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Abstrakt 
Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, 

ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem 

ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I 

a oboustranným opláštěním zpravidla vychází z výsledků zkoušek, popř. ze 

zjednodušeného analytického výpočtu. V případě jednostranně opláštěných panelů ale 

nejsou mechanismus chování ani způsob porušení stále dostatečně prozkoumány. 

Práce nejprve popisuje konstrukční řešení a návrh lehkého dřevěného skeletu, dále se 

zabývá nosnými prvky s průřezem ve tvaru I, jejich využitím, jednotlivými 

komponentami včetně variant materiálového provedení a způsobů spojování. Hlavním 

cílem disertační práce je popsat chování výše zmíněného systému a vytvořit jednoduchý 

a přitom spolehlivý analytický model pro určení únosnosti výseku stěnového panelu 

s využitím experimentální a numerické analýzy. Předpokládá se, že výsledky práce bude 

možné využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb.  

Klíčová slova 
Dřevěné konstrukce, stěnový panel, I-sloupek, jednostranné opláštění, stabilita, 

materiálové zkoušky, OSB deska, dřevo, analytický model, experimenty, numerický model 
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Abstract 
The subject of this work is wall panels with one-sided board sheathing for timber 

structures. The reinforcement of the panel is provided using glued timber composite  

I-shaped element. The design of the wall panels with I-shaped cross-section stiffeners and 

double-sided sheathing is based on test results and simplified analytical calculation. For 

the design of wall panels with I-shaped cross-section stiffener rib and one-sided board 

sheathing, a reliable procedure for determining the buckling load-bearing capacity has 

not been described so far. 

The work describes the light timber frames, its basic types and structural elements of the 

system, the method of anchoring and reinforcement. It also describes the supporting 

elements with an I-shaped cross-section, their use, individual components, including 

variants of material design and methods of connection. The main aim of this work is to 

describe the behaviour of the above-mentioned system, using experimental and numerical 

analysis. It is assumed that the conclusions of this work can be used for more effective 

material use subtle light timber frames.  

Keywords 
Timber structures, wall panel, I-stud, one-sided board sheathing, stability, material tests, 

OSB board, wood, analytical model, experiments, numerical model 
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Úvod 
Dřevo patří historicky mezi jeden z nejčastěji používaných stavebních materiálů, který 
člověk využíval na stavbu obydlí, lávek a mostů po celou svou historii. Možnosti jeho 
použití vždy souviselo se způsobem opracování a spojování. 
V posledních letech se opět dostává výrazněji do popředí zájmu inženýrů a architektů, 
zejména v souvislosti se zvyšujícím se obecným důrazem na udržitelný rozvoj a ochranu 
životního prostředí. Využívají se jeho vynikající vlastnosti, mezi které lze zařadit nízkou 
objemovou hmotnost, relativně vysoké pevnosti, výborné tepelně technické vlastnosti, 
krásný vzhled, nízkou cenu a v neposlední řadě obnovitelnost. 

Dřevo je materiál, který lze zkombinovat s mnoha dalšími, jako je např. beton, ocel, 
materiály na bázi dřeva, a přitom u každého z těchto materiálů maximálně využít jeho 
vlastností pro optimální zabudování do stavby. Výhodné je využít třeba beton v podobě 
železobetonového ztužující jádra při stavbě vícepodlažních budov ze dřeva nebo použít 
spřažené dřevobetonové konstrukce, které mají dobrou únosnost, tuhost, kročejovou 
a vzduchovou neprůzvučnost a též velmi dobrou požární odolnost. 

V současné době se vyvíjejí další materiály na bázi dřeva, které jsou schopny konkurovat 
jiným stavebním materiálům. Mezi novější konstrukce a prvky ze dřeva patří i kompozitní 
prvky s průřezem ve tvaru I v posledních letech stále častěji používané ve skladbách 
střešních, stropních i stěnových sendvičových panelů. 

Vzhledem k novým požadavkům kladeným na návrh stěn lehkých dřevěných skeletů 
(požární odolnost, vyšší tepelný odpor, moderní skladby stěn) vyvstává potřeba 
stanovovat únosnost jednostranně opláštěné stěny, u které je výztuha panelu tvořena 
dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I (dále I-sloupek). Stojina 
sloupku je zpravidla z desky na bázi dřeva a je zapuštěná do pásnic z rostlého nebo 
lepeného lamelového dřeva. 

Stabilita stěnových panelů je většinou zajištěna oboustranným opláštěním, které 
zabraňuje vybočení sloupků v rovině stěny, respektive jejich zkroucení. Jednostranně 
opláštěné stěny se používají u některých moderních typů dřevostaveb a jejich únosnost je 
nutné stanovovat také v případě, kdy za požáru jedna strana běžného pláště odhoří nebo 
je opláštění nenosné. Mechanismus chování těchto stěnových panelů, způsob porušení 
a spolehlivý postup, jak určit vzpěrnou únosnost, stále nejsou dostatečně prozkoumány. 
Hlavním cílem této práce je vytvořit spolehlivý analytický model s využitím experimentů, 
numerické analýzy a parametrické studie pro optimalizaci návrhu. Při výpočtu bude 
zohledněn především vliv připojení konstrukční desky k pásnici I-sloupku, uložení 
I-sloupku, různé varianty sestavení stěnového panelu. Předpokládá se, že výsledky práce 
bude možné využít pro efektivnější využití materiálu subtilních sloupkových systémů 
dřevostaveb. Z tohoto důvodu je autorův výzkum zaměřen právě na tuto oblast dřevěných 
konstrukcí. 
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1 Lehký dřevěný skelet 

1.1 Historický vývoj lehkého dřevěného skeletu 
Lehký dřevěný skelet, původně označovaný „Two by Four", je konstrukčním systémem, 
který vznikl v devadesátých letech devatenáctého století ve Spojených státech 
amerických. Vznik je přisuzován tesařovi jménem Augustin Deodat Taylor, který místo 
těžkého skeletu použil na stavbu kostela Panny Marie na Lake Street v Chicago systém 
se sloupky s menším průřezem umístěné v osových vzdálenostech kolem šedesáti 
centimetrů [W1]. Název Two by Four vznikl podle základního používaného průřezu 
sloupků, který byl původně 2 x 4 palce, což je přibližně 50 x 100 mm. K rozšíření systému 
došlo především díky nahrazení pracných tesařských spojů jednoduchými a rychle 
proveditelnými hřebíkovými a sponkovými spoji, které výrazně snížily dobu potřebnou 
na realizaci stavby. 

Obr. 1 Příklad lehkého dřevěného skeletu: Balloon-Frame (vlevo), Platfrom-Frame (vpravo) [1] 

V Evropě první stavby založené na stejném principu vznikaly koncem třicátých let 
dvacátého století. Nejrozšířenější variantou konstrukčního řešení dřevěných budov se 
však tento systém stal až v průběhu posledních třiceti let, kdy obecně dřevo jako stavební 
materiál nachází čím dál větší upotřebení, a to i díky rozvoji chemického průmyslu 
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(výroba nových lepidel a ochranných prostředků na dřevo) a strojního průmyslu (stroje 
a přístroje na třídění, řezání, sušení a výrobu nových materiálů na bázi dřeva). 
Jedná se o žebrový konstrukční systém ze dřeva, který se skládá ze sloupků rozestavených 
v malých osových vzdálenostech, u kterých je vyztužení provedeno pomocí prken nebo 
desek na bázi dřeva. Historicky rozlišujeme dvě základní varianty systému:  
„Balloon-Frame“ a „Platform-Frame“, jejich příklad je vidět na obr. 1. 

1.1.1 Balloon-Frame 
Hlavním znakem konstrukčního systému „Balloon-Frame“ neboli konstrukce 
s průběžnými sloupky jsou stěnové dřevěné sloupky, které procházejí přes dvě nebo více 
podlaží, často od soklu až k okapu. Sloupky jsou uloženy na základový práh. Stropní 
konstrukce, jejichž nosnou částí jsou stropní nosníky, jsou uloženy na pomocné 
konstrukci zapuštěné do stěnových sloupků nebo na průběžném průvlaku přichyceném 
za sloupky. 
Zvláštním případem tohoto systému je modifikovaný Balloon-Frame, jehož stěnové 
sloupky jsou přerušeny patrovým prahem s výjimkou rohových sloupků, které opět 
prochází přes dvě nebo více podlaží. 

1.1.2 Platform-Frame 
U konstrukčního systému Platform-Frame neboli konstrukce s poschoďovou výstavbou, 
je charakteristickým znakem plošina, která ukončuje každé podlaží a zároveň tvoří 
pracovní rovinu pro stavbu dalšího patra. Sloupky u tohoto systému jsou uloženy na dolní 
rámový hranolek a zakončeny horním rámovým hranolkem. Hlavní rozdíl oproti 
předchozí variantě je v uložení stropní konstrukce, respektive stropních nosníků, které 
jsou uloženy na horní rámový hranolek a tudíž sloupky v tomto systému prochází vždy 
pouze přes jedno podlaží. 

1.2 Základní prvky systému 

Hlavní myšlenkou systému zvaného „lehký dřevěný skelet“ je použití co nejmenšího 
počtu standardních prvků a vytvoření nestandardních prvků pomocí standardních, což 
značně zjednoduší a urychlí postup stavby. 

V České republice se na dřevostavby nejčastěji používá smrkové dřevo, které by mělo 
být vysušené na 12 - 15 %, což je vlhkost ideální pro použití dřeva jako nosného materiálu 
pro stavební konstrukce. Tato vlhkost je vhodná pro dřevo ve styku s tepelnou izolací 
a zároveň je tak dřevo i přirozeně chráněno proti napadení dřevokazným hmyzem 
a houbami, čímž se omezí potřeba další dodatečné chemické ochrany. 
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1.2.1 Rám stěny 
Nosný rám1 stěny je tvořen soustavou dřevěných prvků. Hlavním prvkem roštu je dřevěný 
sloupek, nejčastěji obdélníkového průřezu. Rozměry průřezu se stanovují v závislosti 
na velikosti zatížení a tepelně technických požadavcích stavby. V posledních letech se 
lze setkat i s jinými průřezy, především tvaru I, díky kterým je možné eliminovat objem 
použitého rostlého dřeva, a které také přispívají ke snížení tepelných ztrát. 

Sloupky se v České republice zpravidla osazují v osových vzdálenostech 625 mm. Tento 
rozměr není náhodný, je odvozen od standardní šířky desky opláštění, která se na ně 
připevňuje. Desky jsou obvykle v šíři 1 250 mm, což je právě dvojnásobek běžné osové 
vzdálenosti sloupků. Použijí-li se desky jiných šířek, je vhodné vzdálenosti sloupků 
upravit. 
Spolu se sloupky je součástí rámu horní a dolní rámový hranolek, zpravidla o stejném 
průřezu jako sloupky a další doplňkové prvky pro okenní a dveřní otvory jako jsou 
parapetní hranolky a sloupky, překlady a výměny. Všechny tyto prvky spolu dohromady 
tvoří nosnou kostru stěny, obr. 2. 

 

Obr. 2 Konstrukce stěny - definice pojmů: 1 - sloupek, 2 - dolní rámový hranolek, 3 - horní 
rámový hranolek, 4 - překladový sloupek, 5 - sbíjený překlad, 6 - parapetní sloupek, 
7 - parapetní hranolek, 8 - zkrácený sloupek, 9 - příčný hranolek, 10 - deska opláštění, 
11 - napojení desek opláštění nad sloupkem a příčným hranolkem 

                                                
1 Označením „rám“ stěny není myšleno rámové působení ze statického hlediska, jedná se o zažitý výraz používaný pro 

tento typ dřevěných konstrukcí  
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1.2.2 Rám stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena, stejně jako u stěn, dřevěným rámem2 ze stropních trámků 
umístěných zpravidla ve stejné osové vzdálenosti jako u stěn v závislosti na velikosti 
stropních desek opláštění. Dále jsou součástí roštu dřevěné rozpěry, obr. 3. Rozlišují se 
krajní, umístěné na koncích roštu, a vnitřní rozpěry, které se umísťují nad podpory 
u spojitých nosníků a do pole u nosníků větších rozpětí pro zajištění příčné a torzní 
stability [2]. 

Obr. 3 Stropní konstrukce - definice pojmů: 1 - stropní trámek, 2 - krajní rozpěra, 3 - vnitřní 
rozpěra, 4 - deska opláštění, 5 - napojení desek opláštění nad trámkem a rozpěrou 

1.2.3 Opláštění 
Opláštění nosného rámu stěny i stropní konstrukce se mimo jiné významně podílí 
na zajištění tuhosti celé konstrukce. Další významnou rolí opláštění je ochrana nosného 
rámu před účinky požáru. 
Pro opláštění se nejčastěji používají desky z materiálů na bázi dřeva, jako jsou desky 
z překližky, dřevotřísky, OSB (Oriented Strand Board neboli desky z orientovaných 
plochých třísek), dřevovláknité a dřevopilinové desky ale i z jiných materiálů, např. 
ze sádrokartonu, obr. 4. Desky musí být na nosný rám stěnového i stropního panelu 
umístěny tak, aby spoje jednotlivých desek byly vždy nad sloupkem, respektive trámkem 
rámu, případně nad rozpěrou. Další důležitou podmínkou při provádění opláštění je 
dodržení vzájemného vystřídání příčných spár jednotlivých desek a jejich připevnění 
po celém obvodu. 

                                                
2 Označením „rám“ stropní konstrukce není myšleno rámové působení ze statického hlediska, jedná se o zažitý výraz 

používaný pro tento typ dřevěných konstrukcí 
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Obr. 4 OSB desky, překližky, dřevotřískové desky [W2] 

Opláštění rámu stěny se může provést oboustranné nebo pouze jednostranné. V každém 
případě je vhodné při výpočtu únosnosti stěnového panelu zohlednit dveřní a okenní 
otvory, případně otvory sloužící k manipulaci s panelem.  
Při uvážení oboustranného opláštění je vhodné postupovat při výpočtu obdobným 
způsobem jako u jednostranného opláštění, při kterém je plně zanedbán příspěvek 
druhého pláště k únosnosti stěnového panelu a to především s ohledem na požární 
bezpečnost. Pokud by vypukl požár a začala odhořívat vnitřní deska opláštění, rám by 
po celou dobu odhořívání pláště plnil nosnou funkci bez oslabení průřezu, uvažovaném 
při výpočtu. Obdobný princip platí i u opláštění stropních konstrukcí, u kterých můžeme 
použít jednostranné nebo oboustranné opláštění. Lze také použít klasické opláštění 
z horní strany a z dolní strany uzavřít stropní konstrukci záklopem uloženým na horní 
hranu dolní pásnice tak, aby dolní pásnice plnila kromě statické funkce navíc také funkci 
estetickou. 

1.2.4 Izolace 
Jedním z důležitých požadavků na dřevostavbu, je optimalizace skladby vnitřních 
i vnějších obvodových konstrukcí z hlediska tepelně technických požadavků, vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti a zamezení kondenzace vodních par. 

Obr. 5 Foukaná minerální izolace [W3], skelná vlna [W4], dřevovláknitá izolační deska [W5] 

Pro zajištění požadovaného tepelného odporu musí skladba stěny zahrnovat dostatečné 
množství tepelné izolace. Tato izolace se nejčastěji vkládá mezi sloupky, respektive 
trámky, nosného rámu. Vedle velikosti zatížení může i požadovaná tloušťka izolace často 
výrazně ovlivnit navržený rozměr základního prvku, z kterého se nosné rámy sestavují. 
Na našem trhu je celá řada výrobků, které lze pro izolaci vloženou mezi prvky rámu 
použít. Nejběžnější je minerální vlna, ale lze např. také použít foukanou minerální izolaci, 
izolační desky ze sklené vlny nebo dřevovláknité izolační desky, obr. 5. 
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Dalším způsobem zateplení, které se většinou provádí jako druhá vrstva izolace, je použití 
tzv. termofasády, což je v podstatě klasický kontaktní nebo nekontaktní zateplovací 
systém. Takto je možné zvýšit celkovou tloušťku izolace jen u stěnových panelů. 
U stropních panelů lze izolaci zakomponovat do skladby podlahy nebo podhledu. 
Jedna z výhod dřevostaveb (malá hmotnost) může být zároveň v určitých ohledech 
nevýhodou, konkrétně z hlediska vzduchové neprůzvučnosti díky malé plošné hmotnosti 
konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné vhodně zakomponovat do skladby konstrukce 
zvukovou izolaci, která potom často zároveň slouží jako izolace tepelná. Stejný princip 
lze aplikovat i v případě zvyšování kročejové neprůzvučnosti. 

Při návrhu skladby dřevostaveb je také velmi důležité konstrukci správně navrhnout 
s ohledem na možnou kondenzaci vodních par. Volit lze v podstatě ze dvou variant: 
difúzně uzavřená a difúzně otevřená konstrukce. Vždy je potřeba dávat pozor na polohu 
rosného bodu, což je právě ono místo v konstrukci, ve kterém dochází ke změně 
skupenství vodní páry obsažené ve vzduchu ze stavu plynného na stav kapalný.  
U difúzně uzavřené konstrukce je z exteriérové strany použit materiál, který má vysoký 
difúzní odpor, např. výše zmiňované použití termofasády z polystyrenu. Z interiérové 
strany je potom použita parotěsnící vrstva (parozábrana) [W6] a tím by měla být nosná 
konstrukce ze dřeva teoreticky chráněna proti vlhkosti, ve skutečnosti je ale někdy složité 
zajistit, aby se např. parozábrana někde neprotrhla nebo byly dobře provedeny její spoje 
a nezačala propouštět vodní páry.  
Opakem je difúzně otevřená konstrukce, která umožňuje určitému množství vodní páry 
unikat z objektu konstrukcí. Omezení množství vodní páry, které se může dostat 
do konstrukce, zajišťují tzv. parobrzdy. Důležité je, aby na izolaci takového systému byly 
použity materiály s velmi nízkým difúzním odporem, např. prodyšná minerální vata nebo 
dřevovláknité desky a omítka byla též paropropustná [3]. 

1.2.5 Spoje 
Jednou z důležitých částí konstrukce je volba typu připojení pro připevnění opláštění 
k nosnému rámu. Na volbě typu spojovacího prostředku závisí výsledné chování 
a statické působení panelu. 
Spoj může být proveden pomocí mechanických spojovacích prostředků, nejčastěji 
hřebíků různých délek a průměrů v závislosti na požadavku na spoj, dále např. sponkami 
a vruty, obr. 6. Při tomto druhu připojení panel působí jako složený průřez s poddajnými 
spoji. Rozteče spojovacích prostředků jsou dány velikostí smykové síly, kterou je potřeba 
přenést z pláště na dřevěný rám u nosných panelů, u nenosných panelů jsou rozteče dány 
konstrukčními zásadami.  
Další variantou je lepený spoj, v tomto případě panel působí jako celistvý složený průřez. 
V případě lepeného spoje se mechanické spojovací prostředky používají jen pro zajištění 
dostatečného přítlaku opláštění k nosnému rámu. 
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Obr. 6 Vruty, hřebíky, sponka [2] 

Spoje jednotlivých částí rámu stěnového, stropního nebo i střešního panelu se zpravidla 
provádějí hřebíky. Při montáži sloupků k hornímu nebo dolnímu rámovému hranolku je 
též možné použití ocelových kotevních úhelníků. Dále je možné použít, např. v rámu 
stropní konstrukce, ocelové třmeny pro připojení výměny na zesílený stropní trámek. 
Spojování jednotlivých panelů k sobě, se zpravidla provádí pomocí různých typů 
ocelových kotev nebo profilovaných plechů v kombinaci s mechanickými spojovacími 
prostředky. 

1.3 Kotvení 
Před samotným kotvením stěn k podkladu se musí položit, vyrovnat a přikotvit základový 
práh, který bývá pro jednoduchost obvykle stejného průřezu jako prvky nosného rámu. 
Z důvodu zamezení přestupu vlhkosti ze základových konstrukcí do konstrukce stěn se 
pro práh volí buď odolnější dřevo, nebo se použije běžné dřevo, které se ochrání 
impregnací proti vlhkosti. Základový práh se nejčastěji kotví pomocí závitových tyčí 
zabetonovaných do základů. 
Po přikotvení základového prahu se pomocí kotev přichytí rám stěnového panelu. Kotvy 
pro uchycení stěnových panelů plní současně několik funkcí: stabilizace konstrukce 
během montáže, připojení stěny k základu a přenos tahových respektive vodorovných sil 
v provozním stadiu domu. Kotvení se může provést dvěma způsoby. Prvním je kotvení 
přes dolní rámový hranolek a základový práh do základu, obr. 7a. Toto řešení je výhodné 
z hlediska symetrického namáhání kotvy ale nevýhodné kvůli náročnosti provedení, 
jelikož je potřeba předem vyvrtat otvory v základové konstrukci, základovém prahu 
a dolním rámovém hranolku tak, aby při montáži byly otvory ve stejné pozici. Druhým 
způsobem je uchycení kotvy přes svislé sloupky přímo do základové konstrukce, obr. 7b. 
U tohoto způsobu kotvení ovšem dochází k excentrickému namáhání kotvy, která je 
přichycena z boku k rámu, technologicky se ovšem jedná o jednodušší způsob provedení. 
O způsobu kotvení panelů k základové konstrukci rozhoduje kromě pracnosti také způsob 
výstavby (prefabrikovaná výroba panelů nebo přímá staveništní montáž). 

