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Abstrakt 

V článku je popsán konkrétní technologický postup, který byl ověřen při rekonstrukci stropní 
konstrukce domu na Sokolské ulici v Ostravě. Po předchozích experimentálních zkouškách v 
laboratořích na Fakultě stavební VSB – TU Ostrava tak byla poprvé aplikována a ve stavební praxi 
úspěšně ověřena technologie lepených smykových lišt při statickém zesilování dřevěných stropů. 
Tento příspěvek se zabývám možnostmi využití spřažených dřevo-betonových konstrukcí s využitím 
vlepené spřahovací lišty. Uvedený postup statického zesílení je vhodný především u rekonstrukcí 
historických dřevěných stropů a všude tam, kde je nutno zamezit poškození nenosných konstrukcí 
(např. podhled, omítku, štukovou výzdobu apod.). Metoda se uplatní rovněž v takových případech, 
kdy je nutno zachovat provoz v místnostech pod rekonstruovaným stropem. 

Klíčová slova 

Spřažené konstrukce, dřevobetonové stropy, lepené spřahovací lišty, rekonstrukce. 

Abstract 

The article describes the specific technological process that has been examined in the 
reconstruction of the ceiling structure of a house on Sokolska Street in Ostrava. Following 
experimental testing in laboratories at the Faculty of Civil Engineering VSB - TU Ostrava the 
technology of bonded shear bars under static reinforcement of timber ceilings was first applied and 
successfully tested in construction practice. This paper deals with the possibilities of using coupled 
timber-concrete structures by means a glued coupling bar. The described process of static 
reinforcement is particularly suitable for reconstruction of historic timber ceilings and places where it 
is necessary to prevent damage to non-supporting structures (e.g. ceiling, plaster, stucco decorations, 
etc.). The method is also employed in those cases where it is necessary to allow traffic-flow in the 
rooms below the reconstructed ceiling. 
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 1 ÚVOD 
Při celkových rekonstrukcích starších objektů nebo jen půdních prostor pro jejich nové 

využívání nastává problém s únosností původních dřevěných stropních konstrukcí na zvýšené 
zatížení. Ve snaze zachovat stávající nosnou konstrukci, podhled, či provoz v místnostech pod 
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rekonstruovaným stropem, přichází v úvahu několik možností její zesílení. Po snesení podlahových 
vrstev lze provést zesílení stropní konstrukce pomocí nově vložených dřevěných či ocelových 
nosníků, zvětšení stávajícího průřezu příložkami, předepnutí původních prvků, zavěšením či 
podepřením stávajícího stropu novou nosnou konstrukcí (Kuklík et. al., 2012) [8], apod.  

Další z možností zesílení je spřažení stávajících dřevěných nosníků s nově provedenou 
betonovou deskou (Poštulka & Sandanus, 1999) [12], (Sandanus, 2007) [13]. Tato metoda zvýší 
únosnost, vertikální i horizontální tuhost (Čajka, 2005) [4], zvukovou neprůzvučnost (Oravec & 
Hamala, 2013) [11] a požární odolnost (Kučera et. al., 2012) [7], (Vavrušová & Lokaj, 2011) [14] 
původní dřevěné konstrukce. Rovněž se výrazně eliminují typické nevýhody a poruchy starých 
dřevěných stropů, jako jsou nadměrné průhyby, kmitání a trhliny v podhledech (Burkovič & Čajka, 
2007), [2]. 

 

 
1 - Trám 
2 - Distanční deska bednění 
3 - Desky bednění 
4 - Drážka  
5 - Lepidlo 
6 - Ocelová spřahovací lišta 
7 - Výztužné pruty (sítě) 

Obr. 1: Schéma aplikace lepené smykové lišty  

Princip zesílení stávajícího dřevěného trámového stropu nadbetonováním spřažené desky 
spočívá ve vytvoření nosného T-profilu s taženými vlákny v dřevěném trámu a tlačenou plochou 
v betonové desce. Únosnost takto vytvořeného kompozitního průřezu je závislá na rozměrech a 
rozpětích jednotlivých nosných prvků, tj. dřevěného trámu a betonové desky. Důležitou roli hrají 
rovněž použité spřahovací prostředky (Agel & Lokaj, 2013), [1]. Ty zajišťují spolupůsobení obou 
částí průřezu, přenášejí podélné smykové síly a ovlivňují tuhost a únosnost spřažené konstrukce 
v závislosti na vzdálenosti podpor. 

