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PŘÍKLADY VYUŽITÍ DODATEČNĚ LEPENÉ SYNTETICKÉ FRP 

VÝZTUŽE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ 
 

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 article deals with application possibilities of Fiber Reinforced Polymer 

(FRP) materials in civil engineering. 

 

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externě lepené syntetické výztuže  

je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí  

a zvyšování únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Obecně jsou pro tento účel 

využívány tři typy syntetických vláken – skelné, aramidové a uhlíkové, ze kterých  

je procesem lepení a lisování za tepla vyráběn finální produkt. Vstupní materiál je pak určující 

pro charakteristické vlastnosti finálního produktu, především modulu pružnosti a pevnosti 

v tahu. 

 

Nejvyšších parametrů lze dosáhnout s uhlíkovými vlákny a proto jsou zejména tyto používány 

pro výrobu výztužných lamel a pásů, tyčí, konstrukčních profilů a případně tkanin. Obecně 

lze však říci, že ne pro každou aplikaci je potřeba využívat pouze materiály vyrobené  

z uhlíkových vláken. 

 

Obvykle se výztužné prvky z kompozitních materiálů aplikují formou externí lepené výztuže 

na povrch stávající konstrukce, v některých případech jsou výztužné prvky aplikovány do 

drážek v konstrukci. Zmíněné výztužné prvky se ve moderním stavitelství nejčastěji používají 

k zesilování betonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí, u kterých došlo např. 

k překročení plánované únosnosti prvku. Často se také využívají při zesilování konstrukcí 

z důvodu plánovaného vyššího namáhání způsobeného rekonstrukcí a adaptací stávající 

konstrukce. FRP materiály mohou být využívány pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů  

a desek, při aplikaci na boční strany trámů pak zvyšují odolnost ve smyku, obalením sloupů  
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se zajišťuje ztužení a zvýšení únosnosti v prostém tlaku, dále lze zvyšovat odolnost proti 

účinkům seismiky a větru, betonová potrubí mohou být vyztužena pro zvýšení odolnosti proti 

vnitřním působícím tlakům, obdobně lze vyztužovat i různá sila a nádrže. Rozsah použití 

kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích je velmi široký a jejich použití má oproti 

standardním metodám zesilování řadu výhod.  

Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří: 

• vysoká pevnost v tahu 

• nízká hmotnost 

• antikorozní vlastnosti 

• lehká manipulace a doprava 

 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ 

1. Zesilování stropní konstrukce průmyslového areálu 

V rámci rekonstrukce průmyslového areálu bylo z důvodu instalace nové technologie 

vyžadováno zesílení konstrukce stropu (výměra cca. 300 m2). Vzhledem k požadavku  

na minimální změnu průřezové plochy stávajících stropních prvků, resp. minimální snížení 

průchodného profilu z důvodu vedení potrubí bylo zvolena metoda zesílení dodatečně lepenou 

výztuží ve formě lamel na stropní trámy. Lamely byly lepeny ve dvou řadách na spodní  

líc trámů a na boční strany v místě podpor (Obr. 1 a Obr. 2). Celkem bylo nalepeno cca  

750 m lamel, časová náročnost včetně přípravy povrchu a vzhledem ke stísněným 

podmínkách při aplikaci (část technologie již nainstalována) činila 7 pracovních dnů.  

Po dalších 7 dnech (potřebných k vytvrzení lepicí hmoty) byla konstrukce plně zatížitelná.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Obr. 2 
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2. Zesilování válcových nádrží / zásobníků 

Z důvodu nedostatečně navrženého vyztužení stěny válcové nádrže ČOV došlo po provedení 

zátopové zkoušky ke vzniku trhlin na vnitřní straně pláště. Jedním z možných způsobů 

zesílení konstrukce je aplikace výztužných prvků z uhlíkových vláken a to buď tkanin nebo 

lamel. Vzhledem k nutnosti dosažení relativně velkého zvýšení únosnosti konstrukce bylo 

navrženo řešení pomocí lamel, které umožňují spojité ovinutí válcové konstrukce nádrže.  

Dle statického výpočtu bylo navrženo aplikovat výztužné lamely plnoplošným ovinutím 

v dolní polovině nádrže, v horní polovině pak byly navrženy tři oblasti aplikace lamel, tak aby 

byl zajištěn optimální přenos působícího zatížení po celém obvodu nádrže (Obr. 3). 

V případech, kdy není potřeba zesilovat konstrukci na velmi extrémní namáhání, eventuelně 

v případě nutnosti lokálního zesílení konstrukce jsou s výhodou využívány výztužné tkaniny 

(Obr. 4). V obou případech jsou výhodou řešení pomocí syntetických výztužných prvků 

minimální hmotnost a nekorozivnost dodatečně lepené výztuže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. Zesilování dřevěných konstrukcí 

Zesilování dřevěných konstrukcí oproti tomu takto rozšířené a známé není. Tento fakt může 

být způsoben jak neznalostí problematiky aplikace kompozitních materiálů na dřevěných 

konstrukcích, tak obvykle vyšší cenovou náročností zesílení. Při čistě technickém pohledu na 

problematiku aplikace FRP materiálů na dřevo jsou výhody evidentní – vzájemná 

kompatibilita a doplňování se vlastností jednotlivých materiálů. Nízká hmotnost dřevěné 

konstrukce není aplikací FRP nijak výrazně ohrožena (ve srovnání s aplikací dřevěných  

a ocelových prvků). Navíc mohou být největší nedostatky dřevěných prvků, např. výrazná 

Obr. 3. Obr. 4 
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nehomogenita dřeva způsobená např. nadměrným výskytem suků, výrazně či zcela 

eliminovány díky aplikaci a spolupůsobení FRP kompozitního materiálu.V určitých případech 

– zejména u památkově chráněných či jinak významných objektů (Obr. 5 a Obr. 6) – je při 

zesilování dřevěných konstrukcí kladen důraz na maximálním zachování původních 

dřevěných prvků konstrukce. V takovém případě je také obvykle požadováno zachování 

vzhledu prvků (příp. minimální změna tvaru). Tyto požadavky bývá běžnými metodami 

obtížné splnit a řešení pomocí kompozitních syntetických výztuží bývá akceptovatelným 

řešením.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Využití vláknových kompozitních materiálů ve stavební praxi se v průběhu posledních 15 let 

stalo ověřenou a pro své nesporné výhody také vyhledávanou metodou zesilování konstrukcí 

zejména při provádění rekonstrukcí staveb 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.  

Obr. 5 Obr. 6 