Kotvení stěnových panelů vyšších podlaží se obvykle provádí pomocí ocelových pásků 
přichycených ke sloupkům vyššího podlaží a propojených přes rámové a věncové 
hranolky a rozpěry stropních nosníků do sloupků nižšího podlaží. 
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Obr. 7 Kotvení rámu stěnového panelu: a) přes dolní rámový hranolek a základový práh, b) přes 
sloupek; 1 - základový práh, 2 - dolní rámový hranolek, 3 - ocelová kotva, 4 - kotevní 
úhelník, 5 - opláštění, 6 - sloupek, 7 - mechanický spojovací prostředek 

1.4 Prostorová tuhost 

Jelikož je rám stěny tvořen sloupky s horními a dolními hranolky, jejichž vzájemné 
spojení je provedeno hřebíky nebo jinými kovovými spojovacími prostředky, nelze 
předpokládat, že samotný rám je schopen přenést vodorovné účinky zatížení a zajistit tak 
prostorovou tuhost celého objektu. Z tohoto důvodu se ke ztužení konstrukce na účinky 
vodorovného zatížení v podélném i v příčném směru používají výztužné stěny. 
V ideálním případě by měla plná výztužná stěna, tzn. bez dveřních a okenních otvorů, 
procházet přes všechna podlaží, což je ovšem z mnoha důvodů často obtížné splnit. Pokud 
má stěna otvory pro okna a dveře, nepočítá se s ní zpravidla ve výpočtu jako s výztužnou 
stěnou. O únosnosti výztužné stěny rozhoduje mnoho faktorů, zejména únosnost 
spojovacích prostředků použitých k připevnění desek pláště, dále smyková únosnost 
připojovaných desek a schopnost sloupku odolávat nadzdvižení, což se prakticky 
zajišťuje přikotvením sloupků rámu do základové konstrukce, respektive přes stropní 
konstrukci do stěny v nižším podlaží. 

K celkové prostorové tuhosti přispívá také konstrukce stropu a vzájemné spojení mezi 
stěnovými a stropními panely. U konstrukce stropu ke ztužení přispívají také rozpěry, 
které se mezi stropní nosníky vkládají ve vzdálenostech cca 1,5 m nebo v pravidelném 
rastru v závislosti na rozměrech desek opláštění, které se připevňují k nosníkům 
a zároveň k rozpěrám. Tím jsou rozpěry využity jako ztužující prvky a současně tvoří se 
stropními trámky kostru pro opláštění.  
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1.5 Otvory v panelech 

Otvory ve stěnových a stropních panelech se nepříznivě podílejí na tuhosti celé 
konstrukce. Ve stěnových panelech jsou to okenní a dveřní otvory, které se vytvářejí 
pomocí zkrácených překladových sloupků a překladů. Překlad mohou tvořit prvky 
stejného průřezu jako sloupky, v případě větších otvorů se používají sbíjené překlady 
z více prvků. Spoje jsou provedeny převážně mechanickými spojovacími prostředky.  

Ve stropních panelech je často potřeba vytvořit instalační otvory pro rozvody technologií. 
Otvory se opět tvoří pomocí jednoduchých nebo zdvojených výměn v závislosti 
na velikosti otvoru a zatížení a zesílených stropních trámků. Výměny jsou ke stropním 
trámkům připojeny pomocí mechanických spojovacích prostředků kolíkového typu nebo 
speciálními prvky z tenkostěnných ocelových plechů (botky, třmeny).  

V případě větších otvorů ve stropní konstrukci, např. pro schodišťový prostor, je důležité 
zajistit přenos vnitřních sil. Tlakové a tahové síly jsou přeneseny pomocí výměn, které 
jsou kolem otvoru. K přenosu smykových sil je potřeba řádně zajistit připojení opláštění 
ke stropním trámkům a vzpěrám. 

1.6 Výhody lehkého skeletu 

- Historie a tradice - samotný vývoj a milióny budov postavených s využitím tohoto 
systému zaručují kvalitu a propracovanost lehkého skeletu. 

- Kombinace s jinými systémy - lehký skelet lze výborně zkombinovat se 
skeletovou konstrukcí ať už z lepeného dřeva, železobetonu nebo oceli. Díky 
nízké hmotnosti ho lze použít i jako nástavbu zděné budovy bez větších 
dodatečných nároků na základové konstrukce. 

- Pružnost a flexibilita - systém nabízí řadu rozměrových a tvarových možností 
a variant, obr. 8. 

Obr. 8 Ukázka variability systému [4], příklad luxusní vily [1] 

- Univerzální použití - lehký skelet lze použít na výstavbu rodinných i bytových 
domů, luxusních vil, administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodů ale 
i průmyslových objektů a stájí. 

- Otevřenost a čitelnost - konstrukce jako taková vzniká až přímo na stavbě a skládá 
se z minimálního počtu prvků a tudíž je možné dobře kontrolovat správnost 
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postupu výstavby.  

- Využití místních zdrojů - konstrukce často vzniká až přímo na stavbě a díky tomu 
lze využít jak místních zdrojů materiálů (což může snížit ekologickou zátěž 
způsobenou dopravou), tak místní pracovní síly. 

- Změna využití konstrukce - otevřenost a jednoduchost systému umožňuje snadno 
a rychle, jen s malými náklady, provádět opravy a adaptace v konstrukci. 

- Montáž - systém se skládá z prvků o rozměrech a hmotnosti, které umožňují 
stavbu i na těžko přístupných místech. Pouze u prefabrikovaných dílců je 
k montáži zapotřebí jeřáb, obr. 9. 

Obr. 9 Příklad umístění stavby v těžce přístupném místě [1] 

- Rychlost výstavby - samotný princip lehkého skeletu, suchý proces výstavby 
a předchozí výhody zkracují dobu výstavby, což umožňuje postavit běžný rodinný 
dům za dva až tři měsíce, a to včetně základových konstrukcí. 

- Snadná recyklace - konstrukci je možné rozebrat, stejně jako byla postavena 
a většina materiálů a prvků se dá znovu použít na další výstavbu, případně 
ekologicky zlikvidovat. 

- Obnovitelný materiál - dřevo obecně, nejen použité pro konstrukci lehkého 
dřevěného skeletu, má tuto obrovskou výhodu, díky níž se stává ze dřeva materiál 
s velkou perspektivou pro využívání ve stavebnictví i v budoucnu.  

- Prodloužené délka stavební sezóny - stavba z lehkého skeletu, využívající suchý 
stavební proces, umožňuje stavět i v nepříznivých klimatických podmínkách, obr. 
10. 
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Obr. 10 Ukázka výstavby v nepříznivých klimatických podmínkách [4] 

1.7 Nevýhody lehkého skeletu 
- Pružnost a flexibilita - tyto vlastnosti byly uvedeny i výše ve výhodách systému 

z lehkého skeletu ale jsou zároveň i nevýhodou. Velká variabilita konstrukčních 
řešení klade větší požadavky na míru odborných znalostí, a tím na osobní 
odpovědnost jak projektanta, tak firmy, která danou konstrukci realizuje. Řada 
variant a možností tohoto systému ale mnohdy ustupuje do pozadí díky strategii 
realizačních firem, které nabízejí pouze omezený počet skladeb a řešení. 

- Vyšší staveništní pracnost - při srovnání lehkého skeletu vytvářeného přímo 
na staveništi a prefabrikovaným způsobem výroby lze konstatovat, že lehký skelet 
vytvářený na staveništi je pracnější. To ovšem neznamená, že by byl méně kvalitní 
nebo přesný než prefabrikovaný způsob výroby. 

- Řešení detailů - s ohledem na průvzdušnost a šíření vlhkosti v konstrukci je 
obzvlášť důležité věnovat velkou péči samotnému návrhu skladby konstrukce 
a návrhu detailů včetně jejich provedení. 
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2 Nosné prvky s průřezy ve tvaru I 
S nástupem moderních technologií v oblasti opracovávání dřeva je možné v lehkém 
dřevěném skeletu dřevostaveb kromě klasických průřezů využít i prvky složené z různých 
materiálů a z několika částí. Jedná se o dřevěný lepený kompozitní prvek s průřezem 
ve tvaru I tvořený stojinou z desky na bázi dřeva zapuštěné do pásnic z rostlého3, 
vrstveného nebo lepeného lamelového dřeva. Další text je zaměřen na využití prvků 
s průřezem ve tvaru I, jakožto nosného elementu, který je možné použít v sendvičových 
panelech pro stěnové, stropní a střešní dílce dřevostaveb.  
V současné době se navrhování sendvičových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I 
provádí na základě výsledků provedených zkoušek a zjednodušeného analytického 
výpočtu. 

2.1 Použití 
Použití prvků s průřezem ve tvaru I jako výztužných žeber ve stěnových a stropních 
panelech má oproti klasickým sloupkům a nosníkům obdélníkového tvaru hned několik 
výhod: úsporu materiálu, vysokou únosnost, nižší hmotnost, umožňující snadnější 
manipulaci, jednodušší realizaci otvorů pro instalace, eliminaci tepelných mostů 
ve skladbě konstrukce a také navzdory svému složenému průřezu mají výbornou 
tvarovou a rozměrovou stabilitu. 
Na obr. 11 jsou vidět prvky s průřezem ve tvaru I s různými výškami průřezu a je 
znázorněno omezení tepelného mostu v místě prvku s průřezem ve tvaru I. 

Obr. 11 Prvky s průřezem ve tvaru I (vlevo) [W7], redukce tepelného mostu (vpravo) 

                                                
3 Označení „rostlé“ dřevo je v textu, v souvislosti s pásnicí prvku s průřezem ve tvaru I, používáno pro materiál známý 

jako KVH hranoly 
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V minulosti již byly zkoumány I-nosníky4 s menší výškou průřezu. V dnešní době ovšem 
vzniká požadavek na využití prvků s průřezem ve tvaru I pro nosníky i sloupky 
s průřezem s větší výškou a to hned z několika důvodů [W8]. 

Prvním požadavkem je snížení energetické náročnosti staveb. Moderní dřevostavby jsou 
často koncipovány jako nízkoenergetické, pasivní či nulové domy. Vyšší průřezy 
umožňují vložit více tepelné izolace do konstrukce obvodových stěn, stropních 
konstrukcí a střešních plášťů, a tím zlepšit tepelně technické vlastnosti konstrukce.  

Dalším důvodem je snaha využívat dřevo i na komerční a průmyslové objekty, kde je 
potřeba počítat s použitím nosníků, které musí překlenout větší rozpětí. 

S rostoucí výškou průřezu ovšem vzniká problém se stabilitou. U I-nosníků použitých 
ve stropních a střešních panelech nastává problém s klopením a u I-sloupků5 
ve stěnových panelech problém se vzpěrnou únosností. 
Pro rozhodnutí, zda používat v konstrukcích I-prvky6 místo klasického obdélníkového 
průřezu, je podstatná samozřejmě cena. Při porovnání ceny I-prvků a prvků 
s obdélníkovým průřezem, které mohou být při menších výškách vyrobené z rostlého 
dřeva, při obdobné únosnosti, vychází, že použití I-prvků nemá takové výhody, aby byly 
upřednostněny. U prvků s větší výškou průřezu, je zřejmé, že obdélníkový průřez by již 
vyžadoval vrstvené nebo lepené lamelové dřevo, a proto vychází I-prvky výhodněji, 
co se týče ceny i pracnosti při realizaci. 

2.2 Komponenty I-prvků 
Nosné dřevěné prvky s průřezem ve tvaru I lze vytvořit několika způsoby. Dříve hojně 
využívaným způsobem je sbíjení prvků z desek, fošen nebo latí. V současné době díky 
pokročilé technologii a způsobu výroby se upřednostňuje lepení.  

Nejpoužívanějším typem jsou I-prvky, které jsou tvořeny stojinou z desky na bázi dřeva 
zapuštěné do pásnic z rostlého, vrstveného nebo lepeného lamelového dřeva. Spojení 
pásnice a stojiny je provedeno pomocí klínového lepeného spoje.  

2.2.1 Pásnice 
Součástí I-prvku je horní a dolní pásnice obdélníkového tvaru s vyfrézovanou drážkou 
pro napojení stojiny. Vnější hrany pásnice bývají často zkoseny. Pásnice může být 
z rostlého dřeva, nejčastěji jehličnatého, nastavovaného lepeným zubovitým spojem. 
Vyšší pevnosti lze docílit použitím lepeného lamelového dřeva. Pásnice musí přenášet 
                                                
4 Označení „I-nosník“ patří mezi zaběhlé termíny používané pro tento typ dřevěných konstrukcí, ve skutečnosti se 

jedná o prvek s průřezem ve tvaru I ve stropních a střešních panelech, který je namáhám především ohybovým 

momentem 
5 Označení „I-sloupek“ je zavedený termín jako označení pro prvek s průřezem ve tvaru I ve stěnových panelech 

namáhaný především normálovou silou 
6 Označení „I-prvek“ je zavedený termín jako označení pro prvek s průřezem ve tvaru I, u kterého není rozlišeno 

umístění v konstrukci a způsob a směr zatížení 
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především namáhání vyvozená ohybovými momenty, respektive normálové tlakové 
či tahové síly. 
Variantou průřezů složených ze dvou obdélníkových pásnic s vyfrézovanou drážkou jsou 
prvky, jejichž pásnice jsou podélně rozděleny a stojina nosníku prochází přes celou výšku 
průřezu, obr. 12. 

Obr. 12 Varianty výroby I-prvků: a) sbíjené, b) lepené; 1) stojina z fošen, 2) pásnice z fošen, 
3) spojovací prostředek, 4) stojina z desky na bázi dřeva, 5) pásnice z rostlého dřeva, 
LLD nebo LVL 

2.2.2 Stojina 
Horní a dolní pásnice I-prvku je spojena přes vyfrézované drážky pomocí stojiny neboli 
stěny nosníku. Stojina je tenká deska, obvykle tloušťky okolo 10 mm, vytvořená z OSB 
desek, překližek nebo tvrdých dřevovláknitých desek. 
Stojina musí přenášet zejména namáhání vyvozené posouvajícími silami. Z tohoto 
důvodu jsou na stojinu I-prvků používány převážně deskové materiály, které vykazují 
vysokou pevnost ve smyku. 

Desky na stojinu se v I-prvcích používají tak, aby únosnější směr desky byl ve směru 
rozpětí. 

Obr. 13 Výztuhy stojiny I-nosníku 
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V místě působení lokálních soustředěných břemen a v podporách je nutné stojinu nosníku 
oboustranně vyztužit. Na výztuhy se používají deskové materiály na bázi dřeva, zpravidla 
stejný materiál, který je použit na samotnou stojinu nosníku nebo materiál použitý 
na pásnice. U krajní a střední podpory se výztuha umisťuje tak, aby přiléhala k hornímu 
líci dolní pásnice. U lokálních soustředěných břemen se výztuha naopak umisťuje 
k dolnímu líci horní pásnice. Pokud je potřeba kotvit I-nosník k jinému prvku nebo 
konstrukci pomocí třmenů, je též nutné stojinu zpevnit výztuhou, v místě uložení  
I-nosníku do třmenu [W9], obr. 13. 

2.2.3 Izolace v místě stojiny 
I-nosníky a I-sloupky jsou prefabrikovanými prvky složeného tvaru, jejichž výroba, 
z mnoha důvodů, probíhá pouze automaticky za využití moderních technologií 
dřevoobráběcích strojů. Z tohoto důvodu je možné bez větších komplikací přímo při 
výrobě osadit oboustranně izolaci stojiny mezi vnitřní hrany dolní a horní pásnice. Touto 
úpravou vznikne prvek, jehož nosná část bude stále s průřezem ve tvaru I ale celkově 
bude mít průřez jednodušší obdélníkovou geometrii. Další izolace se již vkládá mezi 
jednotlivé I-prvky stejně jako v případě použití sloupků a nosníků s klasickým 
obdélníkovým průřezem. 

2.3 Materiál 

Ve srovnání nosníků s plným obdélníkovým průřezem jsou I-nosníky účinnější pro 
konstrukční použití s ohledem na využití materiálu v průřezu a konečnou energetickou 
bilanci objektu z hlediska tepelných mostů v konstrukci, obr. 14. 

Obr. 14 I-nosník, I-nosník vyplněný izolací [W5], lepené lamelové dřevo [W10] 

Chování prvků s průřezem ve tvaru I závisí na mnoha parametrech, jako jsou např. 
mechanické a geometrické vlastnosti jednotlivých komponent, ze kterých se tyto prvky 
skládají. Všechny tyto parametry musí být zvoleny a navrženy tak, aby odpovídaly 
způsobu namáhání těchto prvků. U I-nosníků je to především ohýbání, namáhání 
ve smyku a zatížení od soustředěných břemen v podpěrách. Sloupky jsou naopak 
vystaveny především osovým tlakovým silám a příčným silám.  

2.3.1 Rostlé dřevo 
I přes stále častější používání modifikovaných výrobků ze dřeva a z materiálů na bázi 
dřeva zůstává rostlé dřevo nejpoužívanějším konstrukčním materiálem pro systémy 
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dřevostaveb, především staveb s lehkým dřevěným skeletem. Důvodů je hned několik: 
dobrá dostupnost materiálu, snadné opracování a použití a výrazně nižší cena. 
Rostlé dřevo má i řadu nevýhod. Patří mezi ně vyšší množství přirozených vad, jako jsou 
např. suky, zakřivení, tvarové změny, obr. 15, trhliny a odklon vláken, dále omezené 
rozměrové možnosti, anizotropie a poměrně malá přirozená odolnost proti požáru 
a dřevokazným biotickým činitelům. Vliv některých z těchto nevýhod lze částečně omezit 
použitím ochranných prostředků, přirozeným a umělým sušením dřeva na požadovanou 
vlhkost, kvalitním vizuálním nebo strojním tříděním řeziva do správných pevnostních tříd 
nebo i vhodným rozřezáním kmene stromu. Další variantou k omezení či úplnému 
vyloučení těchto nevýhod rostlého dřeva je použití jiných konstrukčních materiálů na bázi 
dřeva. 

Obr. 15 Druhy suků (vlevo) a tvarové změny (vpravo) - a) křídlový suk, b) boční suk, 
c) procházející suk, d) hranový suk, e) plošný suk, f) skupinový suk, g) podélné zakřivení 
ve směru tloušťky, h) podélné zakřivení ve směru šířky, i) příčné zakřivení, j) šroubové 
zakřivení [W11] 

Nejpoužívanějším nosným materiálem dřevostaveb je jehličnaté dřevo. Důvodem je 
zejména snadnější opracování měkkého dřeva v porovnání s listnatým tvrdým dřevem, 
výrazně převažující procento jehličnatých lesů v ČR, skutečnost, že kmeny stromů 
dosahují větších délek a zároveň menšího zakřivení a z důvodu nižší pořizovací ceny 
oproti dřevu listnatých dřevin. 
S ohledem na statické chování jsou zásadní fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. 
Základní fyzikální vlastností dřeva je vlhkost. Pokud je určena jako poměr množství vody 
k množství sušiny dřevní hmoty, jedná se o absolutní vlhkost dřeva, a pokud je určena 
poměrem množství vody a mokrého dřeva, jedná se o relativní vlhkost. Rostoucí vlhkost 
negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti dřeva. 

Další důležitou fyzikální vlastností dřeva je hustota, určuje se jako poměr hmotnosti 
a objemu vzorku. Hustota jehličnatých dřevin se pohybuje v rozmezí 350 - 500 kg/m3, 
hustota listnatých v rozmezí 640 - 1080 kg/m3. Hustota dřeva je značně ovlivněna 
vlhkostí dřeva. Hustota dřeva také výrazným způsobem ovlivňuje mechanické vlastnosti, 
čím vyšší hustota, tím lepší mechanické vlastnosti. 
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Modul pružnosti a pevnost jsou mechanické vlastnosti, které vyjadřují schopnost dřeva 
odolávat účinkům zatížení. Tyto vlastnosti jsou ovlivněny charakterem a dobou trvání 
účinků zatížení, rozměry prvků, vlhkostí, hustotou a také směrem, kterým je prvek 
namáhán (rovnoběžně s vlákny, kolmo k vláknům). 
Tyto i mnoho dalších vlastností, jako jsou např. tepelné, akustické a elektrické vlastnosti, 
jsou z důvodu anizotropie dřeva vždy závislé na orientaci vláken (rovnoběžně s vlákny, 
kolmo k vláknům v radiálním a tangenciálním směru k letokruhům) [5]. 

2.3.2 Lepené lamelové dřevo 
Lepené lamelové dřevo (LLD) je jednou z variant, jak výrazně eliminovat nevýhody 
rostlého dřeva. LLD se vyrábí z lamel maximální tloušťky 50 mm a šířky 240 mm. 
Lamely jsou v ideálním případě strojně tříděny na základě hustoty nebo modulu pružnosti 
a před vlastním zpracováním vysoušeny na vlhkost mezi 8 - 12 % (používaná lepidla 
vyžadují vlhkost menší než 15 %). Z jednotlivých lamel jsou odstraněny velké suky 
a následně jsou lamely spojovány pomocí lepeného zubovitého spoje do tzv. nekonečné 
lamely. Dále jsou lamely skládány k sobě tak, aby vzdálenosti jednotlivých zubovitých 
spojů v sousedních lamelách byly rovny alespoň šířce lamely a spojeny slepením 
melaminovými, fenolickými a aminovými pryskyřicemi. Po vytvrzení lepidla jsou jejich 
boční strany srovnány na frézách. Tímto postupem vznikají konstrukční prvky velkých 
délek a různorodých tvarů, obr. 16. 

 

Obr. 16 Zubovitý spoj: a) detail (l = délka ozubu, lt = vůle v zubovitém spoji, b = rozteč ozubů, 
bt = šířka tupého zakončení ozubů); b) spojení lamel 

Samotným způsobem výroby LLD jsou eliminovány nevýhody rostlého dřeva, jako je 
výskyt suků a trhlin, omezené rozměrové možnosti, rozměrová a tvarová nestálost. Mezi 
další výhody LLD patří např. možnost výroby prvků zakřiveného tvaru a dosažení vyšší 
pevnosti a tuhosti vyrobeného materiálu. Prvky z LLD také vykazují větší požární 
odolnost, jelikož k uhelnatění dřeva dochází rovnoměrně bez vzniku trhlin. Také díky 
tomu má LLD přibližně o 20 až 30 % lepší mechanické vlastnosti ve srovnání s rostlým 
dřevem. 

Prvky z LLD mohou být vyrobeny ve dvou variantách, buď jako homogenní, na které 
jsou použity lamely stejných dřevin a stejných pevnostních tříd řeziva, nebo 
kombinované, které jsou vyráběné ze dvou pevnostních tříd. Kombinované se využívají 



 19

především u nosníků namáhaných ohybem, kde jsou na krajní lamely, namáhané 
největším tahem, respektive tlakem za ohybu, použity kvalitnější dřeviny [6]. 

2.3.3 Vrstvené dřevo 
Vrstvené dřevo (LVL - Laminated Venner Lumber) je materiál na bázi dřeva vyráběný 
v několika variantách. První variantou je deskový materiál, dosahující i délky větší než 
20 m a tloušťky až 100 mm, druhou variantou je materiál, který je možno díky způsobu 
výroby použít pro sloupy s rozměry průřezu až 180 x 180 mm a nosníky s rozměry 
průřezu až 285 x 480 mm.  

