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Anotace 

Dřevobetonové kompozity jsou, pro spojení dobrých vlastností obou materiálů, vhodným 
řešením pro novostavby i rekonstrukce stropních konstrukcí obytných, či občanských budov. 

V odborné literatuře se objevuje mnoho způsobů, jak spojení (spřažení) dřevěného 
trámu a betonové desky provést. Způsoby spřažení jsou stále více sofistikované, což s sebou 
nese i větší nároky na kontrolu provádění a technologický postup. 

Disertační práce je zaměřena na návrh a ověření technologicky i výrobně jednoduchého a 
přitom dostatečně účinného spřažení dřevobetonových stropních, či střešních nosníků pomocí 
ocelových perforovaných tenkých plechů, které jsou k dřevěnému prvku přibity konvexními 
hřebíky a zapuštěny do železobetonové desky. 

Podmínkou při výběru spřahovacích prostředků bylo, aby jednotlivé prvky spřažení byly 
běžně dostupné a jejich použití nebylo technologicky náročné jako u jiných způsobů spřažení 
(např. lepené lišty, frézované drážky a jiné).  V mnohých případech z praxe bylo jednoduché 
spřažení betonu a dřeva považováno za efektivnější, než technologicky náročnější postupy [1], 
[2], [3]. 

Ověření funkčnosti navrženého spřažení bylo provedeno teoreticky na numerickém 
modelu, analytickým výpočtem a také prakticky pomocí souboru testů na vzorcích 
představujících pouze řešený spoj a na vzorcích o rozměrech reálné konstrukce. 

Pro porovnání výsledků zkoušek s numerickým modelem nebo analytickým výpočtem 
únosnosti, bylo nutné stanovit materiálové charakteristiky všech základních prvků 
dřevobetnového průřezu tj. použitého řeziva, betonu, konvexních hřebíků a použitých 
perforovaných ocelových plechů.  

Statistické soubory materiálových charakteristik bylo možno použít jako vstupní 
histogramy pro pravděpodobnostní výpočet metodou SBRA.  

V závěru je pak uvedeno shrnutí celého výzkumného projektu, jeho přínosy pro vědní obor 
i pro praktické použití. Je zde také bodově popsáno, zda bylo dosaženo splnění stanovených 
cílů a v jakém rozsahu.  
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Annotation 

Thanks to good qualities of both materials are timber-concrete composites suitable solution 
for ceiling constructions of new buildings and reconstructions of residential or civil buildings.  

In literature it can be found many ways how to create connection (joint) between timber 
beam and concrete slab. The methods of coupling are more and more sophisticated which 
carries bigger demands on control of implementation and technological practice.   

The aim of this paper is to verify possibilities and functionality of technologically simple 
and at the same time sufficiently effective joint of timber-concrete ceiling or roof supports by 
steel perforated thin sheets, that are nailed to the timber element by convex nails and embedded 
in reinforced concrete slabs.  

The condition for the selection of coupling means was common availability of joints and 
their usage not technologically demanding like other methods of joining (e.g. adhesive battens, 
milled grooves and others). In many cases was simple joint of concrete and timber more 
effective than more technologically demanding methods [1], [2], [3]. 

The functionality of the semi-rigid joint was verified theoretically on FEM model and 
analytic calculation. Practical functionality was tested on the small scale samples representing 
the joint and on the real construction samples.  

It was necessary to specify material characteristics of all element of the timber-concrete 
cross-section i.e. timber, concrete, convex nails and pierced steel plates, in order to compare 
test results with FEM model and theoretical calculation. 

Statistical aggregates of material characteristics were used as an input data for SBRA 
simulation. 

Summary of whole project, its contribution to practical and theoretical field and 
achievement of established goals were described in the conclusion part of the paper. 

 

 
  
  

   

 

 

 

 

 



-5- 
 

 

Poděkování 

 
Rád bych využil možnost a poděkoval zde kolegům z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava za 

pomoc při vypracování disertační práce. Zejména bych chtěl vyjádřit dík školiteli  
doc. Ing. Antonínu Lokajovi, Ph.D. za odborné vedení práce a za pomoc při řešení úkolů 
spojených nejen s doktorským studiem. 

 Poděkování také patří kolegům: Ing. Martinu Šeděnkovi, Ing. Kristýně Vavrušové, Ph.D., 
Ing. Kristýně Klajmonové, Ing. Romanu Fojtíkovi, Ph.D. a Ing. Janu Hurtovi za jejich pomoc 
při měření a přípravě vzorků. Za pomocnou ruku při výrobě vzorků a jejich přepravě i likvidaci 
bych chtěl poděkovat panu Petru Takácsovi. Děkuji také Ing. Tomáši Klepáčovi a jeho 
kolegům z TZÚS Ostrava za spolupráci při zkouškách. V neposlední řadě chci poděkovat své 
rodině za jejich podporu, lásku a trpělivost se mnou. 

Disertační práce byla vypracována za finanční podpory programu Studentská grantová 
soutěž na VŠB-TU Ostrava (Id. kód SP2012/167 a SP2013/131).  

 
Tichá, 2017         Petr Agel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-6- 
 

 

Obsah 
Anotace ........................................................................................................................................ 3 
Annotation ................................................................................................................................... 4 
Poděkování .................................................................................................................................. 5 
1  Úvod ........................................................................................................................................ 7 
1.1  Rozvoj a použití dřevobetonových konstrukcí.................................................................... 7 
2  Cíl a přehled kapitol disertační práce ................................................................................ 12 
2.1  Cíl disertační práce............................................................................................................ 12 
2.2  Přehled a popis kapitol disertační práce ............................................................................ 12 
3  Stanovení únosnosti dřevobetonového průřezu spřaženého pomocí perforovaných 
plechů a konvexních hřebíků ................................................................................................... 14 
3.1  Laboratorní testování spřažení dřevo – beton, pomocí perforovaných plechů a 
konvexních hřebíků .................................................................................................................... 14 
3.2  Analytický výpočet únosnosti a vlastní frekvence spřaženého průřezu ........................... 17 
3.3  Numerický model spřaženého průřezu ............................................................................. 19 
3.4  Zpracování výsledků předběžných zkoušek pravděpodobnostní metodou ....................... 21 
4. Laboratorní ověření materiálových charakteristik prvků vstupujících  do výpočtu .... 24 
4.1  Stanovení hustoty dřeva .................................................................................................... 24 
4.2  Stanovení modulu pružnosti dřeva a pevnosti dřeva v ohybu .......................................... 24 
4.3  Stanovení pevnosti dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny ..................................................... 26 
4.4  Stanovení pevnosti betonu v tlaku a modulu pružnosti betonu ........................................ 27 
4.5  Tahové zkoušky spojovacích prostředků .......................................................................... 29 
5. Laboratorní zkoušky dřevobetonových panelů ................................................................. 31 
5.1  Výroba a skladba vzorků .................................................................................................. 31 
5.2  Popis ohybové zkoušky dřevobetonových panelů ............................................................ 34 
5.3  Výsledky měření ............................................................................................................... 36 

6  Závěry ................................................................................................................................... 41 
6.1  Porovnání výsledků teoretické a praktické části výzkumu ............................................... 41 
6.2  Zhodnocení provedených výpočtů a měření ..................................................................... 43 
6.3  Splnění cílů a přínos disertační práce ............................................................................... 45 

7  Souhrn ................................................................................................................................... 46 
7.1  Použitá literatura ............................................................................................................... 46 
7.2  Použité normy ................................................................................................................... 49 
7.3  Elektronické zdroje ........................................................................................................... 49 
7.4  Seznam publikací doktoranda ........................................................................................... 50 

  



 

 

1 

1.1 

V 
oblíbe
vlastn
např. 

Dř
jeden 
zapušt

Ob

Ve
zkoum
náhrad
kompo
(1943

Ve
Spřah
provád

O 
než 10

 

Úvod 

Rozvoj a 

České repu
ený jako nap
ností a také 
[4], [5]. 

řevobetonov
z prvních d

těním fošny

br. 1: Schém

e čtyřicátýc
mány z hled
da oceli. 
ozitních dře
). [8]  

elký rozmac
ování žele
děno např. v

použití spřa
000 m2 strop

použití dře

ublice není d
př. ocel neb
z důvodu 

vé konstruk
dohledateln
y opatřené o

ma jednoho z

ch letech dv
diska použ
V rámci n
evobetonov

ch zazname
zobetonový
v tehdejším

ažení stávaj
pů se zmiňu

evobetonov

dřevobeton 
bo železobe
větší popul

kce nejsou p
ných patentů
ocelovými k

z prvních pa

vacátého sto
žitelnosti pr
návrhu byly
vých nosníc

enaly dřevo
ých desek

m Českoslov

jících dřevě
uje např. [11

-7-

vých konstr

, jako kom
eton. Jeho o
larizace kon

pro dnešní s
ů z roku 19

kozlíky do b

atentů dřevo

oletí v Oreg
ro dálniční
y proveden
ích hlavním

obetonové k
s dřevěným

vensku [10].

ěných trámů
1]. 

- 

rukcí 

mpozitní mat
obliba však 
nstrukcí z 

stavitelství ž
921 (Obr. 1
betonové de

obetonové k

gonu (USA
í mosty s k
ny a pops
m inženýrem

konstrukce v
mi stropním
  

ů s betonovo

teriál pro sta
roste a to z
dřevobeton

žádnou nov
1) [6] [7], s
esky.  

konstrukce 

) byly dřev
krátkým ro
sány jedny
m projektu 

v 70. letech
mi trámy p

ou deskou v

avební kons
z důvodu jeh
nu v odborn

inkou, o čem
spřažení je 

– Paul Mül

vobetonové 
ozpětím jak
y z prvních
D. B. McC

h dvacátého 
pomocí hře

v polské Lo

strukce, tak
ho dobrých

né literatuře

mž svědčí i
provedeno

ler 1921 

konstrukce
ko levnější
h testů na
Culloughem

století [9].
ebíků bylo

odži na více

k 
h 
e 

i 
o 

 

e 
í 
a 

m 

  
o 

e 



 

 

Že
lamelo
Spřaže
ocelov

Obr.

