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Ing. Richard Wojnar 

Santech CZ spol. s r.o. Sokolská 497, 744 01 Rožnov pod Radhoštěm 

Tel/fax : 556837745/6, e-mail : roznov@santech-cz.cz, richard.wojnar@santech-cz.cz 

 

ZESÍLENÍ STROPŮ PRO ROZŠÍŘENÍ OTVORŮ METODOU 

PŘEDPÍNANÝCH UHLÍKOVÝCH LAMEL NA OBJEKTU BB CENTRUM 

BUILDING E – ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM – PRAHA 4. 

 
STRENGTHENING ROOF PLATES FOR ENLARGEMENT HOLES BY THE 

TECHNIQUE TENSIONED CARBONITATED LAMELLAS ON THE OBJECT BB 

CENTRUM BUILDING E- ADMINISTRATION BUILDING – PRAGUE 4. 

 

 
 
Identifikační  údaje 

Název  stavby:     BB Centrum  – Building  E   

Místo  stavby:      Praha  4 

Charakter  stavby:     dodatečné úpravy 

(klientské změny šachta Š4) 

Investor:      BBC BUILDING  E  a.s. 

Projektant statiky:     Ing.  Adolf  Godík,  Líbeznická  335/29,  

Dodavatel  stavby:     METROSTAV  a.s.,  

Santech CZ spol. s r.o.  

mailto:roznov@santech-cz.cz
mailto:richard.wojnar@santech-cz.cz
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Zahájení  stavby:     08/2006 

Ukončení  výstavby:     08/2006 

 

Základní  údaje  o  dodatečných úpravách 

Navrhovaná  úprava stropní konstrukce spočívala ve zvětšení stávajícího otvoru ve stropní 

desce kancelářského objektu dle dodatečných požadavků architekta. 

 

 

Poloha staveniště a popis objektu  

Navrhovaná  úprava byla  prováděna  v oblasti  městské zástavby. 

Stávající konstrukce administrativního komplexu je sloupový a stěno-deskový železobetonový 

nosný systém, založený na pilotách. Tloušťka žb desky činila 280 mm. 

 

Geodetické  podklady a příprava pro výstavbu 

Geodetické zaměření nebylo provedeno. Podklady pro podrobnější posouzení nosných 

konstrukcí stávajícího objektu byly dostatečné, k návrhu zesílení stropních konstrukcí nebylo 

zapotřebí  dalších podrobností. 

Vlastnímu  zahájení  navrhované  úpravy   předcházely  průzkumné  práce  a ověření  

základních rozměrů stavby. Byly provedeny odtrhové zkoušky a ověření navrhovaných délek 

lepených lamel. Po odsouhlasení byly zahájeny vlastní práce. 

 

Statika objektu 

Objekt stávajícího komplexu byl před provedením úprav namátkou odborně prohlédnut 

statikem a nebyly zde shledány žádné závažné závady, které by bránily realizaci dodatečných 

úprav. Z patrných poruch, které však lze považovat za stabilizované jsou drobné trhlinky 

v oblasti průsečíků mezisloupových pruhů. Příčina poruch je zřejmě v průhybu stropní desky, 

v úvahu přichází i smrštění a dotvarování betonových konstrukcí.  

 

Úkoly průzkumných prací 

Pro účely správného provedení a předejití případných změn ve způsobu provedení zesílení bylo 

nutné získat co nejpřesnější rozměry a polohy lamel, včetně podrobného ohledání míst 

nalepení. V případě že by se vyskytovaly imperfekce spodního betonového líce v místě lepení, 

bylo by nutno provést reprofilaci povrchu. 
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Statické úpravy nosné konstrukce 

Úpravy stropní desky zesílením  –  stropní deska byla zesílena nalepením uhlíkových lamel.  

Jedná se o průmyslově patentovaný systém firmy SSŽ a.s. PreVIA Dur 100. Navrženy byly 

lamely SIKA CarboDur S512 s E-modulem 170 000 N/mm2 a s pevností v tahu cca 2800 

N/mm2. Dvojice  7 m lamel byla pouze lepena, druhá o délce 9 m byla tzv. předepnuta, kdy 

každá z lamel byla předepnuta silou 60 kN. Jedná se o velice účinný systém posilování 

vodorovných konstrukcí ze železového nebo předpjatého betonu. Přednosti tohoto systému, 

tzn. systému přepínaných lamel, spočívají především ve výrazném zvýšení hodnot 

zatížitelnosti konstrukce a to z hlediska rozvoje trhlin až o 50 % a z hlediska průhybu až o 15 

%. Kotvení předpjatých lamel bylo provedeno do ocelových šroubovaných kotev. 

 

 

Postup prací. 

 

1. Příprava podkladu: 

Místo určené pro lepení lamel – betonový podklad byl po vyznačení místa k lepení (osy 

lamel)obroušen a zbaven tak cementového šlemu. Byly provedeny odtrhové zkoušky 

pevnosti betonu, které vykazovaly hodnoty min 2,0 N/mm2(MPa), což je dostatečné pro 

zaručenou funkci tohoto systému. 

 

2. Příprava míst pro osazení kotev a napínacího zařízení. 

Příprava spočívala vyznačením míst pro polohu aktivního a pasivního kotvení a pro vrtání 

kotevních šroubů. Vrtání  otvorů pro kotevní šrouby se prováděly  vrtacím kladivem. z líce 

betonu. Průměr vrtu je 18 mm, hloubka min. 150 mm pro pasivní  a min. 160 mm pro 

aktivní kotvu od líce betonu. Dále byly vytvořeny kapsy pro zapuštění kotvení, které se 

prováděly do předepsaného tvaru šetrným sekáním a broušením. Po vyčištění kapes a vrtů, 

byly osazeny kotevní šrouby M 16 s použitím lepících patron Hilti HIT RE 500. 

Bezprostředně poté se do kapes nanesla vrstva lepidla Sikadur 30 a na šrouby navlékla 

základna pro pasivní i aktivní kotvu. Asi  30 min. po aplikaci lepidla se aktivovaly matice 

kotevních šroubů na moment 30 Nm. Po 90 min se dotáhly na moment 120 Nm. 
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3. Příprava lepidla a lamely. 

Epoxidové lepidlo Sikadur 30 bylo namícháno dle TL firmy SIKA. Lamela byla připravena 

standardním postupem,tzn, pečlivě očištěna čističem Colma Reiniger a vysušena bílou 

látkou, tak aby nebyly na této patrny žádné stopy po uhelném prachu. 

Před lepením  se na betonový podklad nanesla vrstva lepidla cca 1 mm tl. Dále se pomocí 

speciálního „korýtka“ naneslo střechovitě lepidlo na lamelu CarboDur( cca 2 mm tl. 

v místě střechy), vyjma místa kotvení lamely. 

 

4. Osazení lamely do kotvení 

Lamela se v předepsané délce jedním koncem přiložila na základnu pasivní kotvy, na 

opačném konci se protáhla otvorem napínacího trámce na spodní desku aktivní kotvy. 

V této fázi je nutné pečlivě usadit lamelu do předepsané osy. Po srovnání se na lamelu 

přiložily desky obou kotev. Po osazení svěrných šroubů M 10(vždy po 8 na každou kotvu) 

se tyto dotáhly na moment 60 Nm. Po těchto přípravách bylo zahájeno napínaní lamely. 

 

5. Předpínání lamely 

Po aktivaci  a dotáhnutí táhel procházejících napínacím a hlavní trámcem se osadil 

třípístový lis mezi hlavní a tažný trámec. Po napojení lisu na hydraulický okruh 

s čerpadlem se započalo s napínáním.  Napínání probíhá do doby dosažení předepsaného 

tlaku, který je stanoven z cejchovacího diagramu lisu a který zaručuje velikost síly vnášené 

do lamely v závislosti na tlaku v obvodu. Po dosažení 60 kN se dotáhly matice na táhlech u 

hlavního trámce. Tímto byla operace napínání ukončena. Všechny údaje o průběhu 

napínání se měří a zapisují do protokolu o napínání. 

 

6. Dokončení aplikace 

Po napínání se  lamela důkladně přitlačila pomocí gumového válečku k podkladu tak, aby 

se lepidlo vytlačilo přes hrany lamely, kdy tímto je zajištěno, že lamela je po celém jejím 

povrchu spojena  s podkladem min. tl. lepidla 1 mm. 
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7. Řezání otvoru  a sanace stropní konstrukce. 

Před vlastním řezáním byly předvrtány rohy otvoru vrtákem většího průměru. Tyto 

předvrty již nesměly být  dále narušeny řezáním, či sekáním zbytku otvoru. 

Podepření konstrukcí  –  stropní deska v zásadě nemusela být podepřená během všech         

navrhovaných úkonů, pouze při řezání a sekání otvorů bylo podepření doporučeno. 

Stropní konstrukce nesměla být během těchto výše uvedených úkonů zatěžována, do 

vytvrzení a stabilizace všech procesů musel být vyloučen veškerý provoz stavby v širším 

okolí těchto úprav. 

Po provedení zesílení lamelami a ukončení bouracích prací byl před zakrytím konstrukcí 

prohlédnut jejich stav a kompletnost statikem. Poškozená a neúplná místa byla opravena a 

doplněna do plného profilu sanačními hmotami dle potřebných technologií. V řezných 

plochách byla obnažená výztuž ošetřena proti korozi a  zajištěna dostatečná krycí tloušťka 

výztuže betonem. 

 

Pro návrh a  zpracování  projektové  dokumentace  byly  použity  tyto  podklady: 

• místní  šetření 

• příslušné  ČSN 

• statická část projektu pro provedení stavby  

• změna tvaru otvoru během návrhu zesílení 

 

Normy a předpisy 

 

ČSN  73  0035    Zatížení  stavebních  konstrukcí 
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ČSN  73  1401    Navrhování  ocelových  konstrukcí 

  ON  73  2615 Směrnice  pro  kotvení  ocelových  konstrukcí 

ČSN  73  1201    Navrhování  betonových  konstrukcí 

ČSN  73  1204    Navrhování  betonových  deskových konstrukcí působících ve dvou 

směrech 

ČSN  73  1101    Navrhování zděných  konstrukcí 

ČSN  73  0038    Navrhování  a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

     

    