Vyrábí se z loupaných dýh tl. 3 až 4 mm, které jsou nejdříve vysušeny a po nanesení 
fenolformaldehydového lepidla složeny tak, aby vlákna jednotlivých dýh byla vzájemně 
rovnoběžně. Poskládané dýhy se lisují při teplotě asi 150 °C. Pokud by byl požadavek 
na vytvoření deskového materiálu použitého na opláštění a ztužení konstrukce, skládají 
se jednotlivé dýhy tak, aby každá asi pátá dýha byla položena kolmo na směr ostatních 
dýh. Tímto způsobem se získá materiál s výbornou smykovou únosností. 

Vrstvené dřevo vykazuje dobré fyzikální a mechanické vlastnosti. Při porovnání s rostlým 
dřevem, vykazuje vrstvené dřevo menší vlhkost a vyšší požární odolnost. Modul 
pružnosti vrstveného dřeva je v porovnání s běžně používaným rostlým dřevem a LLD 
pouze nepatrně vyšší ale při porovnání pevnosti v ohybu, ve smyku, v tlaku a v tahu má 
vrstvené dřevo téměř dvojnásobné hodnoty.  

2.3.4 Desky na bázi dřeva 

OSB desky 
OSB deska, neboli deska z orientovaných plochých třísek, je deskový materiál vytvořený 
plošným lisováním třísek (přibližné rozměry třísek: tloušťka 0,6 mm, šířka 10 - 30 mm, 
délka 60 - 120 mm), získaných z roztřískovacích strojů. Jako spojovací materiál se 
používají umělé formaldehydové pryskyřice nebo lepidla na bázi polyuretanu. Deska se 
skládá z krajních vrstev, kde jsou třísky orientovány v podélném směru desky a z vnitřní 
vrstvy, kde jsou třísky uloženy v příčném směru desky nebo náhodně. 

Na základě složení desky lze materiál považovat za ortotropní, takže jsou jeho 
mechanické vlastnosti různé ve třech vzájemně na sebe kolmých směrech. Nejlepší 
vlastnosti vykazují desky v hlavním podélném směru, ve kterém jsou uloženy třísky 
v krajních vrstvách desek, a proto je velmi důležité dávat pozor, v jakém směru se deska 
použije, ve vedlejším příčném směru mají OSB desky přibližně poloviční hodnoty 
materiálových charakteristik. 

Mechanické a fyzikální vlastnosti OSB desek jsou závislé na směru namáhání, typu desky 
(OSB/1 až OSB/4) a na tloušťce, která se pohybuje v rozmezí 6 - 30 mm. Mezi 
nejdůležitější vlastnosti patří hustota (600 - 800 kg/m3), modul pružnosti ve směru hlavní 
osy (3 500 - 4 800 MPa) a vedlejší osy (1 400 - 1 900 MPa) a pevnost v ohybu ve směru 
hlavní osy (20 - 40 MPa) a vedlejší osy (9 - 18 MPa). 
Na základě provedených zkoušek a experimentů lze konstatovat, že OSB deska se v tahu 
chová téměř pružně až do okamžiku porušení, zatímco v tlaku se chová lineárně pouze 
v počáteční fázi a dále vykazuje zřejmé projevy plasticity [7]. 
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Překližky 
Překližka je deskový materiál vyráběný z loupaných nebo krájených dýh (tl. 1 až 3 mm 
u tvrdých dřevin a 2 až 4 mm u měkkých dřevin) ze tří nebo více vrstev, zpravidla lichého 
počtu. Dýhy jsou poskládány a následně slepovány pod vysokým tlakem za použití  
fenol-formaldehydových a melamin-formaldehydových pryskyřičných lepidel v lisech 
tak, aby směry vláken sousedních vrstev byly na sebe vždy kolmé, čímž se také omezuje 
vlhkostní přetvoření v rovině desky. 

Oproti dřevu jsou překližky méně anizotropní materiál, a proto mají mechanické 
a fyzikální vlastnosti v hlavním a vedlejším směru srovnatelné. Jejich hodnoty závisí 
především na typu překližky (počet vrstev, počet dýh), druhu dřeva (jehličnaté, listnaté), 
z něhož jsou vyrobeny a na tloušťce, která se pohybuje v rozmezí 4 - 40 mm. Důležitými 
vlastnostmi překližek jsou hustota (450 - 800 kg/m3), modul pružnosti (4 000 
- 10 000 MPa), pevnost v ohybu (40 - 80 MPa), pevnost v tlaku (20 - 40 MPa) a pevnost 
v tahu (30 - 60 MPa) [8]. 
Překližka je objemově a tvarově poměrně stálý materiál s vynikajícími mechanickými 
vlastnostmi, a proto má všestranné použití jako velmi pevný a stabilní materiál. Jejich 
praktické použití je ovšem limitováno vyšší cenou. 

Dřevovláknité desky 
Dřevovláknité desky (DVD) se vyrábějí z rozvlákněného materiálu, nejčastěji různých 
druhů odpadního jehličnatého a listnatého dřeva. DVD se lisují a vytvrzují za teplot okolo 
160 - 200 °C. Podle technologie výroby je možné vyrábět desky suchým způsobem, kde 
se jako pojivo použije přírodních pryskyřic nebo mokrým způsobem, kde se jako pojivo 
využijí melamin-formaldehydová a fenolická lepidla. Mezi hlavní výhody DVD patří 
homogenita v celém průřezu, objemová a tvarová stálost, pevnost, nízká tepelná vodivost 
a vysoká difuzní propustnost. Mezi nevýhody lze zařadit nižší odolnost proti působení 
vody a nižší požární odolnost. Tyto nevýhody lze částečně odstranit při výrobě přidáním 
speciálních přísad. 

Podle použitého lisovacího tlaku dělíme desky na měkké (LDF - Low Density 
Fiberboard), které se pro své vynikající tepelně-izolační a akustické vlastnosti používají 
především jako izolace (hustota < 400 kg/m3, pevnost v ohybu 3 MPa, tl. 6 - 100 mm), 
polotvrdé (MDF - Medium Density Fiberboard), které se v případě mokrého způsobu 
výroby používají jako konstrukční materiál pro opláštění stěn, stropů a střech lehkých 
dřevěných skeletů (hustota 400 - 900 kg/m3, pevnost v ohybu 20 - 30 MPa, tl. 6 - 40 mm) 
a tvrdé (HDF - High Density Fiberboard), které se díky svým vynikajícím mechanickým 
vlastnostem a obzvlášť vysokou smykovou únosností, používají jako materiál pro 
opláštění ztužujících prvků lehkých dřevěných skeletů, popřípadě jako materiál vhodný 
pro stojiny dřevěných prvků s průřezem ve tvaru I (hustota > 900 kg/m3, pevnost v ohybu 
cca 40 MPa, tl. 3 - 8 mm) [W12]. 
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2.4 Spoje 

2.4.1 Podélné napojení pásnice 
U pásnice, ať už z rostlého, vrstveného nebo lepeného lamelového dřeva, se používá pro 
napojení ve směru rozpětí I-prvku lepený zubovitý spoj, čímž se dá teoreticky vytvořit 
nekonečná lamela a délka pásnice, potažmo celého I-prvku, není pásnicí omezena. 
Lepený zubovitý spoj v pásnicích musí být proveden tak, aby nepůsobil jako slabé místo 
v konstrukci, tzn., že ve spoji musí být dosaženo minimálně stejné únosnosti, jakou mají 
spojované části. Na lepení zubovitých spojů se běžně používají fenolická a melaminová 
lepidla. 

2.4.2 Podélné napojení stojiny 
Zatímco pásnice I-prvků lze vyrábět díky možnosti nastavení pomocí lepeného 
zubovitého spoje v téměř neomezené délce, u stojiny je omezením skutečnost, že desky 
na bázi dřeva, které se používají jako materiál pro stojinu, se vyrábějí vždy v omezeném 
formátu. Z tohoto důvodu je potřeba stojinu u nosníků větších rozpětí po délce nastavit 
tupým spojem, spojem typu pero drážka nebo spojem ve tvaru V a následně slepit. Jelikož 
lepený spoj stojiny nenahrazuje plnohodnotně plný průřez, musí se stojina napojit tak, 
aby její spoj nebyl v blízkosti podpory nebo lokálních soustředěných břemen. Tupý spoj 
na sraz, se kterým se lze někdy v praxi setkat, nelze doporučit.  

2.4.3 Spojení pásnice a stojiny 
Ať jsou pásnice nebo stojina vyrobeny z kterékoliv materiálové varianty, jejich spojování 
se provádí pomocí šípového spoje, což je spoj, při kterém se stojina vklíní do vyfrézované 
drážky v pásnici vyplněné lepidlem. Pro lepení se nejčastěji používají jednosložková 
polyuretanová lepidla bez rozpouštědel, která se vytvrzují působením vzdušné vlhkosti. 
Výsledný spoj vykazuje vysokou pevnost a odolnost proti vlhkosti a vodě [W13]. 

2.4.4 Připevnění opláštění 
Opláštění rámu stěnového nebo stropního panelu z desek na bázi dřeva je provedeno buď 
mechanickými spojovacími prostředky, lepením nebo kombinací obou způsobů. 
Následné chování a statické působení jednotlivých způsobů připojení bylo popsáno 
v kapitole 1.2.5 Spoje. 

2.5 Otvory ve stojině 

Použití I-prvků ve stěnových, stropních nebo střešních panelech umožňuje snadné řešení 
a provádění instalačních otvorů bez nutnosti dodatečných nákladů souvisejících s montáží 
nákladných zavěšených podhledů nebo instalačních předstěn, které nejenže vyžadují další 
konstrukci pro své osazení a tvoří přídavné zatížení, s kterým je třeba ve výpočtu počítat, 
ale také zmenšují užitnou plochu a světlou výšku místností. 
I když je samotné provádění otvorů do stojiny I-prvků snadné, je nutné dávat pozor 
na jejich rozmístění po délce nosníku. Na základě provedených experimentů lze říci, 
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že umístění jednoho otvoru snižuje únosnost I-prvku jen minimálně a jeho únosnost klesá 
lineárně dle velikosti otvoru. Více otvorů naopak již značně mění rozložení napětí 
ve stojině a snižuje únosnost celého I-prvku, obzvláště jsou-li dva nebo více otvorů blízko 
sebe. 
Experimenty s I-nosníky s otvory umístěnými v různých vzdálenostech po délce nosníku 
byly již v minulosti vícekrát provedeny. Z těchto experimentů bylo zjištěno, že dochází 
k poškození stojiny v tahové oblasti tam, kde vznikají tahové trhliny vedoucí od otvoru 
směrem k pásnici pod úhlem zhruba 45°. Únosnost nosníku dosáhla svého maxima 
v okamžiku, kdy se trhlina rozšířila až k pásnici a v případě dvou otvorů provedených 
blízko sebe v okamžiku, kdy vznikla horizontální trhlina spojující oba otvory. 
Pro zvýšení únosnosti je možné provést vyztužení stojiny v místech jak krajních, tak 
i vnitřních podpor a v místech pod soustředěnými osamělými břemeny. K vyztužení se 
používá desek na bázi dřeva [9]. 

Testovaly se jak kruhové, tak i čtvercové otvory a z vyhodnocení provedených 
experimentů lze konstatovat, že čtvercové otvory snižují celkovou únosnost I-prvků více 
než otvory kruhové. Důležitou roli hraje také vzdálenost mezi jednotlivými otvory. Pokud 
jsou otvory příliš blízko u sebe, je zde vysoké riziko vzniku vodorovné trhliny mezi 
otvory. Dalším faktem je, že u otvorů vytvořených v těsné blízkosti u sebe začne 
ovlivňovat tlaková oblast v rohu jednoho otvoru tahovou oblast v druhém rohu vedlejšího 
otvoru. Oba dva jevy mají výrazný vliv na snížení únosnosti nosníku. 
Vzdálenost mezi dvěma otvory, kterou je potřeba dodržet, aby se nesnižovala únosnost 
nosníku kvůli interakci jednotlivých otvorů, se nazývá kritická vzdálenost. Dle 
provedených experimentů vychází kritická vzdálenost na zhruba 2,2 násobek šířky otvoru 
[10]. 

2.6 Prolamované nosníky 

U ocelových konstrukcí jsou prolamované nosníky již zažitou záležitostí a běžně se 
používají, u dřevěných konstrukcí je tento způsob výroby nosníků novinkou posledních 
několika let. Díky moderním CNC strojům pro opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva 
není problém vyrábět prvky nejrůznějších tvarů, obr. 17. 
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Obr. 17 Prolamovaný nosník: a) způsob výroby stojiny prolamovaného nosníku; b) spojení 
stojiny prolamovaného nosníku; c) prolamovaný nosník - řez 

Stojina prolamovaného nosníku se skládá ze dvou částí, které vzniknou rozřezáním desky 
na bázi dřeva na CNC stroji do pilovitého tvaru. Styčné plochy jsou upraveny zubovitým 
spojem a vzájemně slepeny. Stojina nosníku je zapuštěná do vyfrézovaných drážek pásnic 
z rostlého nebo lepeného lamelového dřeva. 

Prolamované nosníky mají řadu podobných výhod jako I-nosníky, kde se čtvercové nebo 
kruhové otvory provádějí až dodatečně dle potřeb stavby, jako např. nízká hmotnost, 
snadná manipulace, eliminace tepelných mostů atd.  
Použití prolamovaných nosníků ovšem přináší řadu dalších výhod. Díky tvarovému 
uspořádání (otvory v celé délce stojiny) nosníku připraveného již z výroby, je umožněno 
snadné vedení instalací otvory. Tyto nosníky jsou výhodné i při rekonstrukcích, kde se 
často mění způsob užívání objektu a je snadné demontovat, případně montovat instalace. 
Samotný způsob výroby prolamováním navíc snižuje spotřebu materiálu a zvyšuje 
ohybovou kapacitu nosníku. 
Zatímco tuhost nosníku není otvory nějak významně ovlivněna, smyková únosnost, jak 
u nosníků s dodatečně provedenými otvory, tak u prolamovaných nosníků, je vlivem 
otvorů významně snížena. V případě ohybového namáhání se prolamovaný nosník chová 
téměř lineárně pružně až do okamžiku vyčerpání ohybové únosnosti. 
Z důvodu zvýšení únosnosti se někdy vyztužuje stojina prolamovaného nosníku 
v nejnamáhavějších místech pomocí desky na bázi dřeva připevněné na stojinu v místě 
podpory a v místě osamělých břemen [11]. 
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Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že u prolamovaných nosníků může 
dojít k porušení buď vznikem trhliny u horního nebo dolního rohu otvoru nebo smykovým 
porušením v polovině výšky nosníku v místě napojení horní a dolní části prolamované 
pásnice, obr. 18. 

Obr. 18 Výztuha stojiny v místě podpory, vznik trhliny v rohu otvoru, smykové porušení v místě 
napojení pásnice [12] 

O únosnosti prolamovaných nosníků nejvíce rozhoduje stojina, konkrétně napojení 
stojiny v polovině výšky průřezu a použitý materiál. Únosnost nosníku by se dala zvýšit 
použitím kvalitnějších lepidel a jiných materiálů použitých na stojinu, např. překližek 
nebo dřevovláknitých desek HDF, které vykazují obzvláště vysokou smykovou únosnost 
[12]. 
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3 Dosavadní výzkum 
Již dříve byly provedeny experimenty týkající se prvků s průřezem ve tvaru I při použití 
jako vodorovného nosného prvku. Provedené experimenty měly za úkol zjistit především 
ohybovou a smykovou únosnost I-nosníků složených z různých materiálových variant, 
různého průřezu ale také I-nosníků, které jsou různými způsoby oslabeny otvory 
ve stojině. 
U stěnových panelů lehkého dřevěného skeletu byly v minulosti provedeny experimenty 
se sloupky klasického obdélníkového průřezu především s cílem zjistit výztužnou 
únosnost těchto stěn s ohledem na způsob kotvení stěn, typ desek opláštění a způsob 
jejich připevnění k nosnému rámu. Dále byly provedeny experimenty stěnových panelů, 
které měly ukázat vliv otvorů na celkovou únosnost těchto prvků. 

3.1 I-nosníky 
V roce 2006 publikovali Racher, Bocquet a Bouchair výsledky testování dřevěných 
lepených I-nosníků složených z pásnice z rostlého dřeva a LLD a stojiny z OSB desky. 
Testované nosníky měly průřez výšky od 225 do 495 mm a stojinu tl. 12 mm. Autoři 
testovali několik nosníků různých průřezů a materiálových variant pásnice pomocí 
statických zatěžovacích zkoušek čtyřbodovým ohybem. 

Výsledkem experimentů a numerických modelů bylo zjištění, že únosnost je ovlivněna 
výškou průřezu. S rostoucí výškou I-nosníku nastává vyčerpání únosnosti stojiny, 
přičemž dochází ke koncentraci smykového napětí v oblasti lepeného spoje mezi pásnicí 
a stojinou, což má za následek selhání tohoto lepeného spoje [13]. 

V roce 2014 zkoušeli Dolejš, Jára a Pošta ve spolupráci s firmou Czech Pan, s.r.o. dřevěné 
nosníky s průřezem ve tvaru I. Celkem 55 nosníků tvořených v modifikaci pásnice 
z rostlého dřeva a vrstveného dřeva a stojiny z desek OSB a překližek bylo zkoušeno na 
únosnost v ohybu a ve smyku. Na základě výsledků ze zkoušek byly vytvořeny tabulky 
pro návrh I-nosníků [14].  
V roce 2015 dále provedli experimentální analýzu dřevěných nosníků s průřezem ve tvaru 
I, při které zjišťovali smykovou únosnost nosníků s napojením stojiny natupo a únosnost 
lepeného spoje mezi stojinou a pásnicemi nosníku [15]. 

3.2 I-nosníky s otvory ve stojině 
Především pro potřeby zjednodušení provádění instalací provedli a následně publikovali 
Zhu a Guan v roce 2009 práci zabývající se vlivem otvorů ve stojině dřevěných I-nosníků 
na jejich únosnost s ohledem na rozměry a tvary provedených otvorů. Provedli sérii 
experimentů I-nosníků složených z pásnice z rostlého dřeva a stojiny z desek OSB. 
V další fázi modelovali I-nosníky metodou konečných prvků v programu Abaqus. Při své 
práci dosáhli porovnatelných výsledků provedených experimentů a numerických modelů. 
Z výsledků experimentů a numerických modelů provedených v programu Abaqus lze říci, 
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že k poškození nosníku dochází vlivem tahové trhliny, která se šíří od otvoru směrem 
k pásnici pod úhlem zhruba 45° a v případě dvou otvorů v těsné blízkosti vlivem 
horizontální trhliny mezi oběma otvory. Dále bylo zjištěno, že únosnost nosníku 
s kruhovými otvory je vyšší než nosníků s otvory čtvercovými [10]. 
V roce 2006 prováděli podobný výzkum Dinehart a Morrissey v USA. Vytvořili sérii  
I-nosníků různých průřezů bez otvorů a s kruhovými a čtvercovými otvory ve stojině. 
V několika zkušebních vzorcích provedli nadměrně velké otvory a zároveň vyztužili 
horní a dolní část stojiny pomocí ocelových úhelníků. Způsob porušení I-nosníků byl 
obdobný jako v předchozím případě, tedy porušení tahovou trhlinou procházející pásnicí, 
spojem a stojinou a porušení smykovou trhlinou vedoucí od otvoru k pásnici pod úhlem 
zhruba 45°. Na základě provedených experimentů lze říci, že výztužné ocelové úhelníky 
nijak výrazně nezvýšily celkovou únosnost I-nosníků [W14]. 
V České republice se problematikou I-nosníků s otvory ve stojině zabývali Jára, Pošta, 
Dolejš a Pohl [16]. Ve svém článku se zabývali především popisem kritických míst: 
otvory ve stojině, svislé napojení stojiny, místa s bodovým zatížením, kde dochází 
ke koncentraci napětí a jejich vlivem především na únosnost nosníku ve smyku. 
Podobným výzkumem se zabývalo mnoho výzkumníků např. Afzal, Lai, Chui a Pirzada 
[17] a mnoho dalších. Výsledky všech výzkumů o vlivu otvorů ve stojině na únosnost 
nosníků přinášejí vesměs stejné výsledky. 

3.3 Prolamované I-nosníky 
Další možností jak jednoduše provádět především instalace ve stropních konstrukcích je 
použití prolamovaných nosníků. V roce 2013 publikovali Baylor a Harte práci zabývající 
se optimalizací stojiny pro vytvoření prolamovaných nosníků. Provedli experimenty 
s prolamovanými nosníky různých výšek složených z pásnice z rostlého dřeva a stojiny 
z desek OSB. 

Výsledky z experimentů porovnávali s numerickým modelem vytvořeným metodou 
konečných prvků s uvažováním lineárně pružných ortotropních materiálů. Z porovnání 
a vyhodnocení výsledků lze říci, že k poškození nosníků došlo převážně tahovou trhlinou 
vedoucí od rohu otvoru k pásnici nebo porušením ve smyku mezi sousedními otvory. 
Součástí práce byla i optimalizace geometrie stojiny z hlediska konstrukčního provedení 
[12]. 

3.4 Výztužné stěny 

V oblasti zkoušení výztužných stěn lehkého dřevěného skeletu bylo provedeno 
a vyhodnoceno mnoho experimentů zabývajících se smykovou únosností stěnových 
panelů s nosným rámem složeným z klasických obdélníkových profilů. 
Problematikou výztužných stěn dřevostaveb se v České republice zabýval např. Brandejs 
[18], který se ve své práci věnoval únosností výztužných stěn namáhaných vodorovným 
monotónním a cyklickým zatížením s vlivem různého stupně kotvení stěnového panelu 
k podkladu. Součástí práce bylo i stanovení střihové únosností ocelových sponek 
v dřevěném spoji při monotónním a cyklickém zatížení. 
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Kotvením výztužných stěn zohledňující zatížení stěny a postupné aktivování jednotlivých 
kotevních bodů výztužných stěn ze sendvičových panelů při vzrůstajícím vodorovném 
zatížení se zabýval Jára [19]. Ve své práci vytvořil analytický model, který umožňuje 
stanovení únosnosti a celkové deformace výztužného panelu dřevostavby pro zadanou 
kombinaci svislého a vodorovného zatížení. 

