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ZKUŠENOSTI Z PRVNÍCH APLIKACÍ A Z VÝVOJE TECHNOLOGIE 
SANACE POŠKOZENÝCH STROPŮ ZE STROPNÍCH DESEK HURDIS 
 
Anotace: 
Referát popisuje zkušenosti z vývoje technologie sanace poškozených stropů ze stropních 
desek Hurdis. Uvádí dosažené výsledky z aplikace při sanaci stropu Základní umělecké školy 
v Bruntále. 
 
The paper describes attained results from the development of new  technologie for the repairs 
of damaged brick slab roofs Hurdis. It presents attained results from the first application of 
the repair of brick slabs roof at the Bruntál Basic Scholl of Art. 
 
 
V posledních letech se v několika desítkách případů projevila u stropů z keramických stropnic 
Hurdis havárie, spočívající ve smykové poruše stojin stropnic s následkem odpadnutí jejich 
dolní části. Tyto havárie jsou důvodem, proč se k nim  v poslední době vyjadřuje řada 
odborníků.  Pro své důsledky jsou také předmětem zájmu veřejnosti, zejména majitelů objektů 
se zmíněnými stropy. 
Stanovení příčin jednotlivých poruch prováděla a provádí pro různé případy řada odborníků. 
Věříme, že mechanismus havárií bude úsilím těchto pracovníků dokonale popsán a stanovena 
tak pravidla pro výrobu, projektování a montáž hurdisek, která zaručí pro budoucnost trvalou 
bezpečnost těchto konstrukcí. 
Ať jsou však příčiny těchto havárií jakékoliv, faktem zůstává, že v ČR jsou nyní v provozu 
rozsáhlé plochy stropních konstrukcí se zabudovanými „hurdiskami“, které mohou být 
v budoucnosti blízké  ale i vzdálenější zdrojem nebezpečí, které ohrožuje zdraví i životy lidí. 
Jde zejména o stropy  v různých veřejných budovách (úřady, školy, nemocnice apod.) a 
v různých typech obytných staveb. Při tom doposud používané technologie na opravu jsou 
pasivní, provádí se pouze zajištění zabudováním nového podhledu pod porušený strop.             
Vzniká proto otázka, zda existuje možnost, jak tyto stropy dodatečně účinným způsobem 
zajistit a odstranit tak hrozící nebezpečí. 
Pracovníci stavebních fakult, VŠB TU FAST Ostrava , VUT FAST Brno a  firma CarboTech- 
Bohemia s.r.o navrhli technologii zajištění hurdiskových stropů pomocí speciálních  
zpěněných polyuretanových  materiálů, které by bylo možno vstřikovat v kapalném stavu do 
dutin zabudovaných hurdisek. Tento vstříknutý materiál v zápětí zpění, po zpěnění ztvrdne a 
slepí stěny vyplněných dutin stropnic a tím zajistí požadovanou pevnost a stabilitu již 
porušeného stropu. 
Řešení je zaměřeno na výzkum možností sanovat stropy, které ještě nehavarovaly, ale kde 
toto nebezpečí reálně hrozí (projevují se již praskliny apod.). Hlavní myšlenkou je vyplnit 
některé dutiny stropnic zpěněným materiálem, který zajistí trvalé spojení horní a spodní 
příruby stropnic i když dojde k prasknutí stojin. Lze předpokládat, že tuhost výplně a její 
tepelně -izolační vlastnosti ovlivní dlouhodobé chování stropních desek. 
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Postup a výsledky výzkumu 
Ve spolupráci výše uvedených organizací byl zpracován postup vývoje metody zajištění 
stropů a sestaven níže uvedený  výzkumný program:  
- výběr nejvhodnější pěnové hmoty a stupně jejího napěnění 
- výzkum chování stropnic Hurdis vyplněných z části nebo zcela polyuretanovou pěnou 

v porovnání s nevyplněnými kusy 
Cílem tohoto výzkumu bylo prokázat, zda a v jaké míře vyplnění stropnic napěněnou 
polyuretanovou hmotou ovlivní jejich odolnost v provozu. To bylo posouzeno podle 
charakteru porušení při zatěžování normovaným způsobem s požadavkem, aby nedocházelo 
k náhlému odpadnutí dolní části stropnic. 
 
Výběr nejvhodnější pěnové hmoty a stupně napěnění 
Provedli jsme návrh vhodných materiálů pro vyplnění stropnic z široké škály existujících 
materiálů na bázi polyuretanových pěn. Na materiál byly kladeny tyto požadavky: 
-  aplikovatelnost materiálu injektážní technologií se standartně používanou aplikační 

technikou 
-      malý vnitřní tlak materiálu ve fázi pěnění 
- dobrá přídržnost 
Bylo provedeno zkušební vyplnění stropnice Hurdis celkem čtyřmi druhy vybraných 
materiálů. V návaznosti na vyplnění byly  provedeny na FAST VŠB-TU Ostrava zkoušky 
přídržnosti zpěněných materiálů k vnitřnímu povrchu stropnic Hurdis. Cílem zkoušek bylo 
stanovit mezní napětí při odtrhu pěny od povrchu stropnic nebo napětí při porušení pěnové 
výplně. Zkoušky byly provedeny na speciálním přístroji, sestrojeném pro tento účel. 
 