V 
jak tom
výstav
více n

Dř
z důvo
příkla
pilíři 4

Zá
jejich 
materi

elezobetono
ového dřev
ení bylo tv
vými deskam

 3: Spřažen

dnešní dob
mu bylo v d
vbu. To je m
než 400 000 

řevobetonov
odu estetiky
d je uvede
45 m.  

ároveň s roz
návrhu a 

iálů (dřeva 

Obr. 2

ová deska 
va byla pou
vořeno vlep
mi a zářezy

ní pomocí vl

bě jsou dřev
dřívějších d
možno dolo
m2 plochy 

vé konstruk
y - lepšího 
en most př

zvojem dřev
posouzení
a betonu),

2: Spřažení 

tloušťky 1
užita pro m
penými bet
y pro plošné

lepovaných 

vobetonové 
obách, ale p
ožit např. p
popsané v l

kce mostů j
začlenění d

řes Reno o

vobetonový
í. Kompoz
, které více

-8-

s pomocí h

50 mm jak
mosty v rozp
tonářskými 
 řešení [12]

tyčí-vlevo,

konstrukce
protože se z
prefabrikova
literatuře [1

jsou stále v
do krajiny, t
o celkové d

ých kompoz
itní železo
e či méně 

- 

hřebíků pops

ko mostov
pětí od 6m
tyčemi d=

], [3]. 

 plošné spřa

 žádané nej
z hlediska ek
anou bytovo
3]. 

více použív
tak opět z d
délce 188 m

zitních kons
obetonová k
spolupůsob

sané v [10] 

vka spřažen
do 27,5 m

=16 mm pro

ažení pomo

jen pro svůj
kologie jedn
ou a admin

vané i pro 
důvodu udr
m s maxim

strukcí bylo
konstrukce 

bí. Míra spo

ná s trámy 
m na Novém
o mosty T

 
cí záření a p

ůj ekonomic
ná o trvale u

nistrativní v

velká rozp
žitelné výst

málním rozp

o nutné zav
je složena

olupůsobení

z lepeného
m Zélandě.

T průřezu a

plechů [3] 

cký význam
udržitelnou

výstavbou o

pětí, jednak
tavby. Jako
pětím mezi

vést metodu
a ze dvou
í je určena

o 
 

a 

m 
u 
o 

k 
o 
i  

u 
u 
a 



-9- 
 

 

spřažením, jeho provedením a kvalitou, což může do značné míry ovlivnit návrhový model a 
jeho složitost. Dalším faktorem ovlivňujícím návrh jsou reologické jevy, které se týkají obou 
materiálů, tj. dotvarování dřeva a dotvarování a smršťování betonu [3]. 

Jako pravděpodobně první byl v  padesátých letech sestaven výpočetní model na základě 
série testů na malých vzorcích. Tento lineární model byl původně navržen pro výpočty 
prostých kompozitních nosníků spojovaných mechanicky. Model byl pro svou jednoduchost 
rozšířen a je dnes nazýván γ-metoda [15 ], [16].  

Metoda ovšem nebrala v potaz reologické účinky nebo účinky druhého řádu.  I proto byl 
tento model upravován a nahrazován přesnějšími výpočetními metodami od 70. let  
20. století [17]. Dnešní evropské návrhové postupy stále vychází z  γ-metody a to pro její 
jednoduchost i přes relativně velké podmínky použití. Je však možné, že dojde k implementaci 
i novějších návrhových metod, např. metody s využitím výpočtu pomocí konečných  
prvků [1], [18]. 

 

1.2  Přehled a popis spřahovacích prvků a jejich statické působení 

Jak již bylo zmíněno v kap. 1.1 spolupůsobení železobetonové desky s dřevěným trámem 
(případně panelem) je závislé na typu spojovacího resp. spřahovacího prostředku. Zvolený 
spřahovací prostředek, případně jeho rozmístění a geometrie (zapuštění v desce, nebo v trámu), 
značně ovlivňuje prokluz mezi železobetonovou deskou a dřevěným prvkem, jak bylo zmíněno 
např. v literatuře [3] nebo [6]. 

Podle velikosti prokluzu mezi železobetonovou deskou a dřevěným prvkem můžeme 
rozdělit spřahovací prvky na:  

1) poddajné 
2) polotuhé 
3) tuhé 

 

Chování kompozitních nosníků s jednotlivými možnostmi spřažení je znázorněno  
na Obr. 4.  

Jak je patrné z obrázku i názvu poddajné spřažení výrazně nezvyšuje efektivní tuhost 
průřezu, spolupůsobení prvků je malé, takřka nedochází k redistribuci napětí, průhyb prvků je 
takřka plně závislý na dřevěném průřezu. Polotuhé spřažení umožňuje redistribuci 
normálového napětí, prvky spřažení jsou dostatečně pevné, aby přenesly vzniklé smykové 
zatížení a dostatečně tuhé, aby omezily prokluz betonové a dřevěné části průřezu [6]. Beton 
přenáší tlakové a dřevo tahové špičky napětí, průhyb je nižší než u poddajného systému, 
vychází z efektivní tuhosti celého průřezu. Tuhé spřažení umožňuje tzv. plně kompozitní 
chování [3] tj. napětí je v průřezu rozděleno tak, jako by neexistovala mezivrstva (spoj). 
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2 Cíl a přehled kapitol disertační práce 

2.1 Cíl disertační práce 

V úvodní kapitole bylo popsáno několik vybraných a obecně rozšířených a praxí 
prověřených způsobů spřažení dřevěných prutových prvků s betonovou deskou. Možnosti 
provedení spoje dřevo × beton však nejsou vyčerpány. Jak je patrné z literatury[24], [20], 
vznikají nové sofistikovanější metody spřažení.  Pro zavedení nových metod spřažení do 
stavební a projekční praxe je nutné jak teoretické, tak praktické ověření jejich funkčnosti a také 
stanovení postupů, výpočetních modelů, nebo např. praktických výpočetních pomůcek 
umožňujících spolehlivý návrh stavební konstrukce. Nedílnou součástí procesu zavádění nové 
metody je také přizpůsobení návrhového postupu normativním podkladům. 

Níže uvedená práce je zaměřena na ověření funkčnosti spřažení betonové desky 
s dřevěnými trámy pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků. Podmínkou při 
výběru spřahovacích prostředků bylo, aby prvky spřažení byly běžně dostupné a jejich použití 
nebylo technologicky náročné jako u jiných způsobů spřažení (např. lepené lišty, frézované 
drážky a jiné). V mnohých případech z praxe bylo jednoduché spřažení betonu a dřeva 
považováno za efektivnější, než technologicky náročnější postupy [1], [3]. 

Cílem disertační práce bylo: 

 Stanovit únosnost jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a konvexními 
hřebíky na základě normativních postupů. 

 Navrhnout výpočetní model jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky v software založeném na metodě konečných prvků. 

 Provést destrukční zkoušku jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky a tím prakticky ověřit funkčnost spřažení. 

 Z měřených dat provést pravděpodobnostní výpočet únosnosti jednoduché konstrukce 
spřažené perforovanými plechy a konvexními hřebíky.  

 Shrnout výhody a nevýhody spřažení, zhodnotit výsledky zkoušek i výpočtů stanovit 
závěr pojednávající o možnostech praktického využití konstrukcí spřažených 
perforovanými plechy a konvexními hřebíky.  

 

2.2 Přehled a popis kapitol disertační práce 

Kapitola 3 popisuje experimentální, analytické a numerické stanovení únosnosti spřažení 
železobetonové desky spřažené s dřevěným trámem pomocí perforovaných ocelových desek a 
konvexních hřebíků. Experiment byl prováděn na vzorcích malých rozměrů představujících 
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výsek dřevobetonového trámu. Stejný experiment byl proveden na známém typu spřažení 
pomocí desek s prolisovanými trny. Oba typy spřažení byly porovnány. Analytický výpočet 
podle normativních podkladů byl proveden na konstrukci dřevobetonového TT panelu, stejně 
tak numerický výpočet. Výsledky výpočtů byly implementovány do závěrů k porovnání se 
testy na TT panelech. 

V kapitole 4 jsou popsána měření a testování materiálových charakteristik vstupujících do 
výpočtu únosnosti dřevobetonového průřezu. Tato měření probíhala na vzorcích vyrobených 
z neporušených částí dřevobetonových TT panelů, jejich kvalita by se tedy dala označit za 
totožnou s reálnými vzorky. Výsledky těchto zkoušek byly implementovány do 
pravděpodobnostního výpočtu únosnosti konstrukce v kapitole 3.4. 

Hlavní náplň práce se nachází v kapitole č. 5. Je zde uveden popis vzorků dřevobetonových 
panelů pro destruktivní zkoušky a to jejich geometrie i postup výroby. V další části je pak 
popsána zkouška panelu ve čtyřbodovém ohybu a výsledky jednotlivých měření. V závěru 
kapitoly je pak popsán pravděpodobnostní výpočet únosnosti dřevobetonového panelu a 
porovnání s ostatními výsledky. 

Porovnání výsledků zkoušek s výsledky výpočtů a modelu jsou uvedeny v kapitole č. 6. 
Tato kapitola také obsahuje popis a zhodnocení kvality provedených měření a výpočtů. 
V závěru kapitoly je provedena bilance práce, splnění cílů, přínos práce a možnosti dalšího 
výzkumu dané tématiky. 

Poslední, sedmá kapitola, je určena souhrnu použitých zdrojů jak tištěných, tak 
elektronických. Jsou zde sepsány výsledky vědecké práce autora, kterých bylo dosaženo 
v průběhu doktorského studia. V závěru kapitoly je pak uveden soupis obrázků a tabulek, které 
jsou použity v práci. 