V roce 2009 publikovali Girhammar a Källsner práci týkající se vlivu přikotvení opláštění 
lehkého dřevěného skeletu na únosnost a deformace smykových stěn, respektive celé 
konstrukce. Vytvořeny byly plastické modely, které byly následně experimentálně 
ověřeny. Experimentální zkoušky a výpočetní modely posloužily k vytvoření návrhových 
metod pro výpočet smykových stěn s vlivem různého způsobu připojení desek opláštění 
a ukotvení konstrukce [20]. 

Ve stejném roce výše jmenovaní zkoumali také vliv nedokonalostí při provedení 
stěnových prvků na celkovou tuhost, únosnost a vodorovnou deformaci plně kotvených 
smykových stěn. Zkoušeny byly série vzorků s různým počtem segmentů7 a různým 
způsobem ukotvení, které měly za úkol ověřit vytvořené elasto-plastické modely. 
Výsledky ukázaly, že vodorovné deformace stěnových prvků zohledňujících imperfekce 
jsou větší než u smykových stěn dokonale ukotvených bez vlivu imperfekcí, a proto je 
třeba tuto skutečnost zohlednit při výpočtech. Toto neplatí, pokud je výztužná stěna 
složena alespoň ze šesti segmentů, v takovém případě lze vliv imperfekcí zanedbat [21]. 

V roce 2013 publikovali Sartori a Tomasi výsledky svých experimentálních pokusů 
k zjištění únosnosti smykových stěn v závislosti na pevnosti a tuhosti připojení desky 
opláštění k dřevěnému nosnému rámu, způsobu kotvení dvou stěnových panelů nad sebou 
a kotvení do základů. Pro pokusy byly použity různé typy mechanických spojovacích 
prostředků a různé typy desek opláštění. Stěny byly zatěžovány monotonními 
a cyklickými destruktivními zkouškami. Pro opláštění použili sádrovláknité desky a OSB 
desky různé tloušťky. Jako spojovací materiál testovali hřebíky a sponky. 
Výsledkem analýzy experimentů bylo, že všechny testované typy desek opláštění 
a připojení jsou vhodné pro použití v seismické oblasti. Při porovnání výsledků 
s normami bylo zjištěno, že testy s hřebíky a OSB deskami jsou s normami porovnatelné, 
zatímco u sponek již tak přesná shoda nebyla zjištěna. U sádrovláknitých desek 
připojených sponkami docházelo ke křehkému porušení, což mělo vliv na únosnost 
celého systému především při cyklickém zatížení. V porovnání použitých typů hřebíků 
vycházely lepší výsledky s drážkovanými hřebíky než s hladkými hřebíky [22]. 

Sartori a Tomasi se věnovali nejen výzkumu výztužných stěn lehkých dřevěných skeletů 
a jejich schopnosti přenosu smykových sil ale také přenosu příčných zatížení od větru 
a zemětřesení do základů pomocí tahových kotev přenášející síly vlivem momentu 
a ocelových úhelníků přenášejících vodorovné smykové síly. K experimentům použili 
typy připojovacích prostředků běžně dostupných na trhu a zároveň nové typy spojovacích 
prostředků vytvořených tak, aby odstranili nedostatky těch stávajících. Část testovacích 
vzorků byla zatížena monotónními zatěžovacími silami a část cyklickými. Z výsledků 
experimentů lze říci, že testované způsoby kotvení dobře přenášejí požadované síly 
do základů nebo nižších stěnových panelů [23]. 
V oblasti výzkumu lehkých dřevěných skeletů, konkrétně experimentů na stěnových 
                                                
7 Segment stěnového prvku = vzdálenost dvou nosných sloupků rámu 
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prvcích, bylo provedeno mnoho zkoušek s nejrůznějším zaměřením, např. vlivem 
vyztužení stěny pomocí CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer neboli výztužná 
uhlíková vlákna) pásků na smykovou únosnost. Z výsledků zkoušek vycházely dobré 
výsledky, ale tato metoda byla finančně náročná.  
Z tohoto důvodu se rozhodli Premrov a Kuhta v roce 2009 otestovat klasickou skladbu 
stěnových sloupkových systému v závislosti na rozteči spojovacích mechanických 
prostředků a následně výsledky z experimentu porovnat s únosností stěn vyztužených 
pomocí CFRP. Skladba stěny byla provedena z rámu složeného z obdélníkových prvků 
a opláštění pomocí sádrokartonových desek připevněných sponkami v různých roztečích 
(37,5 mm; 75 mm; 150 mm). Z provedených testů lze říci, že rozteč připojovacích 
prostředků velkým způsobem ovlivňuje, dalo by se říci téměř lineárně elasticky až do 
porušení, výslednou ohybovou tuhost a únosnost výztužné stěny na rozdíl od prvků 
vyztužených pomocí CFRP. Výsledky stěn s nejmenšími roztečemi spojovacích 
prostředků jsou porovnatelné se stěnami s CFRP. Ve všech případech nastalo porušení 
vznikem trhliny v opláštění a s jistotou lze říci, že před vznikem prvních trhlin nebyla 
dosažena mez kluzu materiálu spojovacích prostředků [24]. 

3.5 I-sloupky 

Z výše popsaných, pár vybraných, experimentů z oblasti lehkých dřevěných skeletů 
a prvků s průřezem ve tvaru I lze konstatovat, že bylo provedeno mnoho experimentů 
zabývající se nejrůznějšími problémy v dané oblasti. Experimenty zaměřeny na stěnové 
dílce a jejich stabilitu a na prvky s průřezem ve tvaru I použitých ve vodorovné poloze 
jako prvky namáhané především na ohyb a smyk. 
Doposud nebyly publikovány práce zabývající se prvky s průřezem ve tvaru I pro dřevěné 
lehké skeletové konstrukce, použité ve svislé poloze, tedy jako nosné sloupky stěnových 
prvků namáhané převážně na tlak. Z tohoto důvodu se tato práce zaměřuje především 
na použití I-sloupků jednostranně opláštěných konstrukční deskou na bázi dřeva 
použitých právě jako nosných sloupků ve stěnových panelech. Součástí práce bude 
objasnění stabilitního problému s ohledem na vzpěrnou únosnost I-sloupků, možné 
vybočení volné tlačené pásnice a zjištění celkové únosnosti výseku stěnového panelu 
s prvky s průřezem ve tvaru I. 
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4 Cíle práce 
Nové požadavky kladené na stěny lehkých dřevěných skeletů (požární odolnost, vyšší 
tepelný odpor, moderní skladby stěn) ukazují potřebu stanovit únosnost jednostranně 
opláštěné stěny, u které je výztuha panelu tvořena dřevěným lepeným kompozitním prvkem 
s průřezem ve tvaru I (I-sloupek). Mechanismus chování těchto stěnových panelů a způsob 
porušení nejsou dostatečně prozkoumány. 
Cílem práce je optimalizace návrhového postupu dřevěného sloupkového systému 
s využitím lehkých lepených prvků s průřezem ve tvaru I jako nosných sloupků 
ve stěnách s jednostranným opláštěním a objasnění stabilitní úlohy na základě 
experimentální a numerické analýzy. Předpokládá se, že výsledky práce bude možné 
využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb. 

4.1 Experimentální část 
V rámci experimentální části bude provedena série statických zatěžovacích zkoušek 
k zjištění únosnosti stěnových panelů s výztužnými žebry s průřezem ve tvaru I, které 
budou opláštěné konstrukční deskou z materiálu na bázi dřeva pouze z jedné strany 
(situace, při které během požáru odhoří opláštění stěny nebo je plášť tvořen nenosnou 
konstrukcí, ale celá konstrukce bude stále plnit nosnou funkci). Tato úprava má velký 
vliv na celkovou únosnost stěny, především z hlediska její stability, respektive stability 
I-sloupku, která bude do značné míry také ovlivněna polotuhým připojením opláštění 
k pásnici I-sloupku pomocí ocelových sponek. Tuhost tohoto připojení bude zkoumána 
a zjišťována pomocí statických zatěžovacích zkoušek sponkového spoje. Dále budou 
provedeny materiálové zkoušky jednotlivých komponent zkušebních vzorků, kterými 
jsou dřevo a OSB deska. 

4.2 Teoretická část 
Součástí práce bude vytvoření 3D numerického modelu stěnového panelu, který bude 
validován na základě provedených experimentů na stěnových panelech a zkoušek 
sponkového spoje včetně materiálových zkoušek tak, aby svými výsledky těmto 
experimentům odpovídal. Výsledky experimentů a numerického modelu budou následně 
použity k vytvoření návrhového postupu k dimenzi subtilních prvků s průřezem ve tvaru 
I v nosné konstrukci stěn s jednostranným opláštěním. 

4.3 Postup výzkumu 

Cílem práce je vytvořit metodiku pro stanovení únosnosti dřevěného sloupkového 
systému s využitím lehkých lepených prvků s průřezem ve tvaru I jako nosných sloupků 
ve stěnách s jednostranným opláštěním za pomoci následujících kroků: 

- Vytvoření předběžného analytického modelu 
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- Vytvoření předběžného FEM modelu 

- Příprava a provedení experimentů na stěnových dílcích 
- Vytvoření podrobného FEM modelu 

- Provedení materiálových zkoušek 
- Provedení zkoušek tuhosti sponkového spoje 

- Validace FEM modelu na základě provedených experimentů a materiálových 
zkoušek 

- Parametrická studie 
- Vytvoření podrobného analytického modelu 

- Verifikace analytického modelu pomocí podrobného FEM modelu 
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5 Experimentální část 
V rámci experimentální části této práce byly provedeny statické zatěžovací zkoušky 
stěnových panelů s výztuhou tvořenou dřevěným kompozitním prvkem s průřezem 
ve tvaru I a jednostranným opláštěním na konstrukci reálných rozměrů. Dále byly 
provedeny zkoušky pro zjištění únosnosti mechanických spojovacích prostředků 
a materiálové zkoušky pro stanovení vlastností konstrukčního dřeva a OSB desek. 
Před návrhem a provedením experimentů bylo potřeba prozkoumat a popsat 
předpokládané chování, únosnost a způsob porušení stěnového panelu. Byl proveden 
předběžný analytický výpočet a vytvořen 3D numerický model ve statickém výpočtovém 
programu SCIA Engineer [S1]. Na základě výsledků této analýzy byly navrženy 
a provedeny experimenty. 

5.1 Předběžný analytický výpočet 
V této kapitole je popsán analytický výpočet únosnosti části stěnového panelu s výztuhou 
s průřezem ve tvaru I, neboli I-sloupek. Průřez výztuhy tvoří stojina z desky OSB, která 
je zapuštěná do pásnic z konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24, opláštění je tvořeno 
OSB deskou, která je ke sloupku připevněná pomocí ocelových sponek. 

5.1.1 Parametry konstrukce 
Při výběru rozměrů nosného I-sloupku (výztuhy) pro návrh a posouzení únosnosti 
stěnového panelu bylo mimo jiné také přihlédnuto k aktuálním požadavkům na tepelně 
technické vlastnosti obvodových stěn, především na dosažení hodnot součinitele prostupu 
tepla U [W/m2K] celé stěny odpovídající normovým hodnotám pro nízkoenergetické 
a pasivní domy dle ČSN 73 0540-2 [25]. Jelikož nosný I-sloupek tvoří celistvý prvek, 
vznikají v konstrukci, sice minimální, ale přesto vznikají, systémové tepelné mosty. 
Přerušení těchto tepelných mostů se v současné době nejčastěji provádí aplikací vnějšího 
zateplovacího systému.  
Při výpočtu součinitele prostupu tepla U pro stěnový panel se zateplovacím systémem 
tl. 100 mm, a se zohledněním systematických tepelných mostů, vychází pro stěnu  
s I-sloupkem výšky průřezu 240 mm hodnota U = 0,114 W/m2K, a pro I-sloupek výšky 
průřezu 300 mm vychází hodnota U = 0,097 W/m2K. Běžně se používají sloupky 
s maximální výškou 300 mm. Ty umožňují i použití tepelných izolací větších tlouštěk, 
a proto bude výpočet primárně proveden pro tento typ I-sloupku. Pro jasnější představu 
o chování I-sloupků, v závislosti na výšce průřezu, byl výpočet současně proveden pro 
několik dalších, níže specifikovaných I-sloupků. 
Zvolený model pro analytický výpočet, parametry, rozměry a materiálové provedení 
jednotlivých částí konstrukce je zobrazeno na obr. 19.  
Při výpočtu je zavedeno značení jednotlivých částí stěnového panelu a jejich dolní 
indexování následujícím způsobem: 

- f - dřevo třídy pevnosti C24 
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- w - OSB deska 
- 1 - opláštění 
- 2 - I-sloupek 
- 21 - horní pásnice I-sloupku 
- 22 - stojina I-sloupku 
- 23 - dolní pásnice I-sloupku 

 

Obr. 19 Schéma konstrukce uvažované v analytickém výpočtu 

Stěnový panel je opláštěn z jedné strany, tudíž bude jedna pásnice I-sloupku volná, 
a proto se předpokládá, že rozhodující vliv na únosnost bude mít rovinný vzpěr, případně 
vzpěr s vlivem kroucení (prostorový vzpěr) [W15]. Byl zvolen model s kloubovým 
uložením sloupků (součinitel vzpěrné délky „β“ = 1), tudíž zavedená délka I-sloupku 
„L“ je zároveň kritickou délkou „Lcr,y“ pro vybočení I-sloupku z roviny stěnového 
panelu a „Lcr,z“ pro vybočení I-sloupku v rovině stěnového panelu. 

Na chování I-sloupků jakožto výztuh ve stěnových panelech má vliv hned několik 
faktorů: průřez sloupku včetně typu a třídy materiálu, způsob jeho kotvení, příčné ztužení, 
druh a tl. opláštění a způsob připojení desky opláštění k pásnici I-sloupku. Tyto parametry 
lze při návrhu a posouzení prvku ovlivnit. 

Dalším faktorem ovlivňujícím únosnost stěnového panelu jsou geometrické a strukturální 
imperfekce. Mezi geometrické imperfekce patří počáteční zakřivení prutu, které je 
omezené dle ČSN EN 1995-1-1 [26] pro tlačené pruty z rostlého dřeva hodnotou L/300, 
a odchylky od jmenovitých rozměrů průřezu prvků z rostlého dřeva, které udává norma 
ČSN EN 336 [27]. Do skupiny strukturálních imperfekcí lze zařadit růstové 
nepravidelnosti, především suky, odklon vláken a trhliny, které mohou být částečně 
eliminovány správným technologickým zpracováním. 
Všechny výše uvedené druhy imperfekcí byly při návrhu a posouzení uvažovány. 
Hodnoty únosnosti v tlaku při uvážení vzpěru byly stanoveny dle ČSN EN 1995-1-1 [26], 
která udává vztahy již zohledňující tyto imperfekce. 
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5.1.2 Postup výpočtu 

5.1.2.1 Účinná šířka opláštění 
Zcela zásadní je pro výpočet únosnosti stěnového panelu, zda skladba obsahuje jeden 
nebo dva pláště. V kapitole 1.2.3 Opláštění, jsou popsány oba výše uvedené způsoby 
provedení. Účinná šířka desky spolupůsobící při přenášení zatížení s ohledem 
na smykové ochabnutí a boulení se pro jednostranné opláštění stanoví dle obr. 20. 

 

Obr. 20 Stanovení účinné šířky pláště pro jednostranné opláštění - náhradní T-průřez 

Výpočet bude dále popsán pro variantu s jednostranným opláštěním. Celková účinná 
šířka opláštění „bef“ se pro T-průřez určí z následujícího vztahu: 

 풃풆풇 = ퟐ · 풃풆풇,ퟏ + 풃ퟐ [퐦퐦] (5.1) 

Účinná šířka opláštění „bef,1“ se určí jako minimum z následujících hodnot zohledňující 
smykové ochabnutí a boulení: 

- smykové ochabnutí: 

 풃풆풇,ퟏ = 0,15 · 퐿 [mm] (5.2) 

- boulení 

 풃풆풇,ퟏ = 25 · ℎ  [mm] (5.3) 

V případě, že vychází celková účinná šířka opláštění „bef“ větší než osová vzdálenost  
I-sloupků „B“, je ve výpočtu uvažována celková účinná šířka opláštění rovna osové 
vzdálenosti I-sloupků. 

5.1.2.2 Efektivní průřez 
Po stanovení účinné šířky pláště je potřeba určit plochu efektivního průřezu, která je 
použita ve výpočtu. Efektivní průřez je stanoven převedením materiálu OSB desky (w) 
na dřevo třídy C24 (f) pomocí pracovního součinitele „n“.  
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 풏 =
퐸 , ,

퐸 , ,
 [−] (5.4) 

kde Ew,0,05 modul pružnosti OSB desky 

 Ef,0,05 modul pružnosti konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 

V závislosti na směru vybočení je určena plocha „Ay
´“, respektive „Az

´“, jako plocha 
efektivního průřezu pro vybočení kolmo k ose „y“, respektive k ose „z“, obr. 21. 

 

Obr. 21 Efektivní průřez: a) vybočení kolmo k ose „y“, b) vybočení kolmo k ose „z“ 

5.1.2.3 Průřezové charakteristiky 
Po stanovení efektivních rozměrů a výpočtu efektivní plochy stěnového panelu je určena 
poloha těžiště a jsou spočítány průřezové charakteristiky potřebné pro další výpočet. 

Těžiště 
Jedná se o T-průřez, který je jednoose symetrický kolem osy „z“. Těžišťová osa „zc“ je 
totožná s osou „z“ dle obr. 22. 

Obr. 22 Určení polohy těžiště 

Poloha těžišťové osy „yc“ je ve vzdálenosti „zt“ nanesené ve směru osy „z“ od osy „y“ 
dle následujícího výpočtu: 

- těžiště opláštění (vrstva 1): 

 풛풕,ퟏ =
ℎ
2  [mm] (5.5) 
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Sloupek (vrstva 2): 

- těžiště horní pásnice 1 (vrstva 21): 

 풛풕,ퟐퟏ = ℎ +
(ℎ · 푏 · ℎ

2 ) − (푏 · 푥 · (ℎ − 푥
2 ))

(ℎ · 푏 ) − (푏 · 푥 )  [mm] (5.6) 

- těžiště stojiny (vrstva 22): 

 풛풕,ퟐퟐ = ℎ + ℎ − 푥 +
ℎ ,

2  [mm] (5.7) 

- těžiště dolní pásnice 2 (vrstva 23): 

 
풛풕,ퟐퟑ = ℎ + ℎ + ℎ +

(ℎ · 푏 · ℎ
2 ) − (푏 · 푥 · 푥

2 ))
(ℎ · 푏 ) − (푏 · 푥 )  [mm] 

(5.8) 

Těžiště celého průřezu: 

 풛풕 =
퐴 ,

´ ∗ 푧 , + 퐴 ∗ 푧 , + 퐴 ,
´ ∗ 푧 , + 퐴 ∗ 푧 ,

퐴 ,
´ + 퐴 + 퐴 ,

´ + 퐴
 [mm] (5.9) 

Moment setrvačnosti 
Momenty setrvačnosti stěnového panelu k příslušným osám, jsou spočítány jako součty 
momentů setrvačnosti jednotlivých komponent (opláštění, horní pásnice, stojina a dolní 
pásnice). 

1) Moment setrvačnosti kolmo k ose „y“: 

푰풚,풆풇 =
1

12 · 푏 ´ · ℎ + 푏 ´ · ℎ · 푧 −
ℎ
2

+
1

12 · 푏 · ℎ + 푏 · ℎ · 푧 − ℎ −
ℎ
2

−
1

12 · 푏 · 푥 + 푏 · 푥 · 푧 − ℎ − ℎ +
푥
2

+
1

12 · 푏 ´ · ℎ , + 푏 ´ · ℎ , · ℎ + ℎ +
ℎ
2 − 푧

+
1

12 · 푏 · ℎ + 푏 · ℎ · ℎ + ℎ + ℎ +
ℎ
2 − 푧

−
1

12 · 푏 · 푥 + 푏 · 푥 ∗ ℎ + ℎ − 푧 − ℎ +
푥
2  [mm ] 
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2) Moment setrvačnosti kolmo k ose „z“: 

푰풛,풆풇 =
1

12 · ℎ ´ · 푏 +
1

12 · ℎ · 푏 −
1

12 · 푥 · 푏 +
1

12 · ℎ ,
´ · 푏

+
1

12 · ℎ · 푏 −
1

12 · 푥 · 푏  [mm ] 

Poloměr setrvačnosti 
- poloměr setrvačnosti kolmo k ose „y“: 

 풊풚,풆풇 =
퐼 ,

퐴 ´  [mm] (5.10) 

- poloměr setrvačnosti kolmo k ose „z“: 

 풊풛,풆풇 =
퐼 ,

퐴 ´  [mm] (5.11) 

5.1.2.4 Součinitel vzpěrnosti 
Výpočet součinitele vzpěrnosti je možno provést několika způsoby v závislosti na směru 
vybočení a předpokládaného způsobu porušení, obr. 23. 