Postup zkoušení 
Byly odzkoušeny 4 navržené typy polyuretanových pěn. Vyplněné komůrky pak byly na 
FAST rozřezány na vzorky cca 100 mm dlouhé a ty byly zkoušeny do porušení.  
 
 
Obr 1. Zkouška pevnosti v tlaku na prvek                  Obr 2. Zkoušky pevnosti v tahu spoje  
           Hurdis vyplněno napěněnou                                        Hurdis vyplněný napěněnou     
           pryskyřicí Ongrosil 016                                               pryskyřicí Ongrosil 016                                             
 

                                   
 

 

Ve spolupráci se stavebními fakultami byl nejprve z několika typů materiálů vybrán jako 
nejvhodnější Ongrosil 16, který byl  specielně formován aby  vykazoval dobrou přídržnost ke 
střepu, dobrou tahovou pevnost a má i další příznivé vlastnosti (je velmi lehký, je samo 



zhášivý, dobře snáší zvýšenou teplotu a při napěňování nevytváří tlak na stěny již porušených 
Hurdis). 
 
Metodický postup realizace 
Na základě uvedených výsledků byl zpracován metodický  postup pro aplikaci technologie, 
který sestává z dále uvedených kroků:  
1. Stavebně-technický průzkum stropů Hurdis - provádí příslušná autorizovaná osoba 
2. Projekt sanace stropů Hurdis, stavební povolení - provádí příslušná autorizovaná osoba 
3. Technologie a provedení včetně písemné zprávy o provedení  
4. Kontrolní zkoušky při provádění sanačních prací včetně písemného vyhodnocení 
5. Zpráva pro kolaudaci 
 
První ověření technologie dodatečného zpevnění stropnic HURDIS v Základní umělecké 
škola v Bruntále 
V lednu roku 2002 byly v jedné z učeben ve 2. NP budovy školy zpozorovány praskliny na 
stropě, které jednoznačně signalizovaly poruchy stropu. Hrozilo nebezpečí náhlého odpadnutí 
značných ploch spodní části stropnic a tím ohrožení bezpečnosti osob i majetku. 
Budova Základní umělecké školy byla postavena v 17. století. Jde o volně stojící zděnou 
budovu, která byla v minulosti součástí zámeckého komplexu. Budova je zařazena do 
seznamu kulturních památek České republiky. Původní zchátralé dřevěné stropy byly v roce 
1997 nahrazeny hurdiskovými stropy ze stropnic CSD HURDIS 2-120/25, ukládaných do 
dvojitých patek CSD HURDIS 2 pa-25. Ve skladbě stropu nad 2. NP bylo provedeno 
vyrovnání povrchu stropnic vrstvou cementové malty tloušťky 25 – 30 mm. Cementová malta 
byla na povrch stropnic kladena bez oddělující vrstvy. 
 
Postup řešení sanace porušených stropnic 
1. Provedení stavebně-technického průzkumu stropu, diagnostického měření a stanovení 

stupně porušení stropnic. 
2. Zpracování prováděcího projektu sanace, který stanovil, na základě skutečností zjištěných 

při průzkumu, zejména rozsah vyplňování stropnic, počet vyplňovaných dutin, množství 
pryskyřice, které je nutné vpravit do jedné dutiny a rozsah kontrolních zkoušek. 

3. Stavební řízení – na základě projektu sanace stropu vydal stavební úřad v Bruntále 
schválení Ohlášení stavebních úprav. 

4. Provedení vlastní sanace dle prováděcího projektu. Provedení kontrolních zkoušek tj. 
vyplňování předepsaného počtu zkušebních stropnic, ze kterých byly následně nařezány 
zkušební vzorky. 

5. Vyhodnocení zkušebních vzorků a statistické vyhodnocení pevnostních parametrů výplně 
stropnic. 

 
Rozsah provedené sanace 
Sanace části stropů nad 2. NP byla provedena ve 2 etapách. V první etapě v květnu 2002 byla 
provedena sanace stropu hudebního salonu v ploše 108 m2, ve druhé etapě v srpnu 2002 byla 
provedena sanace stropů v dalších osmi místnostech v ploše 145,8 m2. V obou etapách bylo 
prováděno vyplnění dvou krajních dutin každé stropnice, do každé dutiny bylo vtlačeno 0,34 l 
pryskyřice Ongrosil 016. Celkově bylo v obou etapách vyplněno 827 ks stropnic Hurdis. 
 
Popis technologie sanace stropnic HURDIS 
1. Vytýčení polohy ocelových I profilů ve stropní konstrukci detekčním přístrojem Bosch 

DMO 10. Osy ocelových nosníků byly vyznačeny na stropě barevnou křídou. 
2. Zajištění bezpečnosti 



V místě provádění prací byla vždy část stropu před vrtáním plnicích otvorů a před 
vyplňováním pryskyřicí podepřena bednicími deskami a mechanickými stojkami PERI. 
Vrtné a výplňové práce byly prováděny z pojízdného lešení HAKI, v menších 
místnostech pak ze zednických pracovních plošin. 

3. Částečné odstranění omítky a obnažení spodní plochy stropnic 
4. Vyznačení přesných poloh plnicích vrtů 

pomocí příložné šablony tak, aby plnicí vrty byly vrtány vždy do středu vyplňovaných 
dutin. 

5. Provedení vrtacích prací 
Do každé vyplňované dutiny byl navrtán jeden plnicí otvor ∅  10 mm šikmo nahoru, pod 
úhlem 45 o, ve vzdálenosti 50 mm od patky HURDIS. Vrtání otvorů bylo zásadně 
prováděno pouze rotačně bez příklepu vrtacím kladivem Bosch GBH 4. Vrtání otvorů 
bylo prováděno přerušovaně tak, aby bylo možné vizuálně pozorovat vznik případných 
trhlin nebo prasklin na vrtané stropnici. Konkrétně se vždy vrtalo cca  15 vteřin a 5 – 10 
vteřin byl kontrolován vznik případných trhlin. 

6. Vyplňování stropnic pryskyřicí Ongrosil 016 
Vyplňování dutin stropnic bylo provedeno elektrickým injektážním čerpadlem typu DV 
97. Aby bylo možné přesně odečítat čerpané množství pryskyřice, byly původní nádržky 
čerpadla nahrazeny plastovými odměrnými válci o objemu 2 l. Injektážní pistole byla 
opatřena dvojitým směšovačem typu KEENIX a plnicí polyetylenovou trubičkou 8/6 mm 
délky  1300 mm. Ihned po načerpání předepsaného množství pryskyřice do dutiny byl 
plnicí otvor uzavřen pryžovou kónickou zátkou, aby nedocházelo k vytékání pryskyřice 
z plněné dutiny. 

7. Provedení kontrolních zkoušek 
Při vyplňování dutin byla průběžně prováděna  kontrola reakce pryskyřice Ongrosil 016 a 
kvality pryskyřice po jejím napěnění a vytvrzení. Vždy při zahájení a ukončení 
vyplňování byla vyplněna zkušební stropnice Hurdis. Z těchto zkušebních stropnic byly 
později připraveny zkušební vzorky pro laboratorní ověření pevnostních parametrů 
výplně dutin. 
Odtrhové zkoušky a jejich vyhodnocení bylo provedeno v září 2002 na pracovišti katedry 
stavebních hmot a hornického stavitelství stavební fakulty VŠB-TU v Ostravě. Naměřené 
hodnoty přídržnosti pryskyřice ke keramickému střepu stropnic bezpečně vyhověly 
požadavkům stanoveným v prováděcím projektu sanace. 

 
Získané zkušenosti a poznatky 
1. Předností technologie je rychlé a šetrné provedení sanačních prací. Zásah do konstrukce 

stropu je minimální, do každé stropnice jsou rotačně vrtány pouze 2 plnicí otvory  
∅  10 mm. Provedením sanace se nijak nezmění výška stropu ani vzhled stropu. Plnicí 
otvory lze po vytvrzení pryskyřice jednoduše očistit a zapravit maltovou směsí. 

2. Vyplňováním dutin ve stropnicích dochází rovněž ke zpevnění styku stropnice – patka. 
3. Při aplikaci technologie je velmi důležité přesně dodržovat technologickou kázeň, 

maximální pozornost je nutné věnovat průběžné kontrole reakce a kvalitě výplňové 
pryskyřice. 

4. Z důvodu možného sčítání napětí při naplnění obou dutin stropnice ihned po sobě je nutné 
plnit každou stropnici ve dvou krocích. V prvním kroku plnit všechny první dutiny většího 
množství stropnic a teprve s časovým odstupem minimálně 20 minut pokračovat v plnění 
druhých dutin. vyplňovaných  stropnic. 

5. Práce by měly být vždy prováděny za stálého dozoru zodpovědného technika. 
 



Technologie je chráněna průmyslovým vzorem.Podporu základního výzkumu sanační metody 
poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Technologie byla úspěšně oponována a byla 
doporučena oponentní komisí k další realizaci. 
 

 
Obr. 3  Dílenská zkouška plnění stropnic  Hurdis polyuretanovou pěnou 

 

 
Obr. 4  Provozní ověření technologie v Bruntálu 

 
 
 
 
 