Nejčastěji doposud používané spřahovací prostředky jsou ocelové prvky (Lokaj & Vavrušová, 
2012, 2013) [9], [15], [16] ve tvaru trnu (hřeby, vruty, skoby, betonářské pruty, ocelové kolíky 
apod.), nebo desky tvořené ocelovými plechy různého tvaru, s prolisy, prostupy apod., popřípadě 
vlepené prvky (Bathon & Bletz, 2005 [17]). Jejich nevýhodou je zpravidla časově a technologicky 
náročná montáž v omezených podmínkách rekonstruovaných budov. 

 2 LEPENÉ SPŘAHOVACÍ LIŠTY  
Výrazné urychlení a zjednodušení stavebních prací umožňuje zajištění spřažení mezi 

dřevěným trámem a betonovou deskou pomocí tzv. lepených smykových lišt. Ty jsou tvořeny 
ocelovým perforovaným plechem, který je vlepen do vytvořené podélné drážky na horním povrchu 
trámu. 

1 - Trám 
2 - Distanční lišta bednění 
3 - Desky bednění 
4 - Vyřezaná podélná drážka,  
5 - Lepidlo 
6 - Lepená spřahovací lišta 
7 - Pruty betonářské výztuže nebo výstužné sítě 
8 - ŽB deska 

 

Obr. 2: Princip spřažení původních dřevěných trámů s tenkou železobetonovou 
deskou pomocí lepené smykové lišty  
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Výhoda tohoto způsobu spřažení spočívá především v eliminaci nepříznivých vlivů během 
montáže spřahovacích prvků. Při provádění běžnějšího způsobu spřažení pomocí ocelových hřebů 
totiž dochází k vysoké hlučnosti a otřesům během jejich zatloukání do dřevěných nosníků. Tyto 
otřesy mohou ohrozit provoz v místnostech pod rekonstruovaným stropem nebo narušit omítku 
podhledu s historickou štukovou výzdobou či malbou. 

Podkladem pro ověření této technologie ve stavební praxi byly nezbytné statické výpočty a 
laboratorní zkoušky smykové únosnosti lepeného spoje dřevěných prvků a ocelových smykových lišt. 
Protokoly o zkouškách provedených v Laboratoři stavebních hmot Fakulty stavební VŠB – TU 
Ostrava jsou součástí diplomové práce (Frankova, 2007), [4]. Numerické ověření deformací a napětí 
takto spřaženého dřevobetonového „T“ průřezu pomocí MKP potvrdily poměrně přiléhavou shodu 
s předpoklady lineárního řešení podle zásad stavební mechaniky a pružnosti (Mikolášek, 2010), [10]. 
Technologie lepených smykových lišt je chráněná zapsaným užitným vzorem č. U1 22590 „Statické 
zesílení stávající dřevěné trámové stropní konstrukce“ (Čajka, 2011), [3]. 

 3 ANALÝZA TUHOSTI SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE  
Návrh a statický výpočet zesílení stropní konstrukce byl proveden v souladu s platnými 

technickými normami lineárně pružnou analýzou podle zásad stavební mechaniky a pružnosti pro 
dokonalé spřažení, kdy nedochází k prokluzu ve spřahovacích prvcích [2]. Tento předpoklad vychází 
z použité technologie spřažení, které je vlivem průběžné vlepené smykové lišty dostatečně tuhé [4]. 