Obr. 23 Způsoby vybočení průřezu stěnového panelu při analytickém výpočtu 

1) Rovinný vzpěr - kolmo k ose „y“ 
Při vybočení průřezu rovinným vzpěrem ve směru osy symetrie „z“ (z roviny stěny), tedy 
kolmo k ose „y“, lze k výpočtu součinitele vzpěrnosti použít štíhlostní poměr „λy“ dle 
normy ČSN EN 1995-1-1 [26], kapitola 6.3.2 (varianta výpočtu 1a) nebo účinný štíhlostní 
poměr „λef“ dle informativní přílohy C normy ČSN EN 1995-1-1 [26], kapitola C.2.1 
s použitím efektivní ohybové tuhosti stanovené dle informativní přílohy B normy 
ČSN EN 1995-1-1 [26], kapitola B.2 a uvážením poddajnosti sponkového spoje (varianta 
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výpočtu 1b). Základním předpokladem této výpočetní metody je prosté podepření prvku. 
Metoda vychází z diferenciální rovnice elastického spřažení s uvážením efektivní 
ohybové tuhosti mechanicky spojovaných prvků. 

a) štíhlostní poměr λy: 

 흀풚 =
퐿 ,

푖 ,
 [−] (5.12) 

b) účinný štíhlostní poměr λef: 

- průměrná hustota: 

 흆풎 = 휌 , · 휌 ,  [kg/m ] (5.13) 

kde ρm,1 - hustota dřeva třídy C24; ρm,2 - hustota desky OSB 

- modul prokluzu spoje (sponky): 

 푲풔풆풓 = 휌 , ·
푑 ,

80  [N/mm] (5.14) 

kde d průměr průřezu dříku sponky 

 풅 = √푎 · 푏 = 1,4 · 1,6 = 1,497 mm ≅ ퟏ, ퟓ 퐦퐦 [mm] (5.15) 

kde a, b rozměry průřezu dříku sponky 
- okamžitý modul prokluzu spoje (sponky) pro mezní stavy únosnosti: 

 

 푲풖 =
2
3 · 퐾  [N/mm] (5.16) 

- míra poddajnosti „γi“: 

 
휸ퟏ = 1 +

휋 · 퐸 , , · 퐴 ,
´ · 푠

퐾 · 퐿  [−] 
(5.17) 

 
 휸ퟐ = 1 [−] (5.18) 

kde s vzdálenost spojovacích prostředků 

- vzdálenost těžiště opláštění a I-sloupku od těžiště ideálního průřezu „ai“: 

 풂ퟏ =
ℎ
2 +

ℎ
2 − 푎  [mm] (5.19) 
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 풂ퟐ =
훾 · 퐸 , , · 퐴 ,

´ · (ℎ + ℎ )
2 · 훾 · 퐸 , , · 퐴 ,

´  [mm] (5.20) 

- efektivní ohybová tuhost: 

 
(푬푰)풆풇 = 퐸 , , · 퐼 , + 훾 · 퐸 , , · 퐴 ,

´ · 푎
+ 퐸 , , · 퐼 , · 훾 · 퐸 , , · 퐴 ,

´ · 푎  [Nmm ] 
(5.21) 

A2,y  ́= A21,y  ́+ A22,y  ́+ A23,y
´; I2,y = I21,y + I22,y + I23,y  

- efektivní moment setrvačnosti: 

 푰풆풇 =
(퐸퐼)
퐸 , ,

 [mm ] (5.22) 

- účinný štíhlostní poměr: 

 흀풆풇 = 퐿 ·
퐴 ´

퐼  [−] (5.23) 

Po výpočtu štíhlostního poměru „λy“ a účinného štíhlostního poměru „λef“ se stanoví pro 
oba štíhlostní poměry kritické napětí „σc,crit,y“, relativní štíhlostní poměr „λrel,y“, 
součinitel vzpěrnosti „ky“ a součinitel vzpěrnosti „kc,y“. 

- kritické napětí: 

 흈풄,풄풓풊풕,풚 = 휋 ·
퐸 , ,

휆
 [MPa] (5.24) 

λi = λy; λef 

- relativní štíhlostní poměr: 

 흀풓풆풍,풚 =
푓 , , ,

휎 , ,
 [−] (5.25) 

- součinitel vzpěrnosti: 

 풌풚 = 0,5 · 1 + 훽 · 휆 , − 0,3 + 휆 ,  [−] (5.26) 

 

 풌풄,풚 =
1

푘 + 푘 − 휆 ,

 [−] (5.27) 

2) Rovinný vzpěr - kolmo k ose „z“ 
Při vybočení průřezu rovinným vzpěrem ve směru osy „y“ (v rovině stěny), tedy kolmo 
k ose „z“, lze k výpočtu součinitele vzpěrnosti použít štíhlostní poměr „λz“, kterým se 
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určí štíhlost průřezu celé stěny dle normy ČSN EN 1995-1-1 [26], kapitola 6.3.2 (varianta 
výpočtu 2a) nebo štíhlostní poměr „λz´ “ spočítaný dle ČSN EN 1995-1-1 [26], kapitola 
9.1.1(2), kterým se určí štíhlost volné tlačené pásnice, u které předpokládáme porušení 
vybočením vlivem ztráty stability kolmo k ose „z“ (varianta výpočtu 2b). 

a) štíhlostní poměr λz: 

 흀풛 =
퐿 ,

푖 ,
 [−] (5.28) 

b) štíhlostní poměr λz´: 

 
풊풛,ퟐퟑ =

퐼 ,

퐴 , ´ =
1

12 · ℎ · 푏
푏 · ℎ =

1
12 · 푏 =

1
12 · 푏

=
푏
√12

 [mm] 

(5.29) 

Dosazením parametrů pro volnou (dolní) tlačenou pásnici (vrstva 23): b = b23 je určen 
štíhlostní poměr:  

 흀풛´ =
퐿

푖 ,
=

퐿
푏
√12

= √12 ·
퐿

푏  [−] (5.30) 

Po výpočtu štíhlostního poměru „λz“ a štíhlostního poměru „λz´ “ se stanoví pro oba 
štíhlostní poměry kritické napětí „σc,crit,z“, relativní štíhlostní poměr „λrel,z“, součinitel 
vzpěrnosti „kz“ a součinitel vzpěrnosti „kc,z“. 

- kritické napětí: 

 흈풄,풄풓풊풕,풛 = 휋 ·
퐸 , ,

휆
 [MPa] (5.31) 

λi = λz, λz´ 

- relativní štíhlostní poměr: 

 흀풓풆풍,풛 =
푓 , , ,

휎 , ,
 [−] (5.32) 

- součinitel vzpěrnosti: 

 풌풛 = 0,5 · 1 + 훽 · 휆 , − 0,3 + 휆 ,  [−] (5.33) 

 풌풄,풛 =
1

푘 + 푘 − 휆 ,

 [−] (5.34) 



 40

3) Prostorový vzpěr 
Dále je uvažován prostorový vzpěr, jako kombinace rovinného vzpěru s vybočením 
kolmo k ose „z“ a vzpěru zkroucením [W15]. Tento výpočet je převzat a modifikován 
z ČSN EN 1999-1-1 [28] pro navrhování hliníkových konstrukcí. Při tomto způsobu 
vybočení je nejdříve potřeba určit polohu středu smyku „S“. Jelikož se jedná o svazkový 
průřez, střed smyku se určí jako bod, ve kterém se protínají osy jednotlivých svazků, tedy 
desky opláštění a I-sloupku, tak jak je znázorněno na obr. 24. 

 

Obr. 24 Určení polohy středu smyku 

Vzdálenosti středu smyku od těžiště průřezu jsou označeny „yo“ a „zo“. Průřez je 
symetrický podle osy „z“, proto je „yo“ = 0 a určí se pouze vzdálenost „zo“: 

 풛풐 = 푧 −
ℎ
2  [mm] (5.35) 

Jakmile je určena poloha středu smyku, spočítá se polární poloměr setrvačnosti „io“, 
součinitel „β1“ a moment setrvačnosti v prostém kroucení „It“: 

- polární poloměr setrvačnosti: 

 풊풐 = 푖 + 푖 + 푦 + 푧  [mm] (5.36) 

- součinitel „β1“: 

 휷ퟏ = 1 −
푧
푖  [−] (5.37) 

- moment setrvačnosti v prostém kroucení: 

 푰풕 =
1
3 · 푏 · ℎ ´ + 푏 · ℎ + 푏 · ℎ ,

´ + 푏 · ℎ  [mm ] (5.38) 

Dále se vypočte kritická síla „Ncr,xz“, která je v tomto případě rozhodující pro prostorový 
vzpěr. Pro výpočet „Ncr,xz“ je nutno znát dílčí kritické síly „Ncr,x“, což je kritická síla pro 
vzpěr zkroucením a „Ncr,z“, jako kritická síla pro vzpěr s vybočením kolmo k ose „z“ 
[W16]. 

- kritická síla: 
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 푵풄풓,풙 =
1

푖
· 퐺 , , · 퐼  [N] (5.39) 

 

 푵풄풓,풛 = 휋 ·
퐸 , , ∗ 퐼 ,

퐿  [N] (5.40) 

 

푵풄풓,풙풛 =
1

2 · 훽

· 푁 , + 푁 ,

− 푁 , + 푁 , − 4 · 훽 · 푁 , · 푁 ,  [N] 

(5.41) 

Po výpočtu kritické síly pro prostorové vybočení průřezu se spočte kritické napětí 
„σc,crit,xz“, poměrná štíhlost „λrel,xz“, součinitel vzpěrnosti „kxz“ a součinitel vzpěrnosti 
„kc,xz“. 

- kritické napětí: 

 흈풄,풄풓풊풕,풙풛 =
푁 ,

퐴 ´  [MPa] (5.42) 

- relativní štíhlostní poměr: 

 흀풓풆풍,풙풛 =
푓 , , ,

휎 , ,
 [−] (5.43) 

- součinitel vzpěrnosti: 

 풌풙풛 = 0,5 · 1 + 훽 · 휆 , − 0,3 + 휆 ,  [−] (5.44) 

   

 풌풄,풙풛 =
1

푘 + 푘 − 휆 ,

 [−] (5.45) 

5.1.3 Výsledky 

Předchozí postup byl aplikován na typickou konstrukci. 

Parametry typické konstrukce uvažované v analytickém výpočtu: 
výška stěny (délka I-sloupku): L = 3000 mm 

osová vzdálenost I-sloupků: B = 625 mm 
tl. opláštění: h1 = 15 mm 

celková účinná šířka opláštění bef = 625 mm 
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vzdálenost spojovacích prostředků (ocelové sponky): s = 100 mm 

I-sloupek: I-OSB 10 58/300 (180, 240, 350) 
- výška průřezu I-sloupku: h2 = 300 (180, 240, 350) mm 
- šířka pásnice: b21 (b23) = 58 mm 
- výška pásnice: h21 (h23) = 45 mm 
- tl. stojiny: b22 = 10 mm 
- výška stojiny: h22 = 210 (90, 150, 240) mm 
- hloubka zapuštění stojiny: x1 (x2) = 21 mm 

Výsledné hodnoty součinitelů vzpěrnosti pro výše zadané průřezy jsou v tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Výsledné hodnoty součinitele vzpěrnosti 

Součinitel vzpěrnosti [-] 

Varianta výpočtu 
Výška průřezu I-sloupku [mm] 

180 240 300 350 

z roviny 
stěny 

1a) kc,y = 0,87 0,95 0,97 0,99 

1b) kc,y  ́= 0,88 0,95 0,98 0,99 

v rovině 
stěny 

2a) kc,z = 0,96 0,96 0,96 0,96 

2b) kc,z  ́= 0,10 0,10 0,10 0,10 
prostorový 

vzpěr 3) kc,xz = 0,39 0,34 0,32 0,32 

Z výše uvedené tabulky a vypočtených hodnot součinitele vzpěrnosti je vidět, že pro 
varianty výpočtu 1a) a 1b), tedy vybočení z roviny stěny, vychází podle očekávání vysoké 
hodnoty, které s výškou průřezu logicky stoupají. Z porovnání těchto hodnot je vidět, 
že při uvážení účinného štíhlostního poměru a efektivní ohybové tuhosti vychází nepatrně 
vyšší hodnoty, tedy nižší redukce výsledné únosnosti. Z výsledků je evidentní, 
že k porušení průřezu nedojde vybočením z roviny stěny. 
Při vybočení průřezu v rovině stěny vychází pro variantu výpočtu 2b), při které se počítá 
vybočení volné tlačené pásnice, nejnižší hodnoty. Při výpočtu této hodnoty jsou 
zohledněny pouze rozměry pásnice bez vlivu zbytku průřezu, lze tedy předpokládat, 
že tato hodnota je velice konzervativní a spíše teoretická. Naopak hodnota pro variantu 
výpočtu 2a), při které je při výpočtu uvažován celý průřez vychází velmi vysoká, protože 
není ve výpočtu zohledněno polotuhé spojení mezi opláštěním a pásnicí I-sloupku. 
Jelikož mají obě dvě hodnoty velké rozpětí (průměrně pro všechny výšky průřezu  
I-sloupku 0,1 - 0,96), lze usoudit, že ani jedna z hodnot nebude pro skutečně působící 
stěnu reálná a skutečná hodnota bude ležet někde v tomto intervalu. 
Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro variantu výpočtu 3), u které je předpokládáno 
porušení prostorovým vzpěrem, tedy kombinací rovinného vzpěru a vzpěru zkroucením, 
vychází hodnoty součinitele vzpěrnosti v závislosti na výšce průřezu I-sloupku přibližně 
0,32 - 0,39. V tomto výpočtu není zohledněn reálný stav konstrukce, u které se nejedná 
o jediný T-průřez, u kterého by mohlo dojít ke zkroucení, ale o celou sestavu T-průřezů 
tvořících souvislou stěnu, která zabraňuje v místě opláštění výraznějšímu kroucení. 
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Z hodnot součinitele vzpěrnosti pro jednotlivé metody je vypočtena únosnost průřezu, 
výsledné hodnoty únosnosti podle vzorce (5.46) jsou v tab. 5.2. 

 푵풄,풊 = 푘 , · 퐴´ · 푓 , , ,  [N] (5.46) 

kde kc,i součinitel vzpěrnosti pro daný způsob vybočení [-] 

 A´ efektivní plocha průřezu stěnového panelu [mm2] 
 ff,c,0,d návrhová hodnota pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny 
  konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 [N/mm2] 

Tab. 5.2 Výsledné hodnoty únosnosti I-sloupku [kN] 

Únosnost I-sloupku [kN] 

Varianta 
výpočtu 

Výška průřezu I-sloupku [mm] 

180 240 300 350 

1a) Nc,y = 95,77 106,11 112,06 115,94 

1b) Nc,y  ́= 96,30 106,34 112,21 116,05 

2a) Nc,z = 105,61 108,01 110,41 112,41 

2b) Nc,z  ́= 11,14 11,41 11,69 11,91 

3) Nc,xz = 42,92 38,51 37,11 37,75 

Rozptyl únosností je opět velký a odpovídá hodnotám součinitelům vzpěrnosti z tab. 5.1. 

5.1.4 Únosnost samotného I-sloupku 
Pro porovnání únosností z tab. 5.2, vypočtených několika různými způsoby v závislosti 
na směru vybočení a předpokládaného způsobu porušení stěnového panelu 
s jednostranným opláštěním, je vypočítána také únosnost samotného I-sloupku. Označení 
jednotlivých rozměrů, parametrů a veličin je obdobné jako u předchozích výpočtů. Pro 
výpočet únosnosti I-sloupku je zaveden dolní index „s“. 
Vzhledem k tvaru I-sloupku se předpokládá vybočení kolmo k ose „z“. Uvažován je  
I-sloupek prostě podepřený s kloubovým uložením, tudíž délka I-sloupku je opět zároveň 
kritickou délkou „Lcr,z“. 

5.1.4.1 Efektivní průřez 
Efektivní průřez byl stanoven obdobným způsobem jako u průřezu stěnového panelu, 
tedy převedením materiálu OSB desky na dřevo pomocí pracovního součinitele „n“ dle 
vzorce (5.4). 

5.1.4.2 Průřezové charakteristiky 
Samotný I-sloupek je průřez, který je dvouose symetrický kolem os „y“ a „z“, těžiště 
průřezu je tedy ve středu I-sloupku. 
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Moment setrvačnosti kolmo k ose „z“ 

 
푰풛,풔,풆풇 =

1
12 · ℎ · 푏 −

1
12 · 푥 · 푏 +

1
12 · ℎ ,

´ · 푏

+
1

12 · ℎ · 푏 −
1

12 · 푥 · 푏  [mm ] 
(5.47) 

Poloměr setrvačnosti kolmo k ose „z“ 

 풊풛,풔,풆풇 =
퐼 , ,

퐴 ,
´  [mm] (5.48) 

5.1.4.3 Součinitel vzpěrnosti 
Výpočet součinitele vzpěrnosti byl vzhledem k předpokládanému způsobu porušení 
proveden pro vybočení I-sloupku kolmo k ose „z“. 

4) Rovinný vzpěr – kolmo k ose „z“ – samostatný I-sloupek 
- štíhlostní poměr λz,s: 

 흀풛,풔 =
퐿 ,

푖 , ,
 [−] (5.49) 

Po výpočtu štíhlostního poměru „λz,s“ se stanoví kritické napětí „σc,crit,z,s“, relativní 
štíhlostní poměr „λrel,z,s“, součinitel vzpěrnosti „kz,s“ a součinitel vzpěrnosti „kc,z,s“. 

- kritické napětí: 

 흈풄,풄풓풊풕,풛,풔 = 휋 ·
퐸 , ,

휆 ,
 [MPa] (5.50) 

- relativní štíhlostní poměr: 

 흀풓풆풍,풛,풔 =
푓 , , ,

휎 , , ,
 [−] (5.51) 

- součinitel vzpěrnosti: 

 풌풛,풔 = 0,5 · 1 + 훽 · 휆 , , − 0,3 + 휆 , ,  [−] (5.52) 

 

 풌풄,풛,풔 =
1

푘 , + 푘 , − 휆 , ,

 [−] (5.53) 
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5.1.4.4 Únosnost samotného I-sloupku 
Výsledné hodnoty součinitelů vzpěrnosti pro různé výšky průřezů I-sloupků jsou v tab. 
5.3. 

Tab. 5.3 Výsledné hodnoty součinitele vzpěrnosti 

Součinitel vzpěrnosti [-] 

Varianta 
výpočtu 

Výška průřezu I-sloupku [mm] 

180 240 300 350 

4) kc,z,s = 0,101 0,097 0,094 0,091 
 
Z výsledků je patrné, že hodnoty jsou dle očekávání velmi nízké a samotný I-sloupek má 
velmi malou vzpěrnou únosnost. Z hodnot součinitele vzpěrnosti je vypočtena únosnost 
samotného I-sloupku, výsledné hodnoty únosnosti podle vzorce (5.54) jsou v tab. 5.4. 

 푵풄,풛,풔 = 푘 , , · 퐴 ´ · 푓 , , ,  [N] (5.54) 

kde kc,z,s součinitel vzpěrnosti pro samostatný I-sloupek [-] 

 A2
´ efektivní plocha průřezu I-sloupku [mm2] 

 ff,c,0,d návrhová hodnota pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny  
  konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 [N/mm2] 

Tab. 5.4 Výsledné hodnoty únosnosti samotného I-sloupku [kN] 

Únosnost I-sloupku [kN] 

Varianta 
výpočtu 

Výška průřezu I-sloupku [mm] 

180 240 300 350 

4) Nc,z,s = 6,86 6,87 6,89 6,90 
 

Únosnost samotného I-sloupku je dle předpokladu velmi nízká a opláštění, alespoň 
z jedné strany, je pro únosnost stěnového panelu zásadní. 
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5.2 Předběžný numerický model 

Před návrhem a provedením experimentů byl ještě vytvořen 3D model ve statickém 
výpočtovém programu SCIA Engineer [S1] pracujícím metodou konečných prvků. 
Model byl vytvořen za účelem předběžného zjištění chování stěnových panelů. 
Numerický model je na rozdíl od analytického modelu schopen přesněji popsat nejen 
únosnost, ale i způsob a tvar vybočení panelu. 

5.2.1 Parametry konstrukce 
Na obr. 25 je znázorněn desko-stěnový model složený z I-sloupku, opláštění, krajních 
hranolů, které nahrazují I-sloupky, horního a dolního rámového hranolku včetně 
okrajových podmínek. Sloupek je prostě podepřený, opláštění, horní a dolní rámový 
hranolek mají zavedeny liniové podpory umožňující pohyb v nezajištěném směru. 
Rozměry a materiálové provedení jsou stejné jako u analytického výpočtu. 

  

Obr. 25 Deskostěnový numerický model: konstrukce a okrajové podmínky (vlevo), 1. zatěžovací 
stav (uprostřed), 2. zatěžovací stav (vpravo) 

5.2.2 Postup výpočtu 
Pro přesnější představu o skutečném chování konstrukce je v modelu, stejně jako 
na reálné konstrukci, uvažováno polotuhé připojení opláštění k pásnici I-sloupku. Typy 
jednotlivých liniových a bodových podpor jsou popsány na obr. 26. 
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Obr. 26 Deskostěnový numerický model: typy liniových a bodových podpor 

5.2.3 Výsledky 
Na konstrukci byly uvažovány dva zatěžovací stavy, v prvním případě byl zatížen  
I-sloupek liniovým zatížením a ve druhém byly pásnice I-sloupku zatíženy osamělými 
osovými silami. 

Nejprve byl proveden stabilitní výpočet, první vlastní tvar vybočení a deformovaná 
konstrukce pro první zatěžovací stav (liniové zatížení) jsou vidět na obr. 27. 
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Obr. 27 Deformovaná konstrukce pro první zatěžovací stav: axonometrie (vlevo), přední pohled 
(uprostřed), horní pohled (vpravo) 

Pro druhý zatěžovací stav (osamělá břemena v osách pásnic) je první vlastní tvar 
a deformovaná konstrukce vidět na obr. 28. 
Prvnímu vlastnímu tvaru odpovídají pro příslušné zatěžovací stavy a rozměry průřezu  
I-sloupku kritické součinitele zatížení „αcr,FEM,i“ vyjadřující zvýšení návrhového zatížení 
vedoucí k celkové ztrátě stability v pružném stavu [29], dle tab. 5.5.  

Tab. 5.5 Hodnoty kritických součinitelů zatížení 

Zatěžovací stav 
Výška průřezu I-sloupku [mm] 

180 240 300 350 
1. (liniové zatížení) 

[kN/m] αcr,FEM,1,1 = 31,16 25,51 20,13 15,98 

2. (osamělá břemena) 
[kN] αcr,FEM,1,2 = 27,56 21,69 15,19 11,56 
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Obr. 28 Deformovaná konstrukce pro druhý zatěžovací stav: axonometrie (vlevo), přední pohled 
(uprostřed), horní pohled (vpravo) 

Z výsledků je patrné, že ke ztrátě stability konstrukce dojde zjevným vybočením volné 
pásnice. Současně ale dochází k výrazné deformaci opláštění, které bude mít, současně 
s tuhostí připojení opláštění k pásnici I-sloupku, vliv na celkovou vzpěrnou únosnost 
stěnového panelu. 
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5.3 Experimenty 

Na základě výsledků z předběžného analytického výpočtu a zjištění předpokládaného 
chování a způsobu porušení výseku stěnového panelu stanoveného pomocí numerické 
analýzy, byly navrženy a provedeny experimenty k zjištění skutečného chování těchto 
výseků stěnových panelů.  

5.3.1 Zkoušky vzpěrné únosnosti 
Všechny zkoušky vzpěrné únosnosti výseku stěnového panelu byly provedeny 
ve zkušebních laboratořích ČVUT v Praze, Univerzitního centra energeticky efektivních 
budov v Buštěhradu.  

5.3.1.1 Parametry konstrukce 
Byla připravena a provedena série šesti zkušebních vzorků pro stanovení vzpěrné 
únosnosti výseku stěnových panelů s výztuhou tvořenou dřevěným prvkem s průřezem 
ve tvaru I. Zkoušen byl výsek stěnového panelu o rozměrech 1 250 x 3 000 mm. Použit 
byl 3x I-sloupek s průřezem výšky 240 mm a 3x I-sloupek s průřezem výšky 300 mm.  
I-sloupek je složen z pásnic z rostlého dřeva o rozměru 58 x 45 mm a stojiny z OSB 
desky, tl. 10 mm. Na pásnici I-sloupku je pomocí ocelových sponek připevněno opláštění 
z OSB desky, tl. 15 mm, vzdálenost sponek „s“ zvolena 100, 150 a 200 mm. Po výšce 
jsou na krajích OSB desky připevněny ocelovými sponkami dřevěné hranoly z rostlého 
dřeva, rozměru 58 x 45 mm. Horní a dolní lemování je provedeno z OSB desky, 
tl. 22 mm, připevněné ocelovými sponkami k pásnicím I-sloupku a dřevěným hranolům. 
Použitý materiál (I-sloupky, opláštění z desek OSB, dřevěné hranoly) byl zakoupen 
u firmy Czech Pan, s.r.o. Uspořádání zkoušky a způsob zatížení je vidět na obr. 29. 

 

Obr. 29 Uspořádání experimentu stěnového panelu 
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5.3.1.2 Příprava vzorků pro experiment 
Před sestavením zkušebních vzorků byly jednotlivé části (pásnice a stojina I-sloupku, 
opláštění) přeměřeny a spočítány průměrné hodnoty, vše sepsáno v příloze „A“. 
Po sestavení vzorků byla pomocí provázku a posuvného měřítka změřena geometrická 
imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice „up“, z které byl určen předpokládaný 
směr vybočení I-sloupku při zatěžování, tab. 5.6. Všechny naměřené imperfekce byly 
menší než maximální povolená hodnota pro tlačené pruty z rostlého dřeva dle 
ČSN EN 336 [27]. 

 풖풎풂풙 =
1

300 · 퐿 =
1

300 · 3000 = ퟏퟎ 퐦퐦 (5.55) 

kde L délka I-sloupku 

Použitý materiál a sestavený výsek stěnového panelu jsou vidět na obr. 30. 

 

Obr. 30 Materiál pro zkušební vzorky (vlevo), sestavený výsek stěnového panelu (vpravo) 

Zkušební vzorky byly označeny dle následujícího klíče: 

- první dvě číslice označují výšku průřezu I-sloupku v cm 
- třetí číslice rozlišuje vzdálenost ocelových sponek: 

1 = 150 mm, 2 = 100 mm, 3 = 200 mm 
Soupis zkušebních vzorků a jejich rozdílné parametry určující jejich označení 
je znázorněno v tab. 5.6. 

Tab. 5.6 Soupis zkušebních vzorků 

 
Označení zkušebního vzorku 

301 302 303 241 242 243 

Výšku průřezu I-sloupku L [mm] 300 300 300 240 240 240 

Vzdálenost ocelových sponek s [mm] 150 100 200 150 100 200 
Naměřená hodnota imperfekce volné 

pásnice up [mm] 3,8 3,3 3,1 6,9 4,0 6,1 
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Na sestavení stěnového panelu byly použity ocelové sponky typu N, délky 50 mm, šířky 
10,8 mm, rozměr drátu 1,4 x 1,6 mm a sponkovačka KG 50 PRO s pojízdným montážním 
kompresorem Hitachi, obr. 31. 

 

Obr. 31 Sponky typu N (vlevo), sponkovačka s kompresorem (vpravo) 

Výběr typu sponky, konkrétně její délky, byl zvolen především s ohledem na dostatečnou 
únosnost sponky na vytažení, které se předpokládá, že bude mít rozhodující vliv 
na únosnost spoje. Dle normy ČSN EN 1995-1-1 [26] je minimální hloubka vniku hrotu 
sponky ve dřevě 14x průměr dříku sponky. Na základě výsledků provedených 
experimentů únosnosti ocelových sponek dle [18] je doporučená hloubka vniku 
25x průměr dříku. Použitá sponka má obdélníkový průřez drátu s rozměry stran dříku 
1,4 x 1,6 mm, průměr sponky se spočítá jako druhá odmocnina součinu obou rozměrů. 
 

 풅 = √푎 · 푏 = 1,4 · 1,6 = 1,497 mm ≅ ퟏ, ퟓ 퐦퐦 (5.56) 

kde a, b rozměry průřezu dříku sponky 

14x průměr dříku je 21 mm, 25x průměr dříku je 37,5 mm, hloubka vniku hrotu použité 
sponky je 35 mm, zvolený typ sponky vyhovuje a téměř dosahuje hodnot doporučení 
dle [18]. 
Připravený výsek stěnového panelu byl postaven do prostoru zkušební brány pod 
zatěžovací válec se siloměrem, který bude zatěžovat I-sloupek přes ocelovou roznášecí 
desku. Pro dosažení co nejreálnějších podmínek během zkoušky byl výsek stěnového 
panelu na krajích stabilizován proti posunu pomocí upínacích textilních popruhů, obr. 32. 
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Obr. 32 Osazený výsek stěnového panelu při experimentu: přední pohled (vlevo), axonometrie 
(uprostřed), zatěžovací válec (vpravo) 

Na konstrukci byly osazeny potenciometrické snímače dráhy, které měřily vodorovné 
posuny na volné pásnici I-sloupku v rovině stěny v pěti bodech po výšce I-sloupku 
a vodorovné posuny bočních hranolů na krajích OSB desky z roviny stěny ve třech 
bodech po výšce hranolů. Osazení snímačů na výseku stěnového panelu je znázorněno 
na obr. 33. 

 

Obr. 33 Potenciometrické snímače dráhy umístěné na volnou pásnici I-sloupku a boční hranoly 
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Výkres s rozmístěním jednotlivých snímačů je zobrazen na obr. 34. 

 

Obr. 34 Pozice potenciometrických snímačů dráhy na konstrukci výseku stěnového panelu 

5.3.1.3 Průběh experimentu 
Zatěžování výseku stěnového panelu bylo řízené deformací, neboli posunem 
zatěžovacího válce rychlostí 2 mm/min. Při průběhu experimentu se výsek stěnového 
panelu deformoval dle předpokladů z vytvořeného numerického 3D modelu. I-sloupky 
během experimentu vždy vybočily ve směru naměřené imperfekce. 
Opláštění z OSB desky bylo k pásnici I-sloupku připojeno sponkami v roztečích: 100, 
150 a 200 mm, z tohoto důvodu došlo k různému způsobu porušení. Při postupném 
zatěžování výseku stěnového panelu se zpočátku vždy začal mírně natáčet I-sloupek, 
z držené pásnice se začaly vytahovat sponky namáhané nejdříve na vytažení a začala 
vznikat mezera mezi opláštěním a připojenou pásnicí. Volná pásnice začala v oblasti 
poloviny výšky mírně vybočovat v rovině stěnového panelu, místo maximální vodorovné 
deformace na volné pásnici bylo značně ovlivněno pozicí suků. 

Se zvyšujícím zatížením se I-sloupek začal více natáčet a mezera mezi opláštěním 
a připojenou pásnicí se začala zvětšovat, sponky plastizovaly a začaly být namáhány 
na kombinaci střihu, vytažení a protažení. 
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Kolaps konstrukce a pokles působící síly byly v případě velkých roztečí sponek zpravidla 
způsobeny vytažením a protažením ocelových sponek a celý I-sloupek vybočil v rovině 
stěnového panelu. V případě menších roztečí sponek nedošlo k jejich vytažení a kolaps 
konstrukce byl způsoben porušením a vybočením volné pásnice v rovině stěnového 
panelu. 

Způsob porušení u jednotlivých zkušebních vzorků, včetně směru vybočení a vzdálenosti 
ocelových sponek po výšce I-sloupku jsou sepsány v tab. 5.7. 

Tab. 5.7 Způsob porušení zkušebních vzorků 

Označení 
zkušebního 

vzorku 

Směr 
vybočení 

Vzdálenost  
sponek s 

[mm] 
Způsob porušení stěnového panelu 

301 P 150 porušila se a vybočila volná pásnice 

302 L 100 vybočila volná pásnice 

303 P 200 vybočil celý I-sloupek 

241 L 150 vybočil celý I-sloupek 

242 L 100 vybočila volná pásnice 

243 L 200 vybočil celý I-sloupek 

Vybrané zkušební vzorky porušené vybočením volné pásnice I-sloupku jsou zobrazeny 
na obr. 35. 

 

Obr. 35 Zkušební vzorek 301 – stav těsně před porušením volné pásnice (vlevo), stav v okamžiku, 
kdy se porušila a vybočila volná pásnice (uprostřed), zkušební vzorek 302 – stav 
v okamžiku vybočení volné pásnice (vpravo) 
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Zkušební vzorky, u kterých došlo k porušení vybočením celého I-sloupku v rovině 
stěnového panelu, jsou zobrazeny na obr. 36. 

 

Obr. 36 Zkušební vzorek 303 - stav v okamžiku, kdy vybočil I-sloupek (vlevo), zkušební vzorek 
241 - stav v okamžiku, kdy vybočil I-sloupek (uprostřed), zkušební vzorek 243 - stav 
těsně před vybočením I-sloupku (vpravo) 

5.3.1.4 Výsledky experimentu 
Zkouška byla ukončena v okamžiku náhlého poklesu přenášené síly nebo v okamžiku 
porušení a kolapsu konstrukce. Maximální síla u I-sloupku s výškou průřezu 300 mm byla 
dosažena v rozmezí 330 až 400 vteřin, u I-sloupku s výškou průřezu 240 mm v rozmezí 
410 až 465 vteřin. Průběh zatěžování je graficky znázorněn na obr. 37 jako závislost 
působící síly na čase. 
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Obr. 37 Průběh zatěžování 

Závislost působící síly na vodorovném posunu volné pásnice v polovině výšky I-sloupku 
(snímač č. 3) je graficky znázorněn na obr. 38. 
V pravé části obr. 38 jsou pro jednotlivé zkušební vzorky sepsané naměřené hodnoty 
počátečního zakřivení volné pásnice. 

 

Obr. 38 Závislost síla-deformace pro snímač č. 3 

V tab. 5.8 jsou vypsány maximální dosažené hodnoty působící síly „Fmax,exp,s“ pro 
jednotlivé zkušební vzorky a příslušný vodorovný posun v rovině stěny /snímač č. 3/ 
volné pásnice v polovině výšky I-sloupku „u3“ označený jako „Posun během zkoušky“. 
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Dále jsou vypsány hodnoty naměřené počáteční imperfekce „up“. Součet hodnot posunu 
během zkoušky a naměřené počáteční imperfekce je označen jako „Celkový posun“ „uc“. 

Tab. 5.8  Hodnoty maximální dosažené působící síly a příslušných posunů pro jednotlivé zkušební 
vzorky  

 
Označení zkušebního vzorku 

241 242 243 301 302 303 
Maximální dosažená síla 

Fmax,exp,s [kN] 94,01 120,42 82,91 92,43 88,47 83,65 

Posun během zkoušky u3 [mm] 28,93 27,44 55,75 28,51 37,29 30,13 

Naměřená imperfekce up [mm] 6,9 4,0 6,1 3,8 3,3 3,1 

Celkový posun uc [mm] 35,83 31,44 61,85 32,31 40,59 33,23 

Kompletní výpis dosažených posunů pro volnou pásnici I-sloupku, naměřených pomocí 
potenciometrických snímačů dráhy, při vybraných hodnotách působící síly jsou uvedeny 
v příloze „I“. Pro lepší přehlednost a možnost porovnání posunů v jednotlivých místech 
volné pásnice, jsou na obr. 39 graficky vykresleny posuny/vlastní tvary volné pásnice  
I-sloupku jednotlivých zkušebních vzorků. V levé části jsou vykresleny samostatně 
vlastní tvary jednotlivých vzorků. V pravé části jsou pro porovnání barevně znázorněny 
posuny všech vzorků najednou při 100 % a 95 % maximální působící síly „Fmax,exp,s“.  

 

Obr. 39 Grafické vykreslení vlastních tvarů volné pásnice I-sloupku jednotlivých vzorků (vlevo), 
porovnání vlastních tvarů při 100 % a 95 % maximální působící síly (vpravo) 

Při porovnání posunů při 95 % působící síly nejsou rozdíly ještě tak výrazné. Z porovnání 
posunů při maximální působící síle je již vidět, že zkušební vzorky, které dosáhly 
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nejmenších únosností, měly v poslední fázi nárůstu působící síly již znatelně větší 
deformaci než vzorky s větší únosností.  

5.3.1.5 Vyhodnocení experimentu 
Při vyhodnocení experimentu jsou sledovány a porovnávány parametry, které nejvíce 
ovlivňují průběh křivek: počáteční imperfekce volné pásnice I-sloupku, vzdálenosti 
sponek, které spojují opláštění z OSB desky a drženou pásnici I-sloupku a výška průřezu 
I-sloupku. 

Základním požadavkem je určit, jestli vyšší únosnost má I-sloupek s výškou průřezu 
240 mm nebo 300 mm a jaký vliv na únosnost má rozteč sponek. 

Vzhledem k tomu, že jsou porovnávány výsledky experimentů ze šesti zkušebních 
vzorků, z nichž každý má trochu jinou konfiguraci /různá výška průřezu I-sloupku a jiné 
rozteče sponek/ a navíc každý I-sloupek měl jinou počáteční imperfekci, je potřeba 
při vyhodnocení zkoušek brát postupně v potaz všechny proměnné parametry. 

Vyhodnocení dle výšky průřezu 
Níže je provedeno vyhodnocení experimentů s ohledem na výšku průřezu s přihlédnutím 
k poměru mezi počáteční imperfekcí a maximálně působící silou u jednotlivých 
zkušebních vzorků. V tab. 5.9 jsou přehledně uvedeny všechny níže popisované hodnoty 
důležité pro vyhodnocení zkoušek. 

Tab. 5.9 Hodnoty průměrné maximální dosažené působící síly a příslušné průměrné počáteční 
imperfekce pro sady zkušebních vzorků dle výšky průřezu  

 
Označení sady zkušebních vzorků 

dle výšky průřezu [mm] 
240 300 

Průměrná maximální dosažená síla Fmax,exp,s,⌀ 
[kN] 99,1 88,2 

Průměrná počáteční imperfekce up,⌀ [mm] 5,7 3,4 

Průměrná maximální dosažená síla pro I-sloupek s průřezem výšky 240 mm, 
při průměrné počáteční imperfekci 5,7 mm je 99,1 kN. U I-sloupku s průřezem výšky 
300 mm, při průměrné počáteční imperfekci 3,4 mm je dosaženo průměrné maximální 
síly 88,2 kN.  
I-sloupek s výškou průřezu 240 mm dosáhl průměrné maximální síly o 12 % větší než  
I-sloupek s výškou průřezu 300 mm, i přesto, že měl I-sloupek s výškou průřezu 240 mm 
v průměru počáteční imperfekci o 68 % větší.  

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že I-sloupek s výškou průřezu 240 mm 
dosáhl vyšší únosnosti než I-sloupek s výškou průřezu 300 mm, který je tedy již více 
náchylný na ztrátu stability vybočením volné pásnice. 
Dále jsou porovnány vzorky, které dosáhly podobnou maximální sílu, tzn. z porovnání 
je vynechán zkušební vzorek č. 242, který dosáhl výrazně vyšší únosnosti než ostatní 
vzorky. Tento vzorek bude hodnocen samostatně. V tab. 5.10 jsou přehledně uvedeny 
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důležité hodnoty pro porovnání výsledků zkoušek.   

Tab. 5.10  Hodnoty průměrné maximální dosažené působící síly a příslušné průměrné počáteční 
imperfekce pro sady zkušebních vzorků 

 
Označení sady zkušebních vzorků 

dle výšky průřezu [mm] 
241 a 243 242 300 

Průměrná maximální dosažená síla Fmax,exp,s,⌀ 
[kN] 88,5 120,4 88,2 

Průměrná počáteční imperfekce up,⌀ [mm] 6,5 4,0 3,4 

Při porovnání hodnot v tab. 5.10 je zřetelně vidět, že průměrná maximální dosažená síla 
pro I-sloupek s průřezem výšky 240 mm (vzorky č. 241 a 243) a 300 mm je téměř stejná. 
Naopak průměrná počáteční imperfekce je u I-sloupku s výškou průřezu 240 mm (vzorky 
č. 241 a 243) o 91 % větší než u I-sloupku s výškou průřezu 300 mm, tedy skoro 
dvojnásobně větší.  
Z obr. 38 je patrné, že zkušební vzorky, které měly větší počáteční imperfekci, měly také 
mnohem rychlejší nárůst deformace, a tudíž dosáhly menší maximální působící síly 
a zároveň s mnohem větší deformací než vzorky s menší počáteční imperfekcí. 

U vzorku č. 242 je počáteční imperfekce o 18 % větší a zároveň únosnost je o 41 % větší 
než u sady vzorků č. 300. 

Na základě těchto závěrů lze konstatovat, že I-sloupek s výškou průřezu 240 mm, 
při srovnatelné počáteční imperfekci, by dosáhl výrazně vyšších hodnot únosnosti než  
I-sloupek s výškou průřezu 300 mm. 

Vyhodnocení dle vzdálenosti sponek 
Pro rekapitulaci jsou v tab. 5.11 ještě jednou přehledně sepsány jednotlivé zkušební 
vzorky, maximální dosažené síly v průběhu experimentu a vzdálenost sponek, kterými 
byl nosný I-sloupek přichycen k opláštění z OSB desky. 

Tab. 5.11  Vzdálenost ocelových sponek a maximální dosažené působící síly u jednotlivých 
zkušebních vzorků 

 
Označení zkušebního vzorku 

241 242 243 301 302 303 

Vzdálenost ocelových sponek s [mm] 150 100 200 150 100 200 

Maximální dosažená síla Fmax,exp,s [kN] 94,01 120,42 82,91 92,43 88,47 83,65 

Pokud je při vyhodnocení zatěžovacích zkoušek přihlíženo pouze ke vzdálenosti sponek 
a hodnotícím kritériem je maximální dosažená síla, je dle tab. 5.11 vidět, že vzorky č. 243 
a 303, s největší vzdáleností sponek 200 mm, dosáhly nejmenších, ale velice podobných, 
hodnot maximálního zatížení, průměrně 83,3 kN. Vzorky č. 241 a 301 se vzdáleností 
sponek 150 mm, dosáhly vyšších, a opět podobných hodnot, průměrně 93,2 kN. 
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Na základě těchto výsledků by se dalo říct, že vzdálenost sponek má prokazatelně vliv 
na únosnost. Pokud jsou do porovnání přidány vzorky č. 242 a 302 se vzdáleností sponek 
100 mm a je uvažováno s průměrnou maximální silou 104,5 kN, je opět dosaženo vyšší 
únosnosti při menší vzdálenosti sponek.  
Vzorky č. 242 a 302 měly ale velký rozptyl hodnot maximálního zatížení a hodnocení 
s průměrnou hodnotou není úplně vypovídající. Vzorek č. 242 dosáhl nejvyšší únosnosti, 
konkrétně 120,4 kN, naopak vzorek č. 302 dosáhl pouze únosnosti 88,5 kN, tedy téměř 
přesně mezi průměrnými hodnotami zkušebních vzorků se vzdáleností sponek 200 mm 
a 150 mm. Nižší únosnost tohoto vzorku byla způsobena sukem, který se nacházel 
přibližně v polovině výšky I-sloupku na volné pásnici. 
Obecně lze říct, že kolaps konstrukce a pokles působící síly byly v případě velkých roztečí 
sponek zpravidla způsobeny vytažením ocelových sponek z dřevěného hranolu pásnice 
I-sloupku, respektive protažením ocelových sponek skrz opláštění z OSB desky a celý  
I-sloupek vybočil v rovině stěny. V případě menších roztečí sponek nedošlo k jejich 
vytažení a kolaps konstrukce byl způsoben porušením a vybočením volné pásnice 
v rovině stěnového panelu. 
Minimální a maximální vzdálenosti ocelových sponek pro spoj desky z materiálu na bázi 
dřeva a dřeva je definován v ČSN 73 1702 [30]. Minimální vzdálenost sponek je v této 
normě stanovena dle tabulky 13 v kapitole 12.7 a vychází 22,5 mm, což je hodnota 
výrazně nižší než vzdálenosti sponek uvažované ve zkušebních vzorcích. Maximální 
vzdálenost sponek je stanovena vzorcem 80x průměr dříku sponky a vychází 120 mm. 
Vzdálenosti sponek ve vzorcích 301, 303, 241 a 243 byly větší, než maximální vzdálenost 
sponek stanovená v normě [30]. Na základě výsledků z experimentů lze konstatovat, 
že provedenými experimenty se prokázalo, že vzdálenost ocelových sponek 
v posuzovaném spoji, který nemá být slabým místem v konstrukci, je třeba dodržet dle 
podmínek udávaných v normě [30]. U testovaných zkušebních vzorků je to 100 mm.  
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5.3.2 Materiálové zkoušky 
V rámci experimentální části byly provedeny materiálové zkoušky jednotlivých 
komponent stěnového dílce: dřevěné hranoly, OSB desky. Příprava vzorků, měření 
a zkoušky byly provedeny ve zkušebních laboratořích ČVUT v Praze, Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu a Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

5.3.2.1 Dřevo 

Vlhkost 
V průběhu zatěžovacích zkoušek vzpěrné únosnosti stěnových panelů byla měřena 
vlhkost dřeva pomocí elektrického odporového vlhkoměru T510 se zarážecí elektrodou 
TS 070, obr. 40, naměřené hodnoty jsou v příloze „B“. Průměrná hodnota vlhkosti dřeva 
„wø,celk“ je 7,4 %. 