Přílohy mají část tištěnou a digitální. Tištěná část obsahuje rozsáhlé tabulky s měřenými 
hodnotami, na které je v textu práce odkaz (např. Tab. P1). Digitální verze příloh uvedená na 
CD pak obsahuje fotografie a videozáznamy z měření a projekční pomůcku MS Excel. 
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Vzdálenosti a1 a a2 jsou geometrická data určená z níže uvedených vztahů (6) a (7): 
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Pro bezpečný návrh spřahovacích prostředků bylo nutné stanovit smykovou  
sílu F1 vznikající ve spojení betonové desky a dřevěného nosníku (8): 

V
EI

saAE
F

ef)(
11111

1


  (8)  

kde: 

V  – Posouvající síla [kN] 

Výše zmíněných vztahů (2) až (8) bylo užito pro sestavení projekční pomůcky v software 
MS Excel. Do pomůcky byly dosazeny materiálové charakteristiky uváděné normou [33].  

Únosnost spřažení byla stanovena jako minimum z únosností jednotlivých částí spoje tj.: 
z únosnosti na lokální tlakové porušení betonu na kontaktu s ocelovým plechem (9), smykové 
únosnosti ocelového plechu (10) a únosnosti hřebíkového spoje dřevo × tenká ocelová  
deska (11).  

 

(9)  

 

(10) 

 

(11) 

 

 

Vzorek 
Počet perforovaných 
plechů na trámu(ks) 

Fan(kN)  FFEM(kN) 

A, D  16  33,70  38,8 

B, C  32  34,94  41,4 

Tab. 1: Tabulka výsledků – Fan je maximální únosnost panelu spočtená analyticky, FFEM je 
maximální únosnost panelu stanovená pomocí metody konečných prvků. 
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Hodnota sil byla postupně zvyšována až do chvíle, kdy normálové napětí v dřevěné části 
průřezu dosáhlo hodnoty 16,4 MPa (Obr. 14), což bylo považováno za mez únosnosti průřezu 
(vážený průměr návrhových hodnot pevnosti v ohybu a pevnosti v tahu rovnoběžně s vlákny). 
Tímto způsobem byla stanovena celková síla předpokládaného porušení reálného vzorku.  

Hodnoty sil při porušení vzorků byly simulací stanoveny na  
FA,D =  38,8kN (vzorky A, D se 32 ks spřahovacích prostředků na panelu) a FB,C = 41,4kN 
(vzorky B, C se 64 ks spřahovacích prostředků na panelu). 

 

3.4 Zpracování výsledků předběžných zkoušek pravděpodobnostní metodou  

Veličiny použité v analytickém výpočtu provedeném v části 3.2 jsou zastoupeny návrhovými 
hodnotami přejatými z technických normy [33]. Výsledky výpočtu, jehož vstupem jsou výše 
uvedené hodnoty, nemusí odpovídat hodnotám získaným při reálných zkouškách.  Porovnání 
výsledků zkoušek dřevobetonových panelů pouze s vypočetnými hodnotami únosnosti v části 3.2 
by bylo pravděpodobně nedostatečné. 

Lepší představu o možných výsledných hodnotách únosnosti dřevobetonového panelu ve 
čtyřbodovém ohybu  lze získat pravděpodobnostním výpočtem. Výsledkem výpočtu je, stejně 
jako v analytickém výpočtu, přepokládaná Fs síla při porušení vzorku.  

Metoda SBRA je jednou z plně pravděpodobnostních metod dokumentovaná např. v 

publikacích 25, 26 a 27 , obsahujících množství příkladů aplikací vztahujících se k posudku 

spolehlivosti v mezním stavu únosnosti i použitelnosti.  

V metodě SBRA jsou všechny náhodně proměnné reprezentovány ohraničenými histogramy, 
zatížení jsou vyjádřena křivkami trvání a odpovídajícími histogramy. Vstupní proměnné, 
zejména materiálové vlastnsoti jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy určenými na základě 
laboratorních testů a literatury [28]. 

Vstupní hodnoty pravděpodobnostího výpočtu 

V rámci praktické části výzkumu byla provedena řada zkoušek. Z těchto měřených dat byly 
sestaveny histogramy veličin, které bylo možné použít do pravděpodobnostního výpočtu.   

Pravděpodobnostní výpočet byl proveden čtyřikrát vždy s počtem výpočetných cyklů 106 a to 
pro: (Ec, Et, fm,k, ft,0,k, ρt ) 

a) vstupní veličny představující normou stanovené hodnoty veličin tj. konstanty; 

b) vstupní veličny zastoupené histogramy vytvořenými z měřených hodnot; 

c) vstupní veličny zastoupené normálními rozdělními, které byly získany na základě 
měřených hodnot; 

d) vstupní hodnoty veličin Et, fm,k, ρt byly zastoupeny histogramy  materiálových 
charakteristik dřeva na základě měření provedeném doc. Ing. Petrem Kuklíkem, CSc. [29] 
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4. Laboratorní ověření materiálových charakteristik prvků vstupujících  
do výpočtu 

4.1 Stanovení hustoty dřeva 

Pro správné provedení předběžného analytického výpočtu únosnosti dřevobetonového 
průřezu a sestavení funkčního MKP numerického modelu je nutné znát mechanické vlastnosti 
všech vstupních materiálů.  

U řeziva bylo nutné stanovit modul pružnosti v ohybu, pro správný výpočet efektivní 
tuhosti dřevobetonového průřezu (EI)ef, a hustotu pro výpočet únosnosti hřebíkového spoje. 

Stanovení hustoty dřeva bylo provedeno dle literatury [34]  
na 31 vzorcích o rozměrech 30×50×1000mm , které byly klimatizovány v rozpětí  
vlhkosti od 7-10 % (3 vzorky byly vyřazeny z důvodu výskytu velkého počtu suků). 

 Měření bylo provedeno v laboratoři Fakulty Stavební VŠB TU Ostrava, teplota vzduchu při 
měření byla 19,4 °C. Délkové měření bylo provedeno výsuvným ocelovým metrem, měření 
dimenzí průřezu pak pomocí digitálního posuvného měřidla. Rozměry průřezu byly měřeny ve 
třech místech vzorku a to na okrajích a uprostřed.  Ke zjištění hmotnosti byla použita digitální 
laboratorní váha s přesností 0,5 g. Vlhkost vzorků 20 mm pod povrchem byla měřena 
příložným vlhkoměrem FMW. 

Z výsledků měření byla stanovena hustota při vlhkosti 12 %, která je předepsaná pro 
zkoušky řeziva a to dle vztahu: 

(13) 

 

Pro pravděpodobnostní výpočet metodou SBRA byl sestaven histogram četností hustoty, 
jednotlivé výsledky zkoušek byly zařazeny do skupin o rozsahu 30 kg/m3. 

 

4.2 Stanovení modulu pružnosti dřeva a pevnosti dřeva v ohybu 

Z odřezků KVH nosníků průřezu 80×240 mm použitých pro výrobu dřevobetonových 
panelů bylo vyrobeno 31 trámků průřezu 30×50 mm a délky cca 1000 mm. Trámky byly 
odebrány z nosníků použitých při zkoušce prvků reálných rozměrů (dřevobetonových panelů). 
Na 28 vzorcích (tři vzorky byly vyřazeny pro velkou sukovitost) byla provedena destruktivní 
zkouška ve čtyřbodovém ohybu (viz Obr. 20). 

 Z výsledků zkoušek bylo možné stanovit jak modul pružnosti v ohybu Em tak ohybovou 
pevnost použitého řeziva fm,k. Tyto materiálové vlastnosti jsou nezbytně nutné pro výpočet 
napětí v dřevobetonovém průřezu a pro stanovení maximálního namáhání dřevobetonového 
panelu.  
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4.5 Tahové zkoušky spojovacích prostředků 

Pro analytický výpočet únosnosti dřevobetonových  panelů a pro porovnání výsledků 
zkoušek s výpočty je nutné znát materiálové charakteristiky ocelových spřahovacích 
prostředků tj. konvexních hřebíků a ocelových perforovaných desek. Jmenovitě do výpočtů 
vstupují hodnoty meze pevnosti fu [MPa] obou výše uvedených spřahovacích prvků. 

a) stanovení meze pevnosti konvexního hřebíku 

Zkouška pevnosti oceli hřebíků v tahu byla provedena dle normy [39] na trhacím zařízení 
typu FP10 v laboratoři FAST VŠB-TU Ostrava. 

Zkušební těleso je neupravený konvexní hřebík o průměru d0 = 4,0 mm. Technická norma 
[39] v příloze D umožňuje provádět testování i na vzorcích neobráběných (tj. průřez není 
v jednom místě zmenšen zářezem nebo obroušením).  

K výrobě dřevobetonového panelu byly použity hřebíky délky l =40 mm, avšak pro 
zkoušky pevnosti v tahu, byly použity hřebíky délky l=80 mm. Tato změna byla provedena 
z důvodu zajištění větší délky hřebíku pro upnutí do čelistí lisu a také aby byla dodržena 
podmínka normy [39] pro minimální délku zkoušené části Lc mezi čelistmi: 

Lc =L0 + (d0 / 2) (18) 

kde: 

L0 = kS0       (19) 

Zkoušky pevnosti v tahu byly provedeny na souboru 15 ks vzorků konvexních hřebíků 
4×80 mm (u jednoho vzorku zkušební zařízení nezaznamenalo data z průběhu zkoušky tj. 
výsledků je pouze 14). Průřezová plocha hřebíku byla stanovena dle vztahu  
S0=π.(0,8.d0)

2/4, d0 je aritmetický průměr tří měření průměru. 

 

Pevnost v tahu byla stanovena dle vztahu: 
 

(20) 
 

 V tabulce jsou uvedeny hodnoty měřeného průměru hřebíků a jejich aritmetický 
průměr, který vstupuje do výpočtu plochy S0. Do výpočtu únosnosti dřevobetonového 
průřezu bude zavedena průměrná hodnota pevnosti v tahu fu.  

b) stanovení meze pevnosti a meze kluzu perforovaných plechů 

Zkušební těleso je plech o tloušťce t0=2,0 mm a šířce zhruba b0=40 mm. Technická 
norma [39] v příloze B umožňuje provádět testování i na vzorcích se shodnou zkušební a 
výrobní šířkou. Délka zkušebního plechu vychází z tabulky B.1 [39] a je stanovena na 
l=140 mm. Zkoušená délka mezi čelistmi lisu bude tedy dle doporučení Lc=120 mm. 