Ohybová tuhost nespřaženého dřevo-betonového nosníku se pak dá stanovit [2] jako součet 
tuhostí dřevěného trámu 240/260 mm a spolupůsobící šířky 900 mm železobetonové desky tl. 60 mm.  
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mm1,24, lincw  

Při dokonalém spřažení je pro výpočet průhybu nutno uvažovat tzv. ideální T průřez, který 
vznikne redukováním spolupůsobící části desky pracovním součinitelem ni = Ec/Ed. Výsledný průhyb 
pak činí [10]  

 mm5,6, lincw  (2) 

Porovnáním výsledných deformací 24,1/6,5 mm je zřejmé, že ohybová tuhost takto 
spřaženého dřevobetonového průřezu je 3,7 krát větší. 

Pro ověření správnosti tohoto postupu byly následně provedeny další kontrolní lineární a 
nelineární analýzy metodou konečných prvků (MKP) programovým systémem SCIA a ANSYS, 
(Mikolášek & Sucharda, 2012) [9].  

Výpočty ve SCIA systému byly prováděny celkem pro 3 základní typy modelů [9]. První typ 
je spojení skořepina-skořepina, druhý model je skořepina-prut-skořepina a třetí typ je volné položení 
skořepiny reprezentující betonovou desku na skořepinu stropního trámu pomocí fiktivních prutů. 
Vždy byly uvažovány plošné 2D konečné prvky. Maximální průhyb na tomto modelu činil w = 6,500 
mm. 

Model v programu ANSYS je tvořen 3D konečnými prvky typu SOLID 45 a SOLID 65 [9]. 
Jde tedy o 3D model velmi se blížící reálné konstrukci. Model v ANSYS zahrnuje vliv prokluzů, 
kontaktních ploch a nezanedbává 3D prostorové působení konstrukce jako celku včetně tření. Modely 
v ANSYS se dělí na celkem 7 základních typů. Modely ANSYS typu A, B, C, D jsou fyzikálně 
lineární a typy E, F jsou fyzikálně nelineární se zvýšenou kontaktní tuhostí (při fyzikálně nelineárních 
materiálech klesá kontaktní tuhost), podrobnosti viz [9]. 

Typ A - spojení mezi dřevěným stropním trámem a betonovou deskou je dokonale tuhé (lze 
počítat podle teorie lineární pružnosti). Maximální průhyb na tomto modelu činil w = 6,765 mm.  
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Typ B - spojení je dokonalé tuhé jen mezi lepenou spárou dřevo-ocel, betonová deska je 
položena na dřevěný trám kontaktně se třením a také spojení mezi ocelovým spřahovacím prvkem a 
betonovou deskou je pouze kontaktní se třením (uvažuje se limitní odtržení betonu od ocelového 
prvku, spřažení je přenášeno dále jen kontaktně tlakem a třením). Maximální průhyb na tomto 
modelu činil w = 10,664 mm.  

Typ C - spojení je dokonalé tuhé jen mezi lepenou spárou dřevo-ocel-betonová deska a 
betonová deska je zároveň položena na dřevěný trám kontaktně se třením. Maximální průhyb na 
tomto modelu činil w = 7,060 mm. 

Typ D - betonová deska je položena na dřevěný trám kontaktně se třením, spřahovací ocelová 
lišta zde není (jde o limitní případ oddělených průřezů bez spřažení, zde se pouze sečtou odděleně 
tuhostní charakteristiky). Maximální průhyb na tomto modelu činil w = 21,004 mm. 

Typ E - spojení je dokonalé tuhé jen mezi lepenou spárou dřevo-ocel-betonová deska a 
betonová deska je zároveň položena na dřevěný trám kontaktně se třením. Materiál betonové desky je 
uvažován s fyzikální nelinearitou SOLID65. U ocelového spřahovacího prvku a dřevěného trámu je 
počítáno také s fyzikální nelinearitou. Maximální průhyb na tomto modelu činil w = 7,557 mm.  