Obr. 40 Elektrický odporový vlhkoměr T510 s narážecí elektrodou TS 070 

Hustota 

Po provedení zatěžovacích zkoušek vzpěrné únosnosti byly dřevěné hranoly stěnových 
panelů rozřezány na menší vzorky, délky 500 mm. Dřevěné vzorky a systém jejich 
označení je znázorněn na obr. 41. Vzorky byly přeměřeny, zváženy a následně byla 
vypočítána hustota dřeva s průměrnou hodnotou „ρC,ø,celk“ 425 kg/m3, příloha „C“. 
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Obr. 41 Systém označení dřevěných vzorků pro materiálové zkoušky (vlevo), dřevěné vzorky 
(vpravo nahoře) 

Modul pružnosti 
Na dřevěných vzorcích byl měřen modul pružnosti dynamickými a statickými zkouškami 
a dle převodních vztahů byly výsledné hodnoty porovnány. 

1) Dynamický modul pružnosti 
Dynamický modul pružnosti byl měřen metodou rázové vlny pomocí přístroje Fakopp 
a ultrazvukovou metodou pomocí přístroje Sylvatest, obr. 42. 

Obr. 42 Přístroj Fakopp (vlevo), přístroj Sylvatest (vpravo) 

Výsledkem měření byl čas průchodu akustického signálu /rázové a ultrazvukové vlny/ 
dřevěným vzorkem „t“, z tohoto času byla určena rychlost průchodu vlny vzorkem „v“ 
dle (5.57) a následně spočítán dynamický modul pružnosti „EDYN“ dle (5.58). 

 풗 =
퐿
푡  [m/s]  (5.57) 

kde Ld délka dřevěného vzorku [m] 

 t čas průchodu rázové a ultrazvukové vlny vzorkem [s] 
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 푬푫풀푵 = 휌 · 푣  [Pa] (5.58) 

kde ρC hustota dřevěného vzorku [kg/m3] 
 v rychlost průchodu rázové a akustické vlny vzorkem [m/s] 

Měření oběma metodami probíhalo mezi čely jednotlivých vzorků.  
Časy průchodu rázové a ultrazvukové vlny jednotlivými vzorky a výsledné hodnoty 
dynamického modulu pružnosti jsou v příloze „D“. Měření bylo provedeno 
na 48 vzorcích. Průměrná hodnota modulu pružnosti z přístroje Fakopp „EDYN,F,ø“ je 
15 817 MPa a z přístroje Sylvatest „EDYN,S,ø“ je 14 135 MPa. 
Porovnání výsledků a lineární závislost pro metodu rázové vlny a ultrazvukovou metodu 
je na obr. 43. Koeficient korelace „R“ mezi těmito metodami vychází 0,987. Mírou 
korelace mezi dynamickým modulem pružnosti měřeného přístroji Fakopp a Sylvatest se 
ve své práci zabýval také Pošta [31]. Došel k hodnotě „R“ = 0,94, při které přikládal 
sondy obou přístrojů na horní povrch pod úhlem 45°. Lze tedy říci, že měřením, při 
kterém se sondy přiloží na čela jednotlivých vzorků je dosaženo minimálně stejné nebo 
i vyšší míry korelace než u sond přiložených na povrch vzorku. Korelačními součiniteli 
mezi jednotlivými metodami pro zjištění modulu pružnosti dřeva se zabýval také např. 
Dolejš [32]. 

 

Obr. 43 Koeficient determinace - porovnání výsledků dynamických modulů pružnosti  

2) Statický modul pružnosti 
Pro zjištění statického modulu pružnosti byly použity vzorky, na kterých byl měřen 
dynamický modul pružnosti. Vzorky byly zkoušeny pomocí čtyřbodové ohybové 
zkoušky na zatěžovacím stroji MTS Q Test 100 (maximální síla 100 kN), schéma zkoušky 
je znázorněno na obr. 44. 
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Obr. 44 Schéma čtyřbodové zatěžovací zkoušky dřevěného hranolu 

Velikost dřevěných vzorků byla zvolena největší možná s ohledem na velikost 
zatěžovacího prostoru ve stroji MTS tak, aby dosažené výsledky nebyly ovlivněny 
negativními vlivy, jako je zatlačení podpor a roznášecího tělesa do dřevěných vzorků, 
strukturální imperfekce nebo chyby vzniklé z nepřesnosti měření na malých vzorcích.  

Na prvních vzorcích byla provedena konfigurace způsobu provedení zkoušky, na jejichž 
základě byla určena rychlost zatěžování a způsob měření svislé deformace.  

Rychlost zatěžování je dle normy ČSN EN 408+A1 [33] omezena hodnotou  
0,003·h [mm/s] = 0,003·45 = 0,135 mm/s = 8,1 mm/min a maximální síly by mělo být 
dosaženo v průběhu 300 ± 120 vteřin. Zkoušky byly řízené deformací, posunem 
zatěžovací hlavy rychlostí 2 mm/min. Průměrná délka dosažení maximální síly byla pro 
první 3 testovací vzorky 208 vteřin. Na základě tohoto výsledku byla rychlost zatěžování 
2 mm/min použita i pro všechny ostatní vzorky. 

Uspořádání zkoušky v zatěžovacím stroji MTS je znázorněna na obr. 45. 

 

Obr. 45 Uspořádání čtyřbodové zatěžovací zkoušky pro dřevěný hranol na stroji MTS 

Průhyb byl nejdříve odečítán přímo ze stroje MTS jako posun příčníku zatěžovací hlavy. 
U prvních zkoušených vzorků /301_L1, 301_L2 a 301_L3/ se projevilo výrazné zatlačení 
podpor a roznášecího tělesa do dřevěného vzorku, obr. 46 vlevo. 
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Obr. 46 Zatlačení podpor a roznášecího tělesa do dřevěného vzorku (vlevo), měření průhybu 
pomocí snímače dráhy (vpravo) 

Zatlačení, vzhledem ke způsobu měření průhybu u prvního vzorku 301_L1 pouze pomocí 
posunu příčníku přístroje MTS, výrazně ovlivnilo výsledek měření. Měření hloubky 
zatlačení a následná korekce průhybu byla nepřesná. Pro porovnání byl průhyb u dalších 
dvou vzorků /301_L2 a 301_L3/ zároveň ručně odečítán pomocí snímače dráhy 
- „hodinky“, který byl připevněn pomocí magnetického držáku na spodní stranu 
dřevěného vzorku, obr. 46 vpravo. Porovnání pracovních diagramů měření na sérii 
vzorků 301_L je znázorněno na obr. 47.  

 

Obr. 47 Pracovní diagram - porovnání průhybu pro různé způsoby měření – pomocí stroje MTS, 
snímače posunu (hodinky) a přístroje Spider 

Z výsledků je patrné, že rozdíl mezi průhybem odečteným z posunu příčníku přístroje 
MTS a ručního odečtení ze snímače dráhy je značný, a proto byl dále hledán lepší způsob 
provedení zkoušky a měření, které by nebylo ovlivněno možnými nepřesnostmi 
vzniklými z ručního odečítání průhybu. 
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Pro eliminaci vlivu zatlačení podpor a roznášecího tělesa do dřevěného vzorku byly pro 
další zkoušky umístěny ocelové roznášecí destičky. 
U dalšího vzorku 301_L4 byl průhyb zároveň měřen pomocí lineárního snímače dráhy 
umístěného uprostřed rozpětí na spodní straně dřevěného vzorku, obr. 45. Snímač byl 
se strojem MTS propojen pomocí měřící ústředny Spider. Při porovnání přesnosti tohoto 
řešení u vzorku 301_L4, obr. 47, je vidět, že křivky jsou velice podobné, ale u přístroje 
MTS narůstá deformace při zatěžování rychleji než u přístroje Spider. Pro detailnější 
porovnání pracovních diagramů obou metod bylo provedeno měření na další sérii vzorků 
č. 302_P, porovnání pracovních diagramů pro vybranou skupinu vzorků je znázorněno 
na obr. 48. 

 

Obr. 48 Pracovní diagram – porovnání průhybů ze stroje MTS a přístroje Spider 

Z výsledků je patrné, že i přes snahu o eliminaci zatlačení podpor a roznášecího tělesa 
pomocí ocelových roznášecích destiček, se drobný rozdíl projevil a zatlačení má vliv 
na změřenou hodnotu průhybu. V tab. 5.12 jsou vypsány pro porovnání hodnoty 
maximální síly a průhybu a také procentuální rozdíl jednotlivých hodnot. Průhyb měřený 
pomocí posunu příčníku zatěžovací hlavy stroje MTS je v průměru o 23,3 % větší než 
průhyb měřený lineárním snímačem dráhy, a tudíž dostatečně nevystihuje hodnotu 
průhybu zkoušeného vzorku a průhyb byl dále měřen pomocí lineárního snímače dráhy 
a přístroje Spider. 
Maximální naměřená síla se lišila pouze nepatrně, v průměru o 0,48 %. Maximální síly 
bylo dosaženo na přístroji Spider v průměru o 3,5 vteřiny později, což je čas, o který byl 
přístroj Spider spuštěn později než stroj MTS. Tímto je také vysvětlen nepatrný rozdíl 
v hodnotě maximální síly. 
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Tab. 5.12 Porovnání naměřených hodnot maximální síly a průhybu ze stroje MTS a přístroje 
Spider 

Označení 
zkušebního 

vzorku 

Naměřené hodnoty 
z přístroje Spider 

Naměřené hodnoty 
z přístroje MTS Procentuální rozdíl 

Fmax,d,S  
[kN] 

wd,S  
[mm] 

Fmax,d,MTS  
[kN] 

wd,MTS  
[mm] 

Fmax  
[%] 

w  
[%] 

P1 12,184 5,933 12,240 7,094 0,46 19,57 

P2 13,380 7,281 13,444 9,373 0,48 28,73 

P3 15,820 9,516 15,886 11,919 0,42 25,25 

P4 14,124 6,224 14,205 7,453 0,57 19,75 
 
Výpočet statického modulu pružnosti v ohybu „ESTAT“ byl dle normy [33] vypočítán 
pro naměřené hodnoty v oblasti lineární deformační křivky v intervalu 0,1 FMAX (F0,1) až 
0,4 FMAX (F0,4) a příslušné hodnoty svislé deformace w0,1 až w0,4 dle vzorce (5.59). 

 푬푺푻푨푻 =
퐿 , · (퐹 , − 퐹 , )

4 · 푏ø · ℎø · (푤 , − 푤 , )
 [MPa]  (5.59) 

kde Ld,1  vzdálenost mezi středy podpor [mm] 

 F0,4 – F0,1 přírůstek síly v oblasti lineární deformační křivky [N] 
 w0,4 – w0,1 odpovídající přírůstek průhybu ve středu délky zkušebního 

   tělesa [mm] 
 bø  průměrná šířka průřezu [mm] 

 hø  průměrná výška průřezu [mm] 
Vstupní parametry a výsledné hodnoty statického modulu pružnosti v ohybu na měřených 
vzorcích jsou shrnuty v příloze „E“. Měření bylo provedeno na 32 vzorcích, průměrná 
hodnota statického modulu pružnosti dřeva „ESTAT,C,ø“ je 10 635 MPa. 

Pro porovnání přesnosti určení lineární oblasti deformační křivky dle hodnot z normy 
[33] a následných hodnot statického modulu pružnosti byl využit program FitData 2.0 
[S2]. Tento program představuje jednoduchý nástroj pro zpracování naměřených dat 
z experimentů a slouží k určení co nejpřesnější oblasti lineárního působení u měřených 
vzorků dle zadaných parametrů. 
Pro porovnatelnost výsledků byl v programu FitData 2.0 [S2] zadán, jako parametr pro 
určení délky lineární křivky, počet bodů na křivce stejný, jaký měla křivka určená dle 
normy. Program dle počtu zadaných bodů křivky určí oblast grafu, která v zadaném 
rozsahu nejvíce aproximuje k lineární oblasti křivky. Příklad použití programu a jeho 
výstupy jsou zobrazeny na obr. 49. 
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Obr. 49 Zadávací pole programu FitData 2.0 (nahoře), vykreslení pracovního diagramu (vlevo 
dole), zvětšený pohled na lineární oblast grafu dle zadaných parametrů (vpravo dole) 

Porovnání bylo provedeno pro 12 náhodně vybraných vzorků. Hodnoty síly, průhybu 
a statického modulu pružnosti, jsou shrnuty v příloze „E“. U všech vzorků vyšla hodnota 
statického modulu pružnosti s hodnotami síly a průhybu dle programu FitData 2.0 [S2] 
vyšší, v průměru o 171 MPa (1,6 %), než s hodnotami určenými z intervalu dle normy. 
Rozdíl u vybraných vzorků se pohybuje v rozmezí 49 MPa - 587 MPa (0,5 % - 6,3 %). 
Dle zjištěných výsledků lze konstatovat, že stanovení lineární oblasti deformační křivky 
dle hodnot z normy [33] je dostatečně přesné a pro další výstupy je možné tyto hodnoty 
použít. 
Pro vyhodnocení přesnosti jednotlivých metod pro zjištění modulu pružnosti v ohybu je 
vyčíslena korelace mezi moduly pružnosti zjištěnými z dynamických a statických 
zkoušek. Koeficient korelace „R“ je určen jako druhá odmocnina z koeficientu 
determinace, koeficient korelace „R“ je zobrazen v tab. 5.13. 

Tab. 5.13 Koeficient korelace R mezi dynamickými a statickými moduly pružnosti 

Koeficient korelace [-] 
Dynamický modul pružnosti 

EDYN,F EDYN,S 

Statický modul pružnosti ESTAT,C 0,90 0,91 

Grafické znázornění porovnání statického modulu pružnosti s dynamickým modulem 
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pružnosti zjištěným pomocí přístroje Fakopp je zobrazeno na obr. 50. 

 

Obr. 50 Koeficient determinace - porovnání statického modulu pružnosti s dynamickým 
modulem pružnosti zjištěným pomocí přístroje Fakopp 

Grafické znázornění porovnání statického modulu pružnosti s dynamickým modulem 
pružnosti zjištěným pomocí přístroje Sylvatest je zobrazeno na obr. 51. 

 

Obr. 51 Koeficient determinace - porovnání statického modulu pružnosti s dynamickým 
modulem pružnosti zjištěným pomocí přístroje Sylvatest 
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Pevnost v ohybu 
Ze stejné zatěžovací zkoušky, která byla provedena pro zjištění statického modulu 
pružnosti v ohybu, se vypočítá také pevnost v ohybu „fm“ dle normy [33] pomocí vzorce 
(5.60). 

 풇풎 =
3 ·

퐿 ,
3 · 퐹

푏ø · ℎø
 [MPa]  (5.60) 

kde Ld,1  vzdálenost podpor [mm] 

 FMAX  maximální síla při dosažení meze pevnosti [N] 
 bø  průměrná šířka průřezu [mm] 

 hø  průměrná výška průřezu [mm] 
Vstupní parametry a výsledné hodnoty pevnosti v ohybu na měřených vzorcích jsou 
shrnuty v příloze „E“. Průměrná hodnota pevnosti v ohybu dřeva „fm,C,ø“ je 50,2 MPa. 

5.3.2.2 OSB 

Hustota 
Po provedení zatěžovacích zkoušek vzpěrné únosnosti bylo opláštění stěnových panelů 
tvořené OSB deskami, tl. 15 mm, rozřezáno na menší vzorky, šířek 100 mm a 200 mm, 
a délky 500 mm. Vzorky z desek OSB a systém jejich označení je znázorněn na obr. 52. 
Vzorky byly přeměřeny, zváženy a následně byla vypočítána hustota jednotlivých OSB 
desek s průměrnou hodnotou „ρOSB,ø,celk“ 610 kg/m3, měření a výsledky jsou shrnuty 
v příloze „F“. 

 

Obr. 52 Systém označení vzorků z desky OSB pro materiálové zkoušky 
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Statický modul pružnosti 
Připravené vzorky byly zkoušeny pomocí čtyřbodové ohybové zkoušky na zatěžovacím 
stroji MTS, schéma zkoušky je znázorněno na obr. 53. 

Obr. 53 Schéma čtyřbodové zatěžovací zkoušky desky OSB 

Zatěžovací zkouška byla na základě konfigurace při měření na dřevěných hranolech 
provedena obdobným způsobem. Zkoušky byly řízené deformací, posunem zatěžovací 
hlavy rychlostí 2 mm/min. Pro eliminaci vlivu zatlačení podpor a roznášecího tělesa 
do OSB desky byly opět umístěny ocelové roznášecí destičky. Průhyb byl měřen pomocí 
lineárního snímače dráhy umístěného uprostřed rozpětí na spodní straně OSB desky, obr. 
54. Snímač byl se strojem MTS opět propojen pomocí měřící ústředny Spider. 
Jelikož je deska OSB materiál, u kterého jsou výrazně odlišné mechanické vlastnosti 
ve směru vláken a kolmo na vlákna, byly zkoušky provedeny pro oba směry vláken. 
V první fázi byly provedeny 4 zatěžovací zkoušky se vzorky šířky 200 mm, které byly 
zkoušené ve směru vláken (označení PO – podélný směr). Umístění vzorku a uspořádání 
zkoušky v zatěžovacím stroji MTS pro vzorky šířky 200 mm je znázorněno na obr. 54. 

 

Obr. 54 Uspořádání čtyřbodové zatěžovací zkoušky pro desky OSB šířky 200 mm na stroji MTS 

Maximální dosažená síla se pohybovala v rozmezí 2,45 - 3,03 kN. Pracovní diagramy 
jsou znázorněny na obr. 55.  
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Obr. 55 Pracovní diagram - vzorky OSB desek šířky 200 mm 

Vzhledem k tomu, že zkoušený vzorek je širší než zatěžovací těleso umístěné 
pod zatěžovací hlavou, mohla být zkouška částečně ovlivněna možným deskovým 
působením desky OSB. Z tohoto důvodu byly, kvůli porovnání, v další fázi zkoušeny 
vzorky šířky 100 mm (celkem 8 vzorků), které byly také zkoušené ve směru vláken.  

Umístění vzorku a uspořádání zkoušky v zatěžovacím stroji MTS pro vzorky šířky 
100 mm je vidět na obr. 56. 

 

Obr. 56 Uspořádání čtyřbodové zatěžovací zkoušky pro desky OSB šířky 100 mm na stroji MTS 

Maximální dosažená síla se pohybovala v rozmezí 1,34 - 1,58 kN. Porovnání pracovních 
diagramů vybraných vzorků desek OSB šířek 200 mm a 100 mm je zobrazeno na obr. 57. 
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Obr. 57 Porovnání pracovních diagramů pro vzorky OSB desek šířky 100 mm a 200 mm 

Průměrná hodnota statického modulu pružnosti OSB desek ve směru vláken je: 
8 118 MPa pro šířku 200 mm a 8 474 MPa pro šířku 100 mm, což je o 4,4 % více. Jelikož 
vyšla hodnota statického modulu pružnosti u vzorků s šířkou 100 mm vyšší, dá se 
předpokládat, že vzorky s šířkou 200 mm nejsou pozitivně ovlivněny a do výsledné 
hodnoty modulu pružnosti jsou započítány všechny změřené vzorky. 
Dále bylo provedeno 8 zatěžovacích zkoušek se vzorky šířky 100 mm, které byly 
zkoušené kolmo na vlákna (označení PR – příčný směr). Maximální dosažená síla 
se pohybovala v rozmezí 0,60 - 0,80 kN. 

Porovnání vybraných pracovních diagramů pro vzorky zkoušené ve směru vláken 
/označení vzorku PO/ a kolmo na vlákna /označení vzorku PR/ je na obr. 58.  

 

Obr. 58 Porovnání pracovních diagramů pro vzorky OSB desek zkoušené ve směru vláken 
a kolmo na vlákna 
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Výpočet statického modulu pružnosti ESTAT byl dle normy [34] vypočítán stejným 
způsobem jako u dřevěných vzorků pro naměřené hodnoty v oblasti lineární deformační 
křivky v intervalu 0,1 FMAX (F0,1) až 0,4 FMAX (F0,4) a příslušné hodnoty průhybu w0,1 až 
w0,4 dle vzorce (5.59). 
Výsledné hodnoty statického modulu pružnosti v ohybu na měřených vzorcích desek 
OSB jsou shrnuty v příloze „G“. Průměrná hodnota statického modulu pružnosti OSB 
desek ve směru vláken „ESTAT,OSB,0,ø“ je 8 355 MPa a kolmo na vlákna „ESTAT,OSB,90,ø“ je 
2 653 MPa. 

Pevnost v ohybu 
Ze stejné zatěžovací zkoušky, která byla provedena pro zjištění statického modulu 
pružnosti v ohybu, se vypočítá, stejně jako u dřevěných vzorků, také pevnost v ohybu 
„fm“ dle vzorce (5.60). 
Vstupní parametry a výsledné hodnoty pevnosti v ohybu na měřených vzorcích jsou 
shrnuty v příloze „G“. Průměrná hodnota pevnosti v ohybu OSB desek ve směru vláken 
„fm,OSB,0,ø“ je 27,1 MPa a kolmo na vlákna „fm,OSB,90,ø“ je 13,0 MPa. 

 
 

 



 76

5.3.3 Zkoušky únosnosti sponkového spoje 
V další fázi experimentální části byly provedeny zkoušky spojovacího prostředku 
kolíkového typu /ocelové sponky/, pro zjištění únosnosti ve střihu, únosnosti na vytažení 
sponky a protažení hlavy sponky. Při všech experimentech byl použit stejný typ 
ocelových sponek, který byl použit pro sestavení stěnových panelů, na kterých byla 
provedena zkouška vzpěrné únosnosti. 

Příprava vzorků, měření a zkoušky byly provedeny ve zkušebních laboratořích ČVUT 
v Praze, Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu a Fakulty 
stavební ČVUT v Praze. 