0

max

S

F
fu 



 

 

St
Zk

trhacím
v míst

anovení sm
kouška pro s
m zařízení t
tě oslabení d

mluvní meze
stanovení m
typu FP10 v
dírou (viz O

Obr. 

 kluzu bude
meze kluzu o
v laboratoři F
Obr. 25).

25: Porušen

-30

e provedeno
oceli plechů 
FAST VŠB

né vzorky pe

0- 

o dle odstav
v tahu byla
-TU Ostrav

erforovanýc

vce 14.1 [39
a provedena 
a. Vzorky b

ch plechů 

]. 
dle normy [

byly porušen
[39] na 
ny vždy 



 

 

 

5. La

5.1 

Pr
perfor
výřez 

aboratorn

Výroba a

ro hlavní 
rovaných pl
stropní kon

ní zkoušky

a skladba vz

ohybové 
lechů a kon
nstrukce.  

y dřevobe

zorků 

zkoušky d
nvexních hř

Obr. 2

-31

etonových

dřevobetono
řebíků byly

26: Geometr

- 

h panelů

ových kon
y navrženy 

rie vzorků A

nstrukcí se
dva typy v

A a D 

e spřažením
vzorků před

m pomocí
dstavujících

í 
h 



 

 

Zk
tedy 
s želez
liší se 

kušební vzo
složený ze
zobetonovo
 pouze počt

orky byly n
e dvou dř

ou deskou (v
tem spřahov

navrženy ve
řevěných t
viz Obr. 27
vacích prost

Obr. 

-32

e tvaru TT 
trámů, kter
 a Obr. 28)
tředků (viz 

27: Geomet

2- 

dřevobeton
ré jsou sp
. Oba typy 
níže). 

trie vzorků 

nových pane
přahovacími
vzorků jsou

B a C 

elů. Zkušeb
i prostředk
u geometric

bní panel je
ky spojeny
cky shodné,

e 
y 

 



 

 

Že
přesně
krytí v
použit
s výzt

Dř
pevno
zvolen
vyšší r

Sp
veliko
průmě
shodn
z obou

 P
trám 
vzorky

Dř
dnech 
místo 
byl vy

elezobetono
ě v ose desk
výztuže tj. 
tím plastový
tuží KARI s

řevěné trám
osti C24 s v
no záměrně
rovinnost pr

přažení byl
osti 160×16
ěru 4 mm a
né). Délka h
u stran trám

očet perfor
pro vzorky
y B a C. 

řevobetonov
bylo bedně
spolu s vzo

yroben posle

Ob

ová deska b
ky. Poloha 
minimálně 
ých distančn
sítí třídy 105

my byly vyr
vlhkostí 12 
. Proti běžn
rvků a menš

o proveden
60×2,0mm, 
a délce 40 m
hřebíků byla
mu. 

ovaných pl
y A a D a

vé panely by
ění povoleno
orky betonu,
ední) 

br. 28: Trans

byla navrže
Kari sítě b
20 mm u o

níků. Pro že
505 (profilo

robeny ze s
% a průřez

nému rostlém
ší odchylky

no perforov
které byly 

mm po 16 k
a zvolena 40

echů byl zv
a 32 ks (16

yly po dobu 
o a panel by
 kde byly u

sport panelů

-33

ena o tloušť
byla zvolena
obou povrch
elezobetono
ovaná výztu

smrkového 
zu 80 × 24
mu řezivu m
y rozměrů pr

vanými poz
oboustrann

ks na jednu
0 mm, tak a

volen 16 ks
6 ks z každ

pěti dní pon
yl autojeřáb

uloženy min

ů na skládku

3- 

ťce 60 mm
a tak, aby b
hů desky. K
ovou desku
už  5 mm, 

hoblovanéh
0 mm.  Pou

má KVH niž
růřezu po dé

zinkovaným
ně přibity k
u ocelovou 
aby nedošlo 

s (8ks z kaž
dého boku 

nechány v be
bem (viz Ob
nimálně 28 d

u pomocí aut

s výztuží K
bylo dosaže
Krytí výztuž
bylo použit
rastr 100/10

ho řeziva ty
užité hoblo

žší vlhkost, m
élce prvku.

mi plechy z
trámům ko
desku (pro 
k jejich kří

ždého boku
trámu) na 

ednění a oše
br. 28) trans
dní (28 dní b

tojeřábu s v

KARI umís
eno dostate
že bylo zaj
to betonu C
00 mm).  

ypu KVH o
vané řezivo
menší sukov

značky BOV
onvexním hř

oba typy p
ížení při při

u trámu) na 
jeden trám

etřovány vod
sportován na
byl uložen p

 
vahadlem 

stěnou 
čného 
ištěno 

C20/25 

o třídě 
o bylo 
vitost, 

VA o 
řebíky 
panelů 
ibíjení 

jeden 
m pro  

dou. Po pěti
a skládkové
panel, který

i 
é 
ý 



 

 

5.2 

Us

zkoušk

Legend

1- 

2- 

3- 

T1

T2

T3

 

V 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Ul

lože v

nosník

dřevěn

měřen

Podob

Popis ohy

spořádání z

ku dřevobet

da: 

m ení otla

uložení na 

psobišt s

 – tenzometr

2 – tenzometr

3 – tenzometr

Obr. 29: Sc

průběhu zk

zatěžovac

průhyb up

otlačení d

napětí v d

napětí na 

napětí na 

ložení bylo 

vložen  prut

ků  přes  osu

ná deska s o

ny  svislé p

bně bylo pro

ybové zkou

zkoušky  pan

tonového p

aení deva k

 ocelové kula

síly F1 roznáš

r na dolním líc

r na dolním líc

r na horním lí

chéma uspo

koušky byly

cí síla [kN], 

prostřed roz

dřeva kolmo

dolních vlák

spodním líc

horním líci 

provedeno 

t ocelové k

u  podpory 

ocelovým úh

pohyby  v p

ovedeno ulo

ušky dřevob

nelů  je  nazn

anelu, který

kolmo na vlák

atin k podpo

šecí profil IPE

ci devného

ci betonové d

íci betonové d

ořádání čtyřb

y měřeny a z

zpětí [mm],

o k vláknům

knech dřevěn

ci železobet

železobeton

na ocelové

kulatiny  o p

byl  proved

helníkem pr

odpoře  (př

ožení prvku 

-34

betonových

načeno  na 

ý byl uložen

kna v podpoe

e sádrováno

E140 

o trámu 

desky 

desky 

bodové ohyb

zaznamenáv

m v podporác

ného průřez

tonové desk

nové desky

m nosníku 

průměru d=

den  100 mm

ro umístění

řibližné  nat

pro roznese

4- 

h panelů 

Obr. 29, je

n jak prostý 

e 

o 

bové zkoušk

vány tyto ho

ch [mm], 

zu [MPa], 

ky [MPa] 

y [MPa]  

zkušebního

=30 mm a 

m.  Do  čela 

í hrotu úchy

točení,  otla

ení bodové 

edná  se  o č

nosník. 

ky dřevobet

odnoty: 

o lisu, na kte

délky  2,0 

adřevěných

ylkometru (h

ačení  dřeva

síly pro šířc

čtyřbodovou

tonových pa

erém byl do

m.  Přesah 

h  nosníků b

hodinek), kt

a kolmo k 

ce panelu. 

u  ohybovou

anelů 

o sádrového

dřevěných

byla  přibita

terými byly

vláknům).

u 

o 

h 

a 

y 

. 



 

 

Př
dřevěn
SPIDE
podkla

Te
osy je
přímo

Na
hodno
ocelov
k dřev

Př
dřevob
břeme
břeme
vybuz

Zk
dráze 
úchylk
panelu
měřen
v průb

řed započetí
ného trámu 
ER. Tenzo
adu. 

enzometry b
ednoho z no
o v ose). Reá

a dolní líc 
ot vedoucích
vém profilu
věnému trám

řed samotn
betonového
ene o tíze c
ene. Jako b
zení panelu 

kouška dře
I5794 – 60
koměry 2x 
u byl přistav
ní průhybu 
běhu měření

ím každé zk
nalepen jed
metry byly

byly osazen
osníků (např
álná poloha 

Obr. 30:

dřevěného 
h ke stanov
u průřezu 

mu přikotve

nou zkoušk
o panelu k v
cca 1,2 kN n
budící břem
k vibracím j

evobetonov
0 kN ve zku
25 mm na k
ven příprav

uprostřed 
í byl měřen

koušky byl 
den odporo
y lepeny e

ny uprostřed
ř. u tenzom
tenzometrů

 Osazení pa

trámu byl 
vení první v

SHS 25×2
en dvěma vr

kou ve čty
vibracím im
na panel cc
meno byl v
je pak zazn

vých panel
ušební hale 
koncích pan
vek pro upe

rozpětí be
n pouze jako

-35

na horní i 
vý tenzome
epoxidovým

d rozpětí dř
metru na doln

ů je patrná z

anelu tenzom

také osaze
vlastní frek
25×2,0 mm
ruty d=60 m

yřbodovém
mpulsem síl
ca z výšky 4
využit auto
namenána na

lů ve čty
TZUS Ostr

nelu a 1x 10
evnění měři
ez ohrožen

o srovnávac

5- 

dolní líc be
etr, který by
m lepidlem 

řevobetonov
ním líci bet
z Obr. 30.  

metry a sním

en snímač v
kvence (viz 
m pomocí 
mm. 

m ohybu b
ly. Buzení 
400 mm a o

or práce In
a krátkém v

yřbodovém 
rava. Pro m

00 mm upros
dla resp. so

ní měřicího
í a nebyl za

etonové des
yl připojen k

k vybrouš

vého panelu
tonové desk

mačem vibra

vibrací, kter
kap. 4.3). 
závitové t

bylo vždy 
bylo prove

okamžitým 
ng. Petr Ag
videu na přil

ohybu p
měření byly 

střed panelu
oustava klad
o přístroje. 
ahrnut do vý

sky a také n
ke snímacím

šenému a 

u a co mož
ky není mož

ací 

rý byl urče
Snímač byl
tyče. Profil

provedeno
edeno pádem

odstraněním
gel. Praktic
loženém CD

probíhala 
použity tři 
u. K dřevob
dek, která u

Vlastní p
ýsledků měř

na dolní líc
mu přístroji
očištěnému

žná nejblíže
žné osazení

en k měření
l osazen na
l SHS byl

o vybuzení
m budícího
m budícího
cká ukázka
D. 

na lámací
číselníkové

betonovému
umožňovala
posuv pístu
ření.  

c 
i 
u 

e 
í 

 

í 
a 
l 

í 
o 
o 
a 

í  
é 
u 
a 
u 



 

 

Zk
dosaže
hodno
od 10
 tj. při

Po
natoče
Video

 

5.3 

Vý
zkouš
možné
v graf
označ

 

Pro a 

Pro a 

Pro a 

Pro a 

K 
průběh
v MPa

Pr
poruše
a přibl

 

koušky prob
ení hodnoty

ot z úchy
 do 15 min
i destrukci d

o ukončení 
ení ocelov
odokumenta

Výsledky

ýsledky čty
ce vystaven
é odvodit z
fech byl sta
eno a a b a 

> 0 ˄ b > 0

 0 ˄ b 0

  0 ˄ b > 0

> 0 ˄ b  0

tabulce a g
hů napětí n
a. 

ro každý p
ení panelu p
ližné důvod

bíhaly s kon
y dělitelné 

ylkoměrů. 
n, resp. 600
dřevobetono

ohybové 
vých spa

ace jedné ze

y měření 

yřbodové oh
ném Ing. T
zatěžovací g
anoven pod
uprostřed n

O

:  wfin = c 

0:  wfin = c- |

0:  wfin = c-

0:  wfin = c-|

grafu výsled
na jednotliv

panel jsou 
po ukončen
dy porušení.

nstantní rych
deseti (10, 

Doba t
0-900 s. Zko
ového panel

zkoušky pr
ařahovacích 
 zkoušek je

hybové zkou
Tomášem K
grafy, které
dle vztahů 
nosníku c (v

Obr. 31: Sché

| /2

| | 

| 

dků sepsaný
vých odporo

tabulky a 
ní zkoušky. 
. 

-36

hlostí zatěž
20, 30 atd.

trvání cel
ouška byla 
lu. 

roběhla ko
desek, 

e uvedena na

ušky byly s
Klepáčem (T
é znázorňují
17, 18, 19 

viz Obr. 32)

éma označe

|

ých ve Zkuš
ových tenzo

grafy dop
Za fotograf

6- 

ování a to 5
.) na krátký
lé zkoušk
vždy ukon

ntrola pane
následná 

a přiloženém

sepsány do 
TZÚS Ostra
í průběh zk
a 20, hodn

ení měření p

šebním prot
ometrech T

plněny foto
fiemi je uve

50 N.s-1. Za
ý moment z
ky se 

nčena dosaž

elu, dokum
likvidace 

m CD. 

tabulek a u
ava). Ze zá
koušky. Cel
not průhybů

růhybů 

tokolu je do
1, T2 a T3

ografiemi z
eden krátký 

atěžování by
zastaveno pr

pohybovala
žením meze

mentace trhl
panelu 

uvedeny v P
ápisů ze zk
lkový koneč
ů na koncí

oplněn časov
. Napětí jso

znázorňující
popis poru

ylo vždy při
ro odečtení
a zhruba

e únosnosti,

lin, měření
a úklid.

Protokolu o
oušky bylo
čný průhyb
ch nosníků

vý diagram
ou uvedeny

ími detaily
šení panelu

i 
í 
a  
, 

í 
. 

o 
o 
b 
ů 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

m 
y 

y 
u 



 

 

1. Vý

Př
hodno

Pr
zatížen
uprost
v dřev
rozevř

Pa
prostře

ýsledky Pan

Obr.

řed zkouško
otou první vl

růběh zkouš
ní 47 kN 
třed rozpět
věném trámu
řením zubov

atrně vlivem
edků (perfo

nel A  

. 32: Průběh

ou bylo pr
lastní frekve

šky byl rela
byly pozor
í. Postupem

mu (Obr. 33)
vitého lepen

m výrazné
rovaných pl

Obr. 3

h zkoušky –

rovedeno v
ence f1=7,9 

ativně hladk
rovány prv
m došlo k
). K havárii

ného spoje ta

ho průhyb
lechů) a to o

33: Rozšířen

-37

diagram zá

vybuzení ko
Hz. 

ký a jak je 
vní trhlinky

rozevření 
i panelu (tj.
akřka upros

bu bylo po
o 14,2 mrad

ní výsušné tr

7- 

ávislosti průh

onstrukce p

vidět z graf
 v tahové 
pravděpodo
. náhlý nárů
třed rozpětí

ozorováno 
d . 

rhliny na 8 m

hybu w na c

panelu dle 

fu na Obr. 
oblasti dře

obné výsuš
ůst průhybu
 jednoho z t

pootočení 

mm 

celkové síle 

kap. 4.2 s

32 takřka l
evěných trá
né vodorov
u a snížení 
trámů.  

krajních s

 
F 

s výslednou

lineární. Při
ámů zhruba
vné trhliny
síly) došlo

spřahujících

 

 

 

 

u 

i 
a 
y 
o 

h 



 

 

2. Vý

Př
hodno

Pr
zatížen
uprost
dřevěn
trhliny

Vl
Železo
dimen
dřevěn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa
(perfo

ýsledky Pan

Obr. 3

řed zkouško
otou první vl

růběh zkouš
ní 70 kN b
třed rozpětí
ného trámu 
y byl směrem

livem poru
obetonová d
nzována a z
ného trámu.

atrně vlivem
orovaných pl

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

sí
la

 F
(k

N
)

nel B  

34: Průběh z

ou bylo pr
lastní frekve

šky byl rela
byly pozor
. K havárii 
(Obr. 35). T
m doprostře

ušení dřevě
deska po pře
začala vyka
 

m průhybu
lechů) a to o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10

Obr. 35

zkoušky – di

rovedeno v
ence f1=8,6

ativně hladk
rovány prvn
panelu (tj. 

Trhlina vzni
ed trámu ve 

ěného trám
elomení trám
azovat příčn

u bylo poz
o 6,3 mrad.

0 20

5: Finální trh

-38

iagram závi

vybuzení ko
Hz. 

ký a jak je 
ní praskliny
náhlý nárů
ikla v tahov
směru vláke

mu byla tr
mu začala p
né trhliny 

zorováno p

30

průhyb w (m

hlina v dřev

8- 

islosti průhy

onstrukce p

vidět z graf
y v tahové 
st průhybu 

vé oblasti zh
en.  

rhlinou por
přenášet vyš
v tahové ob

pootočení k

40 50

mm)

věném trámu

ybu w na cel

panelu dle 

fu na Obr. 
oblasti dře
a snížení s

hruba v půso

rušena i ž
ší tahová na
blasti směřu

krajních sp

0 60

u – kolaps p

 
lkové síle F

kap. 4.2 s

34 takřka l
evěných trá
síly) došlo p
obišti síly. D

železobetono
apětí, než na
ující k míst

přahujících 

70

panelu 

F 

s výslednou

lineární. Při
ámů zhruba
přelomením
Další rozvoj

ová deska.
a které byla
tu porušení

prostředků

u 

i 
a 

m 
j 

. 
a 
í 

ů 



 

 

3. 

Př
hodno

Pr
K hav
(Obr. 
skoko
zkouše
výsky

Pa
bylo z

 

Výsledky 

Obr. 3

řed zkouško
otou první vl

růběh zkouš
várii panelu 

37). Trhlin
vě a překva
ek). Na rela

yt suků v mís

atrně vlivem
zaznamenán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

sí
la

 F
(k

N
)

Panel C  

36: Průběh z

ou bylo pr
lastní frekve

šky byl rel
(tj. náhlý n

na vznikla v
apivě náhle
ativně nízko
stě působišt

m rychlého k
no u předcho

0

Obr. 37:

zkoušky – d

rovedeno v
ence f1=8,64

lativně hlad
nárůst průhy
v tahové ob
e (očekávan
ou únosnost
tě síly.  

kolapsu pan
ozích panelů

5

prů

 Finální trhl

-39

iagram závi

vybuzení ko
4 Hz. 

dký a jak j
ybu a sníže

blasti takřka
ná únosnost 
t ve srovnán

nelu nedošlo
ů. Také želez

10

ůhyb w (mm)

lina v dřevě

9- 

islosti průhy

onstrukce p

e vidět z g
ení síly) do
a v působišt
panelu byl

ní s ostatním

o ani k pooto
zobetonová

15

)

ěném trámu 

ybu w na cel

panelu dle 

grafu na Ob
ošlo přelome
ti síly. K p
la vyšší, po
mi panely m

očení perfor
á deska nevy

20

– kolaps pan

lkové síle F

kap. 4.2 s

br. 36 takřk
ením dřevěn
přerušení vl
o absolvová
měl patrně v

rovaných pl
ykazovala tr

25

anelu 

 
F 

s výslednou

ka lineární.
ného trámu
láken došlo

ání již dvou
vliv vysoký

lechů, které
rhliny. 

u 

. 
u 
o 
u 
ý 

é 



 

 

4. Vý

Př
hodno

Pr
K hav
(Obr. 

Ún
výsušn
na, ho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ýsledky Pan

Obr

řed zkouško
otou první vl

růběh zkouš
várii panelu 
39). Trhlina

nosnost pan
ných trhline

odnota pooto

0

10

20

30

40

50

60

sí
la

 F
(k

N
)

nel D  

. 38: Průběh

ou bylo pr
lastní frekve

šky byl rel
(tj. náhlý n

a vznikla v t

nelu a také
ek v působiš
očení byla st

0 1

Obr

h zkoušky –

rovedeno v
ence f1=7,5 

lativně hlad
nárůst průhy
tahové oblas

é jeho hav
šti síly. Poo
tanovena na

10 20

. 39: Trhlin 

-40

– diagram zá

vybuzení ko
Hz. 

dký a jak j
ybu a sníže
sti takřka v p

várie byla p
točení krajn

a 12,2 mrad

0 30

průhyb w

v dřevěném

0- 

ávislosti prů

onstrukce p

e vidět z g
ení síly) do
působišti síl

patrně ovliv
ních spřahov

d.  

40

w (mm)

m trámu – ko

ůhybu w na c

panelu dle 

grafu na Ob
ošlo přelome
ly.  

vněna výsk
vacích prost

50

olaps panelu

celkové síle 

kap. 4.2 s

br. 38 takřk
ením dřevěn

kytem větší
tředků je za

60

u 

 
F 

s výslednou

ka lineární.
ného trámu

ích suků a
aznamenáno

u 

. 
u 

a 
o 



 

 

6 

6.1 

An
dojde 
zabrán

Pr
vzorků
trhliny
odklon
dřevěn
až po 
hřebík

 

V 
dřevob
od 41,

Závěry 

Porovnán

 

nalytickým 
v dolní ta

něno vyztuž

raktické test
ů k trhlinám
y se může 
nů vláken a
ném trámu,
kolapsu trá

kového spoj

níže uved
betonových
,6 kN (pane

ní výsledků

výpočtem 
ažené části
žením ocelo

ty předpok
m v tažené o
mírně lišit,

apod.). Zvlá
 který je pa
ámů. U spo
je (rovinnos

Obr

deném graf
h panelů. C
l C) po 85,0

ů teoretické

byl stanov
i dřevěného
ovou svařov

lad potvrdi
oblasti (viz 
 což je důs

áště pak byl
atrně slabým
ojů bylo po
st perforova

r. 40: Detail

fu jsou so
Celková ún
0 kN (panel

-41

é a praktick

ven předpok
o trámu (p

vanou sítí)[3

ily, při zkou
Obr. 40 a o
sledkem ne
lo patrné po
m místem K
ozorováno m
aného plechu

 destrukce d

ouhrnně z
nosnost jed
l B).  

- 

ké části výz

klad, že k p
překročení 
30].   

ušce ve čty
obrázky v ka
homogenní

orušení v mí
KVH nosník
mírné natoč
u byla zach

dřevobetono

obrazeny 
dnotlivých 

zkumu  

porušení dř
tahové pe

yřbodovém 
apitole 5.3)
í stavby dře
ístě zubovit
ků. Betonov
čení, což by
hována). 

ového pane

zatěžovací 
panelů se

řevobetonov
evnosti v be

ohybu doš
. Tvar a pře
eva (přítom
tého lepenéh
vá deska by
y naznačova

lu 

křivky je
 pohybuje 

vého prvku
etonu bylo

šlo u všech
esná poloha

mnosti suků,
ho spoje na
la narušena
alo prokluz

ednotlivých
v rozmezí

u 
o 

h 
a 
, 
a 
a 
z 

h 
í  



-42- 
 

 

 
Obr. 41: Souhrnný graf ze zatěžovací zkoušky dřevobetonových panelů 

Porovnání výsledků zkoušky naznačuje, že zdvojnásobením počtu spřahovacích prostředků 
se celková únosnost průřezu již výrazně nezvětšila. Ke stejnému závěru je možné dojít také při 
porovnání výsledků analytického výpočtu v kap. 3.2, kde se výsledná únosnost panelů s 32  ks 
spřahovacích prostředků liší o 3,7 % od únosnosti panelů s 16 ks spřahovacích prostředků 
(33,7kN a 34,94 kN). Je tedy možné konstatovat, že již při použití 16 ks perforovaných plechů 
na jeden trám bylo dosaženo takřka plného spřažení.  

Zdvojnásobením počtu spřahovacích prvků se však zvětšila efektivní tuhost panelů, což se 
pozitivně projevilo na deformaci panelu při ohybové zkoušce (viz Obr. 41). Panely A a D 
s nižším počtem spřahovacích prostředků mají méně strmou křivku závislosti deformace na 
zatížení. 

Zvýšený počet spřahovacích prostředků má také pozitivní vliv na první vlastní frekvenci, 
která je dle výsledků měření viz Tab. 2. Výpočet první vlastní frekvence dle [32] byl, také 
implementován do projekční pomůcky v MS Excel.  

 

panel 
počet spřahovacích 
prostředků na 1 trám 

1. vlastní 
frekvence (Hz) 

A  16  7,90 

B  32  8,60 

C  32  8,64 

D  16  7,50 

Tab. 2: Souhrn měřených vlastních frekvencí 
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Stejným postupem byl pro srovnání proveden výpočet první vlastní frekvence totožného 
panelu bez spřažení tj. železobetonová deska spojitě uložená na dřevěných trámech 
s výsledkem f1=5,28 Hz. Je tedy možné říci, že spřažení napomáhá zvýšení únosnosti 
konstrukce a také omezuje její kmitání. 

Údaje z napěťových čidel odpovídají předpokládanému průběhu napětí (viz Obr. 42), tj. 
tlak na horním líci železobetonové desky, tah na jejím dolním líci (z počátku zatěžování také 
tlak), tah v dolních vláknech dřevěného trámu. Nejblíže k místu poruchy byl umístěn tenzometr 
na panelu s označením D. Ve chvíli, kdy došlo k porušení trámu, byla hodnota tahové napětí na 
dolních vláknech 27,51 MPa. 

 
Obr. 42: Graf měřených napětí při zkoušce panelu D 

Výsledná únosnost dřevobetonového panelu stanovená jak lineárním analytickým 
výpočtem, tak pomocí MKP s použitím normativních materiálových charakteristik 
 (Fs,d=35,23 kN resp. Fs,d =33,79 kN) je nižší než zkouškou zjištěné hodnoty 
 (od 41,6 kN-panel C po 85,0 kN -panel B). Je tedy možné konstatovat, že výpočtový postup 
popsaný v kap. 3.2 vede k výsledku, který je bezpečný pro návrh dřevobetonové konstrukce 
spřažené pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků v praxi. 

 

6.2 Zhodnocení provedených výpočtů a měření 

V průběhu výzkumu spřažení dřevobetonových konstrukcí pomocí perforovaných plechů a 
hřebíků bylo provedeno množství výpočtů jak analytických, tak numerických. Jejich cílem 
bylo: 

 stanovit chování spřažení při zatížení 

 stanovit únosnost jednotlivých prvků polotuhého spřažení 

 stanovit únosnost spřažených dřevobetonových prvků  

 předběžně stanovit dimenze vzorků pro zkoušky dřevobetonových prvků 

 přibližně předpovědět průběh navržených testů 
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Pomocí předběžných analytických výpočtů byly navrženy geometrické parametry spřažení 
vzorků - dřevobetonových panelů, tj. délka hřebíků a jejich počet, velikost a počet 
perforovaných plechů, hloubka zapuštění plechů v železobetonové desce atd.  

Výpočty prověřený model spřažení byl ověřen laboratorním testem popsaným v kap. 3.1. 
Laboratorní testy na segmentu spřaženého dřevobetonového prvku potvrdily polotuhé působení 
spřažení pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků, tj. tuhé ukotvení ocelového 
plechu v železobetonové desce a pružno-plastické chování hřebíkového spoje plechová  
deska × dřevěný trám. Na základě těchto zkušeností bylo možné vytvořit MKP model 
dřevobetonového TT panelu viz kap. 3.3. Takto vytvořený model by tedy bylo možné použít 
jako vzor při praktickém navrhování složitějších dřevobetonových konstrukcí (projekční 
pomůcka je navržena pro případ prostého nosníku). Vzhledem k tomu, že po namodelování 
jednoho spoje je možné jej do dalších uzlů kopírovat, není vypracování takového modelu o 
moc časově náročnější než u běžných konstrukcí. 

Ohybová zkouška dřevobetonových panelů probíhala ve zkušební hale TZÚS Ostrava. 
Zkušební hala není vytápěná, je tedy nutné podotknout, že teplota při každé zkoušce nebyla 
stejná, což mohlo mírně ovlivnit vlastnosti materiálů. Zkouška probíhala vždy na stejné stolici 
a ve stejné poloze zařízení i osazení úchylkoměrů. Deformace konstrukce při zatěžování byly 
odečítány ručně, výsledky tedy mohou být zatíženy chybou odečtu (lidský faktor).   

Polotuhé spřažení dřevěných trámů s železobetonovou deskou pomocí perforovaných 
ocelových desek a konvexních hřebíků bylo výše zmíněnými testy prověřeno a označeno za 
funkční. Řešený typ spřažení je možné použít jak pro konstrukce nově budované, tak pro 
rekonstrukce, nebo adaptace, kde se jeví jako velmi vhodné vzhledem k možnosti provádění na 
místě s pomocí běžného nářadí. V práci byly také zmíněny výpočetní postupy, které umožňují 
návrh a posouzení zkoumaných dřevobetonových prvků v praxi.  

 

Mezi výhody spřažení pomocí perforovaných desek a konvexních hřebíků patří: 

 běžná dostupnost všech prvků spřažení (např. proti kozlíkům) 

 jednoduchá montáž (např. proti lisovaným deskám s trny) 

 jednoduchá kontrola provedení 

 velká variabilita provedení spřažení, možnost nastavení únosnosti spoje [31] 

 dobrá únosnost spřažení (např. proti běžným vrutům či hřebíkům vedeným shora do 
trámu) 

Zkoumaný typ spřažení má však také nevýhody: 

 nízká požární odolnost (možno řešit obkladem, podhledem, přidáním dalšího spřažení 
shora trámu) 

 vzhled - u některých rekonstrukcí by mohly vadit pohledové ocelové desky (možno 
řešit obkladem, podhledem) 
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6.3 Splnění cílů a přínos disertační práce 

Cíle uvedené v kap. 2.1 byly určeny před začátkem výzkumu, ale také v jeho průběhu 
s ohledem na dosažené výsledky. Výzkum vedoucí ke splnění těchto cílů byl hlavní náplní 
doktorského studia a také součástí některých výzkumných grantových programů. Cíle práce 
byly splněny. 

Práce je cílena, tak aby byla přínosná z větší části pro praktické navrhování stavebních 
konstrukcí. Nový typ spřažení byl v práci popsán jak z hlediska provedení, tak z hlediska 
funkce. V textu byl také uveden způsob možného modelování takto spřažených prvků pomocí 
programu užívající MKP. Vše bylo podpořeno destruktivním testem čtyř vzorků, jehož 
výsledky byly porovnány s analytickým výpočtem tak s výpočtem pravděpodobnostním. 

Z hlediska výzkumu byla práce přínosná rozšířením dosavadního počtu možností spřažení a 
jeho praktickým otestováním. Testování materiálových vlastností může posloužit jako základní 
soubor, který může být dalšími testy rozšířen a může sloužit tak např. jako vstup při jiných 
výpočtech. 

Z hlediska praktického i teoretického by bylo přínosné testování dalších dřevobetonových 
panelů pro rozšíření statistického souboru. A také dlouhodobé testování, které by zohlednilo 
reologické jevy tj. dotvarování dřeva a dotvarování a smršťování betonu. 

Ocelové perforované desky je také možné nahradit materiálem na bázi dřeva, čímž by se 
pravděpodobně zvýšila požární odolnost konstrukce. Pro takto řešené spřažení by bylo možné 
navrhnout zkušební test podobný tomu uvedenému v kapitole 3.1 nebo v článku [50]. Pokud by 
testy naznačovaly, že je spřažení funkční, bylo by možné navrhnout další testování takto 
spřažených konstrukcí. 

Pro praktické využití by bylo vhodné rozšíření projekční pomůcky o automatizovaný návrh 
a také návrh spojitých konstrukcí. Dalším krokem pro přiblížení nového způsobu spřažení 
praxi by mohlo být publikování výsledků v tuzemských časopisech a na konferencích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-46- 
 

 

7 Souhrn 

7.1 Použitá literatura 

[1]  AHMADI, B. H. Behavior of composite timber-concrete floors. Journal of structural 

engineering, 1993, vol. 109. no.11, p. 3111-3130, ISSN 07339445. 

[2]  MANARIDIS, A. Evaluation of timberconcrete composite floors. Lund: Lund 

Universitet, Department of Structural Engineering. 2010. PhD. Thesis, pp. 131. ISSN 

0349-4969. 

[3]  DIAS, A. M. P. G., Mechnanical behaviour of timberconcrete joints. Delft: Technische 

Universiteit Delft. 2005. PhD. Thesis. pp. 293. ISBN 90-9019214-X. 

[4]  KUKLÍKOVÁ, A. NECHANICKÝ, P. Dřevobetonové stropy pro lehké skelety 

dřevostaveb. TZB-Info [online]. 2012, ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-

info.cz/drevostavby/8717-drevobetonove-stropy-pro-lehke-skelety-drevostaveb. 

[5]  ORAVEC, P., HAMALA, M. Experimentální měření akustických vlastností spřažené 

dřevobetnové stropní konstrukce. In: Structura 2012: 2. ročník mezinárnocní konference: 

energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city: sborník prací ke konferenci: Vysoká škola 

báňská- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava: Vysoká škola báňská, 

Fakulta stavební, 2012, s.47-48. ISBN 978-80-248-2879-4. 

[6]  GERBER, C., QUAST, U. STEFFENS, R.: Balkenschuhe als Verbundmittel für 

Holzbalkendecken mit mittragender Stahlbetondecke. Beton-und Stahlbetonbau. 1993, 

vol. 88, no. 9, p. 237-240, ISSN: 1437-1006. 

[7]  KÖNIG, G., HOLSCHEMACHER, K., DEHN, F. Innovationen im Bauwesen: Holz-

Beton-Verbund. Betäge asu Paxis und Wissenschaft. Berlin: Bauwerk Verlag, 2004, 

ISBN 3899320549. 

[8]  RICHART, F. E., WILLIAMS, C. B. Tests of composite timber-concrete beams. Journal 

of American Concrete Institute. 1943, vol. 39, p. 253-276, ISSN 0002-8061. 

[9]  LUKASZEWSKA, E. Development of Prefabricated Timber-Concrete Composite 

Floors. Luleå: Luleå University of Technologiy, Department of Civil, Mining and 

Environmental Engineering, Division of Structural Engineering. 2009. PhD. thesis,  

pp. 318. ISSN:1402-1544, ISBN 978-91-86233-85-3.  



-47- 
 

 

[10]  POŠTULKA, J. Holz-Beton-Verbunddecken, 36 Jahre Erfahrung. Bautechnik.1997,  

vol. 74, no. 7, p. 478-480, ISSN:1437-0999. 

[11]  GODYCKI,T., PAWLICA, J.; KLESZCZEWSKI, J. Verbunddecke aus Holzrippen und 

Betonplatte. Bauingenieur.1984, vol. 59, no., p. 477-483, ISSN: 0005-6650 

[12]  NAUTA, F. New Zealand Forest Service Timber Bridges. In: Proceedings of Pacific 

Timber Engineering Conference, Auckland, New Zealand, 1984, p. 109-118. ISBN 

0868690600 

[13] RILEM TC111 CST: Behaviour of timber-concrete composite load-bearing structures. 

Procedings of ACMAR -Ravenna International Symposium, Dept. of Civil Engineering, 

University of Florence, Italy, 1992, p. 1-300.  

[14] PILOTNÍ PROJEKT LEONARDO DA VINCI. Výukové materiály pro navrhování a 

zkoušení dřevěných konstrukcí-TEMTIS: Handbook 1- Dřevěné konstrukce[online]. 

Ostrava: Vysoká škola báňská: Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008. 

Dostupné z http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/  

[15] NEWMARK, N. M., SIESS, C. P., VIEST, I. M. Tests and analysis of composite beams 

with incomplete interaction. In: Proceedings of Society for Experimental Stress Analysis, 

1951, vol. 9, no. 1, p. 75-92, ISSN 0096-3593 

[16] MÖHLER, K. Über das Tragverhalten von Biegenträgern und Drucksäben mit 

zusammengesetztem Querschnitt und nachgiebigen Vergindungsmitteln. Karlsruhe: 

Technische Universität Karlsruhe. 1956. Habilitation.  

[17] GIRHAMMAR, U. A., GOPU, V. K. A. Analysis of P-∆ effect in composite 

concrete/timber beams columns. In: Proceedings of the Institute of Civil Engineers part 

2, 1991, vol. 91, no. 1, p. 39-54 

[18] MIKOLÁŠEK, D., SUCHARDA O. Numerical modelling of a composite timber-

concrete floor sructure/ Numerické modelování spřažení dřevobetnové stropní 

konstrukce. Civil Engineering Journal/ Stavební obzor, 2012, vol. 9, pp. 272-276, ISSN 

1805-2576(Online), ISSN 1210-4027 (Print) 

[19]  POŠTULKA, J., SANDANUS, J. Berechnungsverfahren für eine Holz-Beton-

Verbunddecke mit Nägeln als Verbindungsmittel. Bautechnik, 1999, vol. 76, no. 11, 

pp.1026-1030, ISSN09328351 



-48- 
 

 

[20]  KOŽELOUH, B.,et al., Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5-Step 2, Praha: Informační 

centrum ČKAIT Praha, 2007, ISBN 80-86 769-13-5 

[21]  DIAS, A. M. P. G., LOPES S.M.R, VAN DE KUILEN J.W.G, CRUZ H.M.P. Load-

carrying capacity of timber-concrete joints with Dowel-type fasteners. Journal of 

structural engineering ASCE. 2007, vol. 133. no. 5, pp. 720-727. ISSN 0733-9445 

[22] ČAJKA, R., BURKOVIČ, K., Technologie spřažení dřevo betonových stropních 

konstrukcí pomocí lepených smykových lišt. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava, Vysoká škola báňská, Fakulta stavební, 2013,  

pp. 1-8, ISBN 978-190508830-0. 

[23] DAŇKOVÁ, J., ŠAFRATA, J. Vývoj a použití dřevobetnových kompozitních 

prefabrikovaných dílců v pozemním stavitelství, Mateirály pro stavbu [online].2014, 

ISSN 1213-0311 Springer media CZ, s.r.o., 2014, s 48-49, Dostupné z 

imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/materialy/vyvoj-a-pouziti-drevobetonovych-

kompozitnich-prefabrikovanych-dilcu-v-pozemnim-stavitelstvi_41996.html 

[24]  STEINBERG, E., SELLE R., FAUST T. Connectors for timber-lightweight concrete 
composite structures. Journal of structural engineering ASCE. 2003, vol. 129. no.11, pp. 
1538-1545. ISSN 0733-9445 

[25]  MAREK, P., GUŠTAR, M., ANAGNOS, T. (1995): Simulation-Based Reliability 
Assessment for Structural Engineers, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1995, 
ISBN 0-8493-8286-6 

 [26]  MAREK, P., BROZETTI, J., GUŠTAR, M., and TIKALSKI, P. (EDITORS): Probabilistic 

Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation – Backround, Excercises and 
Software – 2nd Edition, ITAM CAS Praha, 2003, 472 pp. 

[27]  MAREK, P., GUŠTAR, M.: Computer program AntHillTM, Prague, ARTech, 1988-
2001. 

[28]  SADÍLEK, V., DOLEŽEL, J., VOŘECHOVSKÝ, M. Řešené úlohy z oblasti 
spolehlivosti stavebních konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební. 2010., s. 80. (skripta) 

[29] KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A. Nondestructive Testting of Solid Timber.  In: 
Proceedings of International Conference on Wood Fiber Composites, Stuttgart, 2000, 
 p. 303-312. 

[30] VAN DER LINDEN, M. L. R. Timber-concrete composite floor systems. Delft: 
Technische Universiteit Delf. 1999.  PhD. Thesis. 



-49- 
 

 

[31] SANDANUS, J. Parametric study of the factors affecting the resistence of a composite 
timberconcrete cross-sction. Wood research. 2007, vol. 52, n.3, p.109-114, 
ISSN 1022-6680. 

7.2 Použité normy  

[32] ČSN EN 1995-1-1. Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí- Část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pzemní stavby, Praha: Český normalizační 
institut, 2006. Třídící znak 73 1701. 

[33] ČSN EN 338. Konstrukční dřevo-Třídy pevnosti. Praha: Český normalizační institut, 
2016, Třídící znak 73 1711. 

[34] ČSN 49 0108. Drevo. Zisťovanie hustoty, Praha: Český normalizační institut, 1993, 
Třídící znak 49 0108. 

[35] ČSN EN 408 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo-
Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností. Praha: Český normalizační 
institut, 2004. Třídící znak 73 1741. 

[36] ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu-Část 3: Pevnosti v tlaku. Praha: Český 
normalizační institut, 2002. Třídící znak 73 1302. 

[37] ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu-Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v 
tlakuztvrdlého betonu-Část 3: Pevnsotli v tlaku zkušebních těles. Praha: Český 
normalizační institut, 2016. Třídící znak 73 1319. 

[38] ČSN EN 12390-1 Zkoušení betonu-Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební 
tělesa a formy. Praha: Český normalizační institut, 2013. Třídící znak 73 1302. 

[39] ČSN EN ISO 6892-1, Kovové materiály-Zkoušení tahem-Část 1: Zkušební metoda 
zapokojové teploty. Praha: Český normalizační institut, 2010. Třídící znak 42 0310. 

 

7.3 Elektronické zdroje 

[40] NEMETSCHEK GROUP. Scia Engineer 15.3.120 [software]. Dostupné z: 
https://www.scia.net/cs 

[41]  GUSTAR, M., MAREK, P. Anthill 2.6 Pro[software]. Dostupné z: www.anthill-sbra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



-50- 
 

 

7.4 Seznam publikací doktoranda 

 

Zahraniční konference 

[43] AGEL, P., LABUDEK, J. Nová konstrukční soustava pro stavby na bázi dřeva s 
foukanou izolací, In: Drevostavby 2011 - IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou. Boboty - Slovakia, 2011, ŽU v Žiline, ISBN 978-80-970171-9-4. 

[44] VAVRUŠOVÁ, K., LOKAJ, A., AGEL, P. Laboratorní testování spojů kolíkového typu 
v cementoštěpkových deskách VELOX, In: Drevostavby 2011 - IV. Vedeckákonferencia 
s medzinárodnou účasťou. Terchová - Slovakia, 2011, ŽU v Žiline,  
ISBN 978-80-970171-9-4. 

[45] AGEL, P., LOKAJ, A., ROSMANIT, M. Load bearing capacity tests of mechanical 
joining on timber concrete beam. In: Concrete and Concrete Structures 2013:proceedings 
of abstracts of the 6th internation conference. Terchova – Vrátná Dolina, Slovakia, 2013, 
vol. 1, p. 165-166 , ISBN 978-80-970171-9-4. 

[46] AGEL, P., LOKAJ, A., KLAJMONOVÁ, K. Improvement of two-by-four timber system 
stiffness by using pourethane foam as a cladding insulation. In: Applied Mechanics and 
Materials: proceedings of International Conference on Advanced Engineering and 
Technology (ICAET2014), Incheon, China. 2014,vol.752-753, p.1-4 ,  
ISBN 978-3-03835-442-0. 

[47] AGEL, P., KLAJMONOVÁ, K. ,  LOKAJ, A. Carring Capacity of Semi-Rigid Joint of 
Timber-Concrete Beams. In: Advances in Engineering Research: proceedings of 
International Conference on Materials, Environmental and Biolobical Engineering 
(MEBE), Guilin, China. 2015,vol.10, p.301-305 , ISBN 978-94-6252-057-8,  
ISSN 2352-5401. 

 

Tuzemské konference s mezinárodní účastí 

[48] AGEL, P., LABUDEK, J. Dřevěná konstrukce pro pasivní domy s foukanou izolací. 

CzechSTAV 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS1 , 2011, č.1, ISBN 978-80-

904877-5-8, ETTN 040-11-11009-11-1. 

 

[49] AGEL, P., LABUDEK, J. Konstrukce na bázi dřeva pro pasivní domy s výplňovými 

izolacemi. Juniorstav 2012:14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní 

účastí: sborník anotací, Brno: VÚT Brno, Fakulta stavební, Brno: 2012, č. 1,  

ISBN 978-80-214-4393-8. 

 



-51- 
 

 

[50] AGEL, P., LOKAJ, A. Laboratorní testování polotuhého spřažení dřevobetonových 

nosníků. Juniorstav 2013: 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní 

účastí: sborník anotací, Brno: VÚT Brno, Fakulta stavební, 2013, č. 1, s. 186-187, ISBN 

978-80-214-4393-8. 

[51] AGEL, P. LOKAJ, A., FOJTÍK, R., Laboratorní testování únosnosti spřažení 

dřevobetonového nosníku, Dřevostavby 2013, Volyně: Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola. Volyně 2013, 2013, ISBN: 978-80-86837-51- 2. 

[52] AGEL, P., LOKAJ, A., Repairing and reinforcing load bearing elements of timber 
structures, damaged by  biodegradation. In: Engineering Mechanics 2013: 19th 
international conference, book of extended abstracts. Svratka, Czech republic, 
2013,vol.1, p.15-16 , ISBN 978-80-87012-46-8 

 

Publikace v tuzemském časopise (e-časopise) 

[53] LABUDEK, J., AGEL, P. TESLÍK, J. Prolamovaný nosník pro obvodové pláště 

s výplňovými izolacemi. Střechy, fasády, izolace. 2012, č.11, s.14-16, 

ISSN 1212-0111. 

[54] AGEL, P., LOKAJ, A. Laboratorní testování únosnosti mechanického spřažení 

dřevobetonového nosníku. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební.2012, č. 

11,s.1-8, ISSN 1213-1962. 

[55] AGEL, P., LABUDEK, J. Obvodové konstrukce pro pasivní domy s foukanou celulózou. 

Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2011,č.11, s.1-8, ISSN 1213-1962 

[56] LOKAJ, A., VAVRUŠOVÁ, K., AGEL, P. Pevnost stěny otvoru kolíkových spojů v 

cementoštěpkových deskách VELOX. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada 

stavební. 11/2011,s.43-48, ISSN 1213-1962 

[57] VAVRUŠOVÁ, K., LOKAJ, A., AGEL, P. Laboratorní testování spojů kolíkového typu 

v cementoštěpkových deskách VELOX. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada 

stavební, 2011,č.11, s.23-28, ISSN 1213-1962 

[58] AGEL, P., LOKAJ, A., FOJTÍK, R. Laboratorní testování únosnosti mechanického 

spřažení dřevobetnového nosníku. TZB-Info [online]. 2013, ISSN 1801-4399. Dostupné 

z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/10386-laboratorni-testovani-unosnosti-

mechanickeho-sprazeni-drevobetonoveho-nosniku 

[59] AGEL, P., LOKAJ, A. Laboratorní testování polotuhého spřažení dřevobetonových 

nosníků. Stavební partner [online]. 2013, č. 5,  s. 1-4, ISSN 1805-59589. Dostupné z: 

http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz/emagazin/2013-05/#/12/ 

 

 



-52- 
 

 

Publikace v zahraničním časopise 

[60] AGEL, P., LOKAJ, A. Load Bearing Capacity Tests of Mechanical Joining on Timber-
concrete Beam. Advanced Materials Research. 2014, vol. 1020. no. 1, pp. 428-432. ISSN 
1336-4561 

[61] AGEL, P., LOKAJ, A. Semi-rigid joint of timber-concrete composite beams with steel 
plates and convex nails. Wood Research. 2014, vol. 03. no.1, pp. 491499, ISSN 1022-
6680. 

 

Další evidované výstupy 

[62] LOKAJ, A.,AGEL,P., VAVRUŠOVÁ, K., ŽÍDEK, L. Přípravek pro zjišťování pevnosti 
v otlačení deskových prvků z materiálů na bázi dřeva. Funkční vzorek,  e.č. 075/25-10-
2010_F, 25-10-2010. 

[63] AGEL, P., LABUDEK, J. Víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené 
foukanou izolací. Užitný vzor. UPV č. 22209, 2011-16-05. 

[64] AGEL, P., LABUDEK, J. Víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené 
foukanou izolací. Užitný vzor. UPV č. 22209, 2011-16-05. 

[65] AGEL, P., LABUDEK, J., STRAKA, M. Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro 
stavby zateplené foukanou izolací. Ověřená technologie,  e.č. 042/05-11-2012_OT, 2012-
05-11. 

[66] LOKAJ, A., AGEL, P., ŠMÍRA, P. Sanace a zesilování nosných prvků dřevěných 
konstrukcí poškozených biodegradací. Ověřená technologie,  e.č. 0025/23-08-2012_OT, 
2012-16-10.  

[67] AGEL, P., Mynarčík, P. Víceúčelové bednění pro výrobu vzorků předepjatých 
železobetonových prvků. Funkční vzorek. e.č. 100/21-11-2013_F, 2013-21-11. 

[68] AGEL, P., LOKAJ, A. Kompozitní dřevobetonový nosník spřažený kovovými prvky. 
Užitný vzor. UPV č. 27419, 2014-20-10. 

[69] AGEL, P., Klajmonová, K., Plaček V. Zkušební rám pro zkoušky výztužené únosnosti 
stěnových panelů. Funkční vzorek. e.č. 107/09-12-2014_F, 2014-09-12. 

 

 

 

 

 

 

 



-53- 
 

 

 

 

Autor: Petr Agel 

Katedra: Katedra konstrukcí 

Název: Polotuhé spřažení dřevobetonových nosníků pomocí ocelových 
perforovaných plechů a konvexních hřebíků 

Místo, rok vydání: Ostrava 2017, 1. vydání 

Počet stran: 53 

Vydala: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Tisk: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 Fakulta stavební 

 Katedra konstrukcí 

Náklad: 26 

 

 

Neprodejné 

 

ISBN  978-80-248-4013-0 

 

 