Typ F - spojení je dokonalé tuhé jen mezi lepenou spárou dřevo-ocel, betonová deska je 
položena na dřevěný trám kontaktně se třením a také spojení mezi ocelovým spřahovacím prvkem a 
betonovou deskou je pouze kontaktní se třením (uvažuje se limitní odtržení betonu od ocelového 
prvku, spřažení je přenášeno dále jen kontaktně tlakem a třením). Materiál betonové desky je 
uvažován s fyzikální nelinearitou SOLID 65. U ocelového spřahovacího prvku a dřevěného trámu je 
počítáno také s fyzikální nelinearitou. Maximální průhyb na tomto modelu činil w = 13,772 mm. 

Ze srovnávacích výpočtů vyplývá, že použití zjednodušených lineárně pružných výpočtů 
podle technických norem je pro běžné zatěžovací případy vyhovující, podrobnosti analýzy viz [9]. 
Zpřesnění výpočtu spolehlivosti výsledného kompozitního průřezu lze pak provést 
pravděpodobnostními metodami, viz například (Janas & Krejsa, 2009), [6].   

 5 OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE SPŘAŽENÍ NA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ 
STROPNÍ KONSTRUKCI  
Důvodem rekonstrukce stavebního objektu na ulici Sokolské č.p. 936/21 v Moravské Ostravě, 

byla úprava půdního prostoru nad 3.NP pro kancelářské místnosti, zajištění štítové stěny a celkové 
ztužení objektu v horizontální rovině.  

. 

Obr. 3: Celkový pohled na fasádu rekonstruovaného objektu  
se spřaženými dřevo betonovými stropy 

 3.1  Původní stav stropní konstrukce  
Historický dům na Sokolské ulici byl postaven na počátku minulého století a v současné době 

jsou v něm umístěny advokátní kanceláře. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní zděné 
stěny na kamenných základech. Vodorovné nosné konstrukce tvoří v nadzemních podlažích dřevěné 
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trámové stropy, v suterénu jsou stropy klenbové. V některých místnostech jsou podhledy stropů 
vyzdobeny ornamentálními vápenosádrovými omítkami. Před započetím prací byla provedena 
diagnostika objektu včetně průzkumné sondy do stropu v podkroví podél průčelní pozednicové stěny. 
Zde byly odstraněny vrstvy podlahy, které sestávaly z cihel, škvárového násypu a dřevěného záklop. 
Po odstranění horních vrstev byly změřeny profily hlavních nosných trámů, jejich osové vzdálenosti a 
původní skladba podlahy.  

 

 
1 - cihly půdovky 50 mm 
2 – škvárový zásyp 25-45 mm 
3 – dřevěný záklop 25 mm 
4 – dřevěný záklop 32 mm 
5 – dřevěný záklop 25 mm 
6 – omítka na rákos 15 mm 

 

Obr. 4: Původní skladba stropu v půdním prostoru 

 
Obr. 5: Sonda ve stropní konstrukci na půdě 

 3.2  Technologie provádění spřažení  
V rámci rekonstrukce podkroví byly odebrány jednotlivé vrstvy podlahy až na nosné trámy. 

Stávající podbití včetně štukového podhledu zůstaly zachovány. Odkryté nosné konstrukce ze dřeva 
byly opatřeny ochranným impregnačním nátěrem proti dřevním škůdcům a hnilobě. 

Z velké části zachovalých prkem původního horního záklopu bylo provedeno ztracené bednění 
pro betonáž nové železobetonové desky. Bednění bylo řádně utěsněno PUR pěnou k zamezení 
zatékání záměsové a ošetřovací vody během betonáže. 

Do stávajících dřevěných trámů byly vyfrézovány drážky hloubky 50 mm a následně vlepeny 
spřahovací lišty šířky 3 mm [2]. Pro vlepení bylo použito lepidlo PURBOND HB 110. Výřezy ve 
spřahovacích lištách byly navrženy tak, aby fungovaly také jako distanční podložka pro vytvoření 
krycí vrstvy výztuže desky. Na bednění byly umístěny výztužné sítě KARI-W 6/100-6/100 mm při 
dodržení krytí výztuže betonem minimálně 20 mm. Dále byly instalovány kotvy do fasády, které 
zajistily spřažení obvodového zdiva s nově vybetonovanou spřaženou deskou. Tímto sepnutím došlo 
k výraznému ztužení obvodových stěn v horizontálním směru a zvýšení odolnosti objektu proti 
otřesům od městské dopravy [3]. 

Po osazení veškeré betonářské výztuže a stahovacích prvků byla provedena betonáž desky tl. 
60 mm z betonu třídy C25/30-XC1-Cl0,20-Dmax22-C1 (B30) ve smyslu ČSN EN 206-1. Betonáž 

1
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bylo nutno provádět obezřetně na utěsněném bednění s ohledem na nebezpečí zatékání záměsové 
vody a křehkost ornamentálních omítek na spodní straně stropu. Povrch betonu byl uhlazen a 
ošetřován dle konstrukčních zásad. 

 
Obr. 6: Zkouška osazení lepené smykové lišty 

 3.3  Ověření technologie a zkušenosti z provádění 
Protože s prováděním spřažení pomocí lepených spřahovacích lišt nebyly u rekonstruovaných 

staveb doposud praktické zkušenosti, došlo při ověření této navržené technologie [3] k několika 
zlepšením. 

Spřahovací lišty byly navrženy ve tvaru hřebene tak, aby bylo možno vložit do drážek pruty 
svařovaných sítí. Vzhledem k tomu, že spřahovací lišty, tzv. hřebeny, byly vyrobeny v délce jeden 
metr, došlo v některých místech k mezerám mezi jednotlivými kusy a k posunu rastru drážek pro 
pruty sítí. Obdobný problém nastal v místech stykování výztužných sítí přesahem. Tyto nedostatky 
byly vyřešeny prostřižením sítí a vložením prutových příložek shodného profilu.  

 
Obr. 7: Detail osazení smykové lišty a výztužných sítí 

Dalším nedostatkem byl nedostatek lepidla v některých místech. Během lepení má lepidlo 
viditelně vystoupit z drážky během svého zrání. V místech, kde k tomuto jevu nedošlo, bylo 
provedeno dodatečné nanesení lepidla do rohu mezi ocelovou lištu a trám. Tyto nedostatky byly 
řešeny zápisem na kontrolních dnech stavby ve stavebním deníku za účasti projektanta, investora, 
zhotovitele a zástupců stavebního úřadu. 

 6 ZÁVĚR 
Při rekonstrukcích historických objektů je často nutno zvýšit únosnost a spolehlivost 

původních dřevěných stropních konstrukcí. Efektivní, rychlou, materiálově nenáročnou a finančně 
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ekonomickou metodou zvýšení únosnosti je spřažení původních dřevěných trámů s tenkou 
železobetonovou deskou pomocí lepených smykových lišt. 

 
Obr. 8: Betonáž železobetonové desky spřažené s dřevěnými trámy 

Výhodou tohoto řešení a technologie provádění spřažení je jak vysoká únosnost, tuhost a malé 
průhyby výsledné kompozitní stropní konstrukce, tak celkové prostorové ztužení objektu 
v horizontálním směru. Dále je to i zrychlení a zjednodušení procesu aplikace spřahovacích prvků, 
eliminace dynamických vlivů při výstavbě i možnost dodatečného zakotvení stropů do svislých 
konstrukcí. Metoda je tak vhodná i k dodatečnému zvyšování prostorové tuhosti staveb poškozených 
povodněmi či důlní činností [4]. Mezi drobné nevýhody patří vyšší náklady z důvodu použití lepidla 
a výroby spřahovacích ocelových lišt, tzv. hřebenů. S ohledem na větší rozptyl mechanicko – 
fyzikálních vlastností prvků s větším stářím se doporučuje provést jejich statistický rozbor [6]. 

Několikaletý provoz po provedení rekonstrukce objektu potvrdil vysokou účinnost a 
efektivnost takto spřažené dřevobetonové konstrukce. Navrženou technologii spřažení „Statické 
zesílení stávající dřevěné trámové stropní konstrukce“ chráněnou zapsaným užitným U1 22590 [3] 
tak lze považovat za ověřenou ve stavební praxi. 
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