5.3.3.1 Únosnost ve střihu 
Před návrhem zkušebního tělesa a provedením experimentů byl proveden analytický 
výpočet pro zjištění předpokládané únosnosti ocelové sponky ve střihu dle ČSN EN  
1995-1-1 [26]. Detailní popis sponkového spoje a výpočet je v příloze „H1“. Výpočet 
byl proveden pro jednostřižný sponkový spoj dle obr. 59. 

Byla vypočtena hodnota únosnosti jedné sponky ve střihu 897,4 N. Únosnost ve střihu 
pro celý sponkový spoj se šesti ocelovými sponkami zatíženými jednostřižně je: 

6 · 897,4 = 5384,4 N. 

 

Obr. 59 Rozměry a uspořádání zkušebního vzorku pro provedení zkoušek sponkového spoje 
ve střihu 

Následně byla připravena zkušební tělesa z dřevěných hranolů a desek OSB, které byly 
vyřezány ze stěnových panelů. Byly připraveny 4 zkušební vzorky z dřevěných hranolů 
ze série 243_P a desek OSB ze stěnového panelu č. 301. Při návrhu zkušebních vzorků 
bylo okrajově přihlédnuto k normě ČSN EN 1380 [35], avšak finální návrh vzorků byl 
proveden dle reálného spoje ve stěnovém panelu. Rozměry jednotlivých komponent 
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a celého vzorku jsou stejné, jako byly uvažovány v analytickém výpočtu, obr. 59.  

Vzorky byly zkoušeny pomocí tlakové zkoušky na zatěžovacím stroji MTS Q Test 100. 
Sestavené vzorky a uspořádání zkoušky v zatěžovacím stroji MTS je vidět na obr. 60.  

Zatěžování sponkového spoje bylo řízené deformací, tedy posunem zatěžovacího válce 
rychlostí 2 mm/min. Deformace byla určena jako posun příčníku stroje MTS. 

Zatěžování zkušebního vzorku bylo ukončeno v okamžiku, kdy byl již znatelný pokles 
maximální síly. 

 

Obr. 60 Sestavené zkušební vzorky (vlevo), uspořádání tlakové zatěžovací zkoušky na stroji MTS 
pro spoj namáhaný ve střihu (uprostřed), deformovaný zkušební vzorek (vpravo) 

Výsledky experimentů jsou patrné z pracovního diagramu závislosti působící síly 
na posunu - zatlačení dřevěného hranolu vůči desce OSB, obr. 61. 

 

Obr. 61 Pracovní diagram - zkušební vzorky sponkového spoje namáhané střihem 
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V tab. 5.14 jsou vypsány maximální dosažené hodnoty působící síly pro jednotlivé 
zkušební vzorky sponkového spoje „Fmax,exp,st“ a příslušný posun „uexp,st“, který byl při 
této síle naměřen, včetně jejich průměrných hodnot. Pro porovnání je v tabulce také 
uvedena únosnost sponkového spoje z analytického výpočtu „Fv,ef,Rk“. 

Tab. 5.14 Únosnost sponkového spoje z analytického výpočtu, maximální dosažená síla 
z experimentů a  jejich porovnání 

 
Označení zkušebního vzorku 

S243_P1 S243_P2 S243_P3 S243_P4 
Maximální dosažená síla  

Fmax,exp,st [kN] 5,34 5,52 6,09 5,88 

Příslušný posun  
uexp,st [mm]  7,16 7,54 5,16 7,13 

Průměrná hodnota max. síly 
Fmax,exp,st,ø [kN] 5,71 

Průměrná hodnota posunu  
uexp,st,ø [mm] 6,75 

Únosnost z výpočtu  
Fv,ef,Rk [kN] 5,38 

 
Průměrná hodnota maximální působící síly je 5,71 kN, z analytického výpočtu byla 
vypočtena hodnota 5,38 kN. Hodnota únosnosti z experimentu vyšla velice podobná, 
pouze o 6,1 % větší než hodnota z výpočtu. Pro další postup budou uvažovány hodnoty 
z experimentů. 
Pro validaci numerického modelu je z provedených experimentů určena tuhost 
sponkového spoje ve střihu „Ks,exp“ jako průměrná hodnota tuhostí jednotlivých 
zkušebních vzorků. Tuhost „Ks,exp“ je určena jako sečná tuhost v oblasti deformační 
křivky, od počátku po 90 % maximálně působící síly, vypočítána podle známého vzorce 
(5.61): 

 푲풔,풆풙풑 =
퐹 − 퐹
푢 − 푢  [

N
mm]  (5.61) 

kde F2 síla při 90 % maximální působící síly [kN] 
 F1 síla v počátku deformační křivky [kN] 

 u2 posun odpovídající síle F2 [mm] 
 u1 posun odpovídající síle F1 [mm] 

Vstupní parametry, výsledné hodnoty tuhosti pro jednotlivé zkušební vzorky a průměrná 
tuhost jsou zobrazeny v tab. 5.15. 
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Tab. 5.15 Vstupní parametry pro výpočet tuhosti sponkového spoje ve střihu a vypočtená tuhost 

Označení 
zkušebního 

vzorku 

Síla F1 
[kN] 

Síla F2 
[kN] 

Posun u1 
[mm] 

Posun u2 
[mm] 

Tuhost Ks,exp 
[N/mm] 

S243_P1 0,0 4,804 0,0 4,07 1 180 

S243_P2 0,0 4,964 0,0 4,45 1 116 

S243_P3 0,0 5,481 0,0 3,72 1 473 

S243_P4 0,0 5,293 0,0 4,43 1 195 

Průměrná hodnota tuhosti sponkového spoje ve střihu Ks,exp,ø 1 241 
 

Průměrná hodnota tuhosti sponkového spoje ve střihu „Ks,exp,ø“ je 1 241 N/mm se 
směrodatnou odchylkou 137 N/mm. 

5.3.3.2 Únosnost na vytažení a protažení 
Před návrhem zkušebního tělesa a provedením experimentů byl proveden analytický 
výpočet pro zjištění předpokládané únosnosti ocelové sponky a pro zjištění 
předpokládaného způsobu porušení: vytažení sponky nebo protažení hlavy sponky. 
Analytický výpočet byl proveden dle ČSN EN 1995-1-1 [26]. Detailní popis sponkového 
spoje a výpočet je v příloze „H2“. Výpočet byl proveden pro vzorek s rozměry 
jednotlivých komponentů dle obr. 62. 

 

Obr. 62 Rozměry, uspořádání a materiálové provedení zkušebního vzorku pro provedení 
zkoušek sponkového spoje na vytažení sponky 

Dle analytického výpočtu bylo zjištěno, že spoj by měl být porušen vytažením sponky 
z dřevěného hranolu s hodnotou únosnosti jedné sponky se dvěma dříky 376,3 N. 
Únosnost na protažení hlavy sponky skrz OSB desku je 438,4 N, což je o 17 % vyšší než 
únosnost na vytažení sponky z dřevěného hranolu. 

Následně byla připravena zkušební tělesa složená z dřevěného hranolu a desky OSB, 
které byly vyřezány ze stěnových panelů. Spojení hranolu a desky OSB pomocí jedné 
ocelové sponky. Bylo připraveno 9 zkušebních vzorků z dřevěného hranolu 241_P2 
a desky OSB ze stěnového panelu č. 301. Při návrhu zkušebních vzorků bylo okrajově 
přihlédnuto k normám ČSN EN 1382 [36] a ČSN EN 1383 [37], avšak finální návrh 
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vzorků byl proveden dle reálného spoje ve stěnovém panelu. Výška a hloubka zkušebního 
vzorku byly určeny dle rozměru dřevěného hranolu, šířka vzorku byla přizpůsobena dle 
technických možností uchycení vzorku v zatěžovacím stroji, tedy maximálně 25 mm. 
Deska OSB byla při sestavení vzorku umístěna dle orientace vláken na stěnovém panelu 
- ocelová sponka byla nastřelena kolmo na vlákna krajní vrstvy desky OSB. Do dřevěného 
hranolu byla sponka nastřelena kolmo na vlákna ve směru radiálně-tangenciálním. 
Při uchycení zkušebního vzorku do svěrných kleští bylo, vzhledem k poměrně malé šířce 
vzorku, uvažováno, zda sevření vzorku nemůže pozitivně ovlivnit únosnost sponky. 
Z tohoto důvodu byl vzorek v dolní části uchycen do svěrných kleští za co nejmenší část 
hranolu, cca 10 až 15 mm. V horní části v místě desky OSB, vzhledem k předpokladu 
porušení zkušebního vzorku vytažením sponky, uchycení nemělo vliv na únosnost 
sponkového spoje. Rozměry jednotlivých komponent a celého vzorku jsou zobrazeny 
na obr. 62. 

Vzorky byly zkoušeny pomocí tahové zkoušky na zatěžovacím stroji Shimadzu AG-X 
300kn. Sestavené vzorky a uspořádání zkoušky v zatěžovacím stroji Shimadzu je vidět 
na obr. 63.  
Zatěžování sponkového spoje bylo řízené deformací, tedy posunem svěrných kleští 
zatěžovacího stroje, rychlostí 0,2 mm/min. Deformace byla určena jako posun příčníku 
stroje Shimadzu. 

Zatěžování zkušebního vzorku bylo ukončeno v okamžiku, kdy byl již znatelný pokles 
maximální síly. 

 

Obr. 63 Sestavené zkušební vzorky (vlevo), uspořádání tahové zatěžovací zkoušky na stroji 
Shimadzu (uprostřed), deformovaný zkušební vzorek (vpravo) 

Výsledky experimentů jsou patrné z pracovního diagramu závislosti působící síly 
na posunu - vytažení ocelové sponky z dřevěného hranolu, obr. 64. 
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Obr. 64 Pracovní diagram - zkušební vzorky sponkového spoje namáhané tahem a porušené 
vytažením sponky 

V tab. 5.16 jsou vypsány maximální dosažené hodnoty působící síly pro jednotlivé 
zkušební vzorky sponkového spoje „Fmax,exp,v“ a příslušný posun „uexp,v“, který byl při 
této síle naměřen. 

Tab. 5.16 Výsledky zkoušek sponkového spoje na vytažení - všechny zkušební vzorky 

Označení zkušebního 
vzorku 

Maximální dosažená síla 
Fmax,exp,v [N] 

Příslušný posun 
uexp,v [mm] 

241_P2_01 305,5 0,93 

241_P2_02 1001,7 1,57 

241_P2_03 321,9 0,48 

241_P2_04 250,4 0,31 

241_P2_05 168,8 0,69 

241_P2_06 121,5 1,13 

241_P2_07 162,2 0,60 

241_P2_08 - - 

241_P2_09 131,8 0,56 
 
Rozměry zkušebních vzorků s označením 241_P2_07 a 241_P2_09 byly odlišné 
od ostatních vzorků, navíc ocelová sponka byla umístěna mimo osu vzorku. Z tohoto 
důvodu byly tyto vzorky použity jako testovací pro nastavení a konfiguraci experimentu 
a zatěžovacího stroje a s výsledky těchto vzorků není dále uvažováno. Vzorek 241_P2_08 
byl chybně vyroben s šířkou pouze 10 mm a nebyl pro experiment použit. 
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Z výše popsaných výsledků je patrné, že zkušební vzorek s označením 241_P2_02 má 
několikanásobně vyšší maximální sílu než všechny ostatní vzorky. Tento výkyv byl 
způsoben sukem, do nějž byla sponka nastřelena. Jelikož jsou suky přirozenou součástí 
dřeva a patří mezi nejpočetnější a nejvýznamnější vady dřeva, nelze tento výsledek 
z celkového hodnocení vyloučit. Pro přehlednější zobrazení výsledků experimentů jsou 
na obr. 65 vykresleny pracovní diagramy závislosti působící síly na vytažení ocelové 
sponky ze dřeva zkušebních vzorků 241_P2_01 až 241_P2_06 s horní mezí grafu 350 N. 

    

Obr. 65 Pracovní diagram - zkušební vzorky sponkového spoje namáhané tahem a porušené 
vytažením sponky /vzorky 241_P2_01 až 241_P2_06/ 

Z pracovního diagramu je patrné, že více než polovina zkušebních vzorků vykazovala 
výrazný prokluz, který mohl být způsoben aktivací upínacích čelistí zatěžovacího stroje. 

V tab. 5.17 jsou porovnány výsledky z analytického výpočtu a z experimentů. 

Tab. 5.17 Únosnost sponkového spoje z analytického výpočtu, maximální dosažená síla 
z experimentů a jejich porovnání 

Únosnost [N] Průměrná maximální 
dosažená síla [N] 

Rozdíl [%] Analytický výpočet 
Fax,Rk,s 

Experiment 
Fmax,exp,v,ø 

376,4 361,6 - 3,9 
 

Z analytického výpočtu byla vypočtena charakteristická hodnota únosnosti 376,4 N. 
Průměrná hodnota maximální působící síly při experimentu pro všechny vzorky je 
361,6 N, což je 3,9 % méně než únosnost z analytického výpočtu. 
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Pro validaci numerického modelu je z provedených experimentů určena tuhost 
sponkového spoje na vytažení „Kv,exp“ jako průměrná hodnota tuhostí jednotlivých 
zkušebních vzorků. Tuhost „Kv,exp“ je určena, stejně jako u vzorků na střih ocelové 
sponky, jako sečná tuhost v oblasti lineární deformační křivky, od počátku po 90 % 
maximálně působící síly, podle známého vzorce (5.62): 

 푲풗,풆풙풑 =
퐹 − 퐹
푢 − 푢  [

N
mm]  (5.62) 

kde F2 síla při 90 % maximální působící síly [kN] 
 F1 síla v počátku deformační křivky [kN] 

 u2 posun odpovídající síle F2 [mm] 
 u1 posun odpovídající síle F1 [mm] 

Vstupní parametry, výsledné hodnoty tuhosti pro jednotlivé zkušební vzorky a průměrná 
tuhost jsou zobrazeny v tab. 5.18. 

Tab. 5.18 Vstupní parametry pro výpočet tuhosti sponkového spoje na vytažení a vypočtená 
tuhost 

Označení 
zkušebního 

vzorku 

Síla F1 
[N] 

Síla F2 
[N] 

Posun u1 
[mm] 

Posun u2 
[mm] 

Tuhost Kv,exp 
[N/mm] 

241_P2_01 0,0 274,9 0,0 0,37 743 

241_P2_02 0,0 901,6 0,0 0,93 969 

241_P2_03 0,0 289,7 0,0 0,27 1073 

241_P2_04 0,0 225,4 0,0 0,25 902 

241_P2_05 0,0 151,9 0,0 0,28 543 

241_P2_06 0,0 76,3 0,0 0,426 610 

Průměrná hodnota tuhosti sponkového spoje na vytažení Kv,exp,ø 807 
 

Průměrná hodnota tuhosti sponkového spoje na vytažení „Kv,exp,ø“ je 807 N/mm se 
směrodatnou odchylkou 191 N/mm. 

Grafické porovnání tuhostí jednotlivých zkušebních vzorků, tedy sklonů deformačních 
křivek, u kterých byly upraveny počáteční větve podle lineární oblasti křivky a přesunuty 
do počátku grafu, je znázorněno na obr. 66. Lineární oblast deformační křivky byla 
určena pomocí programu FitData 2.0 [S2], obdobným způsobem jako v kap. 5.3.2.1 
Dřevo - 2) Statický modul pružnosti. 
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Obr. 66 Pracovní diagram - zkušební vzorky sponkového spoje namáhané tahem a porušené 
vytažením sponky /vzorky 241_P2_01 až 241_P2_06/ - upravené počáteční větve  

Z výsledků zkoušky únosnosti sponkového spoje na vytažení je dle obr. 64 a tab. 5.16 
patrný velký rozptyl maximální dosažené síly v rozmezí 120 až 1 000 N. Při porovnání 
tuhostí jednotlivých vzorků dle tab. 5.18 a obr. 66 je rozptyl již menší, v rozmezí 540 až 
1 070 N/mm. 
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6 Numerická část 
V rámci numerické části této práce byly nejprve vytvořeny numerické 3D modely 
sponkového spoje zatíženého v podélném směru osy ocelové sponky a dále ve směru 
kolmém na osu sponky. Po validaci vytvořených modelů spoje, na základě provedených 
experimentů spoje na vytažení sponky a na střih sponky a materiálových zkoušek dřeva 
a desky OSB, byly výsledky a data z těchto numerických modelů zakomponovány 
do vytvořeného celkového modelu výseku stěnového panelu s výztuhou tvořenou 
dřevěným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I s jednostranným opláštěným. 

6.1 Materiálové parametry dřeva a OSB desky 

Struktura a složení dřeva a OSB desky, jakožto materiálu na bázi dřeva složeného 
z dřevěných orientovaných plochých třísek, jsou velmi složité a obecně jsou tyto 
materiály považovány za anizotropní materiál, tzn., že ve všech směrech má materiál 
různé vlastnosti. Pro potřeby numerického modelování je však vhodné zavést 
zjednodušení materiálových charakteristik v podobě ortotropního materiálu.  

6.1.1 Dřevo 
Dřevo lze zjednodušeně uvažovat jako ortotropní materiál, který je popsán materiálovými 
parametry ve třech vzájemně na sebe kolmých směrech: podélný směr L, radiální směr R 
a tangenciální směr T, obr. 67. 

 

Obr. 67 Ortotropní materiál - směry působení dřeva 

Pro další postup a způsob zápisu materiálových charakteristik je zavedeno následující 
značení: podélný směr L → x, radiální směr R → y, tangenciální směr T → z, obr. 67. 
Je obecně známo, že ortotropní materiál lze popsat pomocí matice tuhosti, respektive 
matice poddajnosti, pomocí 9 nezávislých parametrů dřeva: moduly pružnosti ve směru 
os x, y, z: Ex, Ey, Ez; smykové moduly pružnosti Gxy, Gxz, Gyz, kde indexy označují rovinu 
smyku; Poissonovo číslo νxy, νxz, νyz, kde první index udává směr působení normálového 
napětí a druhý index udává směr, ve kterém vzniká příslušná deformace v příčném směru 
[38]. 
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V rámci experimentální části této práce bylo provedeno měření na dřevěných vzorcích, 
z kterého byl určen modul pružnosti rovnoběžně s vlákny „ESTAT,C,ø“ = „Ex“. Jako 
podklad pro ostatní potřebné elastické parametry dřeva, které nebyly experimentálně 
zjištěny, byly použity hodnoty z publikací, experimentálních výzkumů a z numerického 
modelování dřeva, konkrétně smrku, u nás i ve světě. Parametry smrkového dřeva 
z vybraných publikací jsou přehledně sepsány v tab. 6.1.  

Tab. 6.1 Parametry dřeva /smrku/ z vybraných výzkumů 

Publikace Ex 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

Ez 
[MPa] 

Gxy 
[MPa] 

Gxz 
[MPa] 

Gyz 
[MPa] 

νxy 
[-] 

νxz 
[-] 

νyz 
[-] 

[10] 10 500 900 500 690 690 50 0,370 0,470 0,430 

[12] 11 764 771 407 676 636 57 0,370 0,420 0,470 

[39] 11 000 350 350 690 690 50 0,040 0,040 0,400 

[40] 10 500 900 500 750 720 39 0,370 0,470 0,430 

[41] 13 650 789 289 573 474 53 0,023 0,014 0,687 

[42] 10 800 842 464 691 659 32 0,372 0,467 0,435 

[43] 13 200 820 430 660 730 40 0,028 0,015 0,240 

[44] 12 000 900 500 700 700 40 0,038 0,015 0,558 

[45] 10 991 716 435 724 557 28 0,420 0,480 0,500 

[46] 11 000 370 370 690 690 60 0,480 0,480 0,220 

Průměr 11 643 736 425 684 655 45 0,251 0,287 0,437 
 
Na základě parametrů dřeva vypsaných v tab. 6.1 je patrné, že některé hodnoty ve směru 
kolmo na vlákna pro radiální a tangenciální směr jsou dosti rozdílné, jiné jsou uvažovány 
stejné, což znamená, že bylo dřevo uvažováno jako příčně transverzálně izotropní 
materiál. Průměrná hodnota modulu pružnosti „Ey“ je o 70 % větší než hodnota modulu 
pružnosti „Ez“. Hodnoty jsou výrazně odlišné, a proto bude dřevo v numerickém modelu 
uvažováno jako ortotropní materiál s hodnotami inspirovanými průměrnými parametry 
dřeva dle tab. 6.1 s přihlédnutím na experimentálně zjištěný modul pružnosti „Ex“. 
Použité elastické parametry dřeva v numerickém 3D modelu v programu Ansys [S3] jsou 
sepsány v tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Elastické parametry dřeva použité v numerickém 3D modelu v programu Ansys 

Ex 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

Ez 
[MPa] 

Gxy 
[MPa] 

Gxz 
[MPa] 

Gyz 
[MPa] 

νxy 
[-] 

νxz 
[-] 

νyz 
[-] 

10 635 650 380 750 710 50 0,251 0,287 0,437 
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Ze známých vzorců pro ortotropní materiál je odvozena podmínka dle [40], vzorec 6.1:  

 1 − 휈 ·
퐸
퐸 − 휈 ·

퐸
퐸 − 휈 ·

퐸
퐸 − 2 · 휈 · 휈 · 휈 ·

퐸
퐸 > 0 (6.1) 

 

 
1 − 0,251 ·

650
10635 − 0,437 ·

380
650 − 0,287 ·

380
10635 − 2 · 0,251

· 0,437 · 0,287 ·
380

10635 = 0,879 > 0 
 

Ze splnění této podmínky vyplývá, že matice ortotropního materiálu je pozitivně 
definitní, což znamená, že materiál je reálný a s materiálovými konstantami je možné 
uvažovat v programu Ansys [S3]. 

6.1.2 OSB deska 
OSB deska je deskový materiál na bázi dřeva. Na základě složení desky, které je dáno 
technologií výroby, při kterém jsou ploché třísky v jednotlivých vrstvách střídavě 
ukládány a lisovány v podélném směru desky a v příčném směru desky, lze materiál 
považovat za ortotropní, takže jeho mechanické vlastnosti jsou různé ve třech vzájemně 
na sebe kolmých směrech, obr. 68. 

 

Obr. 68 Ortotropní materiál - směry působení OSB desky 

Stejně jako u dřeva bude i OSB deska, uvažovaná jako ortotropní materiál, popsána 
pomocí 9 nezávislých parametrů matice tuhosti. 
V rámci experimentