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ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU 

KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ 
 

Abstract 

Strengthening of constructions with use of external reinforcement materials manufactured 

from composite fibers is one of many ways to improve static behaviour of structures. The aim 

of the article is to give basic information about application possibilities of Fiber Reinforced 

Polymer (FRP) materials on concrete, masonry and timber, advantages and disadvantages and 

application procedures for these systems. 

 

Myšlenka zkombinovat dva různé materiály tak, aby byl získán jeden špičkový kompozitní 

materiál není nová. Některé z nejstarších staveb byly postaveny z kompozitních materiálů. 

Egypťané vyztužovali cihly slámou, aby zajistili jejich vyšší pevnost. Vlákny vyztužované 

polymery (FRP) jsou jen nejnovějším provedením starého nápadu.  

 

Vlákny vyztužované polymerní materiály jsou kompozity skládající se z vysokopevnostních 

vláken obalené polymerní matricí. Vlákna v FRP materiálech jsou hlavním nositelem 

pevnostních vlastností a vykazují velmi vysokou pevnost a tuhost při namáhání tahem. FRP 

materiály ve formě desek, lamel, tyčí nebo tkanin se obvykle skládají z několika miliónů 

těchto velmi tenkých vláken. Polymerní matrice chrání vlákna před poškozením a zajišťuje 

polohu jednotlivých vláken a také roznáší působící namáhání na všechna vlákna rozmístěná 

v tomto kompozitu. Existuje celá řada typů vláken a pryskyřic, které se používají pro výrobu 

těchto kompozitních materiálů. Vlákna jsou vybírána na základě pevnosti, tuhosti  

a trvanlivosti vyžadované pro danou aplikaci. Pryskyřice jsou pak vybírány na základě 

prostředí, kterému bude výsledný materiál vystaven a také na způsobu výroby kompozitu. 

V pozemním stavitelství jsou nejčastěji používána vlákna uhlíková, skleněná  

a aramidová (kevlarová). 

 

Zesilující prvky z uhlíkových vláken patří z hlediska pevnostních parametrů na první místo 

mezi používanými typy. Vysoký modul pružnosti v tahu (až 600 GPa) a vysoká pevnost 
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v tahu (až 4000 MPa) jsou blízké pevnostním charakteristikám železobetonu, a jsou z tohoto 

důvodu velmi vhodným materiálem při zesilování těchto konstrukcí. Z hlediska pevnostních 

parametrů jsou pak na druhém místě výrobky z aramidových vláken, u kterých modul 

pružnosti v tahu dosahuje hodnot kolem 100 GPa a pevnost v tahu se pohybuje kolem  

2000 MPa. Na posledním místě se při srovnání těchto parametrů umísťují výrobky  

ze skleněných vláken, kdy se modul pružnosti v tahu pohybuje kolem 60 GPa a pevnosti 

v tahu kolem 1000 MPa. Při výběru správného typu kompozitu – a tedy výběru vlákna –  

je nutno zvážit několik skutečností: materiály na bázi skleněných vláken vláken poskytují 

vynikající parametry při zvyšování pevnosti prvků namáhaných např. seismickým zatížením, 

eventuelně zatížením vyskytujícím se jen po krátkou dobu. V místech trvale namáhaných 

napětím (např. ohybem nebo smykem) by se kompozity na bázi skleněných vláken neměly 

používat (neboje nutno zajistit provozní namáhání na minimálních hodnotách) vzhledem 

k efektům porušení při tečení. Materiály na bázi uhlíku jsou pro tyto aplikace mnohem 

vhodnější. Obdobně také v exteriérových aplikacích budou materiály na bázi uhlíkového 

vlákna trvanlivější. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1) Různé typy výztužných prvků (tyče, lamely, tkaniny) 

 

Kompozitní materiály a z nich vycházející systémy externě lepené výztuže se v pozemním 

stavitelství používají převážně k zesilování stávajících konstrukcí betonových, zděných, 

dřevěných a ocelových. Konstrukce mohou vyžadovat zesilování z důvodů zhoršení stavu 

konstrukce, kvůli chybám v návrhu či provedení, změně užívání stavby a tedy jejího zatížení, 

z důvodů seismického namáhání apod. Kompozitní zesilující materiály mohou být využívány 

pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů a desek, omezení vzniku smykových trhlin, obalením 

sloupů zajišťují ztužení a zvýšení prostorové tuhosti konstrukce. Možnosti zesilování 

betonových a zděných konstrukcí v pozemním stavitelství pomocí kompozitních materiálů 

jsou mezi odbornou veřejností již delší dobu známy, o čemž svědčí řada úspěšně zesílených 

konstrukcí průmyslových a občanských staveb, ale také mostních konstrukcí.  



Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří: 

• vysoká pevnost v tahu 

• nízká hmotnost 

• dobrá únavová odolnost 

• výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti 

• antikorozní vlastnosti 

• odolnost proti poškození 

• lehká manipulace a doprava 

 

Oblast použití kompozitních materiálů při zesilování a vyztužování konstrukcí je velmi široká 

a zahrnuje např.: 

• nápravu návrhových / konstrukčních poruch a nedostatků 

• zesilování z důvodů změny působících zatížení 

• omezení vlivu seismického namáhání 

• vyztužování betonových konstrukcí v tahem namáhané oblasti 

• vyztužování lícní strany desek nebo trámů pro zvýšení ohybové pevnosti 

• obalování sloupů pro zajištění stability a zvýšení průtažnosti  

• zesilování stěn (betonových nebo zděných) proti účinkům větru, seismiky apod. 

• zesilování potrubí, sil a nádrží z vnější strany pro zajištění vyšší odolnosti proti 

působícím tlakům 

 

Vhodným použitím kompozitních materiálů při zesilování metodou externě lepené výztuže 

lze dosáhnout např.: 

• snížení průhybů (= zvýšení tuhosti) 

• limitace vzniku trhlin (= zvýšení trvanlivosti a použitelnosti) 

• zvýšení zatížitelnosti konstrukce 

• zvýšení hodnoty kritického zatížení (= zvýšení bezpečnosti konstrukce) 

 

Aplikace výztužných systémů na bázi externě lepené výztuže se skládá ze dvou základních 

kroků – přípravy podkladu a samotné aplikace na konstrukci.  

 

Příprava podkladu zahrnuje zejména odstranění nesoudržných vrstev vysokotlakými 

metodami (otryskání pískem, broky, vodou) nebo broušením. Příprava podkladu by neměla 



porušit celistvost konstrukce, nedoporučují se proto používat mechanické metody.  

Pro úspěšnou aplikaci externě lepených FRP systémů je nutno zajistit maximální rovinatost 

podkladní vrstvy. Zejména při aplikaci tkanin je tato rovinatost velmi důležitá, protože díky 

flexibilitě tkanin může lehce dojít k nedokonalé aplikaci tkaniny na podklad.  

Pro prefabrikované výztužné prvky (lamely) o tloušťce > 1 mm činí minimální požadovaná 

rovinatost 10 mm na 2 m, resp. 4 mm na 0,3 m. Pro systémy výztužných tkanin činí 

minimální požadovaná rovinatost 4 mm na 2 m, resp. 2 mm na 0,3 m. V případě větších 

nerovností je nutno na podklad aplikovat vyrovnávací hmotu. Takto připravený povrch  

je nutno před aplikací výztužného systému očistit od prachu, zbavit přebytečné vlhkosti 

vnesené tryskáním povrchu, odmastit. 

 

Vlastní aplikace systému záleží na typu použitého výztužného prvku – lamely a výztužné 

profily se aplikují většinou pouze pomocí lepidla, výztužné tkaniny pak prostřednictvím 

laminační pryskyřice. Před aplikací výztužného prvku se obvykle provádí penetrace podkladu. 

Tato penetrace se nanáší na pórovitý podklad rovnoměrně pomocí válečku, případně 

v nepřístupných místech pomocí štětce.  

 

Aplikace lamely – na lamelu se vhodným nástrojem po celé ploše profilu nanáší lepicí hmota, 

ale tak, aby nepatrně větší množství lepidla bylo uprostřed výztužného profilu. Po nanesení 

lepidla je lamela přiložena na konstrukci a přitlačena vhodným nástrojem tak, aby došlo 

vytlačení lepidla ke krajům lamely. Přitlačením je dosaženo vytlačení případně vzniklých 

vzduchových bublin.  

 

Obr. 2) Aplikace penetrace na betonový podklad 

Obr. 3) Aplikace lamely na konstrukci 

 



Aplikaci výztužné tkaniny předchází ve většině případů aplikace penetračního nátěru  

a vyrovnávací stěrky s ohledem na doporučení výrobce. Následně je na povrch konstrukce 

aplikována stejnoměrná vrstva laminační pryskyřice pomocí válečku nebo stěrkovací 

špachtle. Do této vrstvy pryskyřice je vložena výztužná tkanina a pomocí válečku nebo 

špachtle je dokonale vtlačena do vrstvy pryskyřice. Je nutno zajistit vytlačení všech 

vzduchových bublin a dosáhnout tak rovnoměrného rozložení tkaniny v pryskyřici. Po určité 

době je aplikována druhá vrstva laminační pryskyřice, která překrývá výztužnou tkaninu  

a zajišťuje tak její ochranu.  

 

Při aplikaci výztužného tyčového profilu do drážky je nutno nejprve vytvořit dle projektu 

drážky v konstrukci. O přesném rozmístění a rozměrech drážky vždy rozhoduje projektant  

na základě statického návrhu zesílení konstrukce. Po očištění drážky (vyfoukání, vymetení 

apod.) následuje aplikace lepicí hmoty, kterou se pomocí špachtle zhruba z poloviny vyplní 

vytvořená drážka. Následně je do drážky vtlačena výztužný tyč (event. více tyčí). Přebytečné 

lepidlo, které bylo vytlačeno je nutné špachtlí odstranit, resp. zahladit tak, aby byla drážka 

dokonale vyplněna lepicí hmotou. V případě nedostatečného množství lepidla v drážce je toto 

nutné doplnit.  

 

Posledním krokem při aplikaci může být aplikace krycí vrstvy z estetických nebo funkčních 

důvodů (protipožární ochrana, ochrana před mechanickým poškozením apod.). Tato krycí 

vrstva může být tvořena různými typy nátěrů, stříkaným betonem nebo omítkou, 

protipožárními panely apod. 

 

Obr. 4) Zesílená konstrukce (kombinace lamely a tkaniny, zesílení sloupu bandážováním) 



Závěr 

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externí syntetické výztuže je nedílnou 

součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí a zvyšování 

únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Společnost Minova Bohemia s.r.o.  

je dodavatelem kompozitních materiálů na bázi uhlíkových a skleněných vláken vyvíjených  

a vyráběných společností Sireg S.p.A, který patří mezi přední světové výrobce těchto 

kompozitů. Sortiment nabízených výrobků určených k aplikaci jako externě lepená výztuž 

zahrnuje výztužné prvky ve formě lamel, tyčí a tkanin a to jak na bázi uhlíkových vláken – 

výrobky řady Carbopree, tak na bázi vláken skleněných – výrobky řady Glasspree. Jsme 

připraveni poskytnout projektantům i prováděcím firmám technickou pomoc při návrhu nebo 

realizaci zesilování konstrukcí, a to jak pro konstrukce betonové a zděné, tak pro konstrukce 

dřevěné. 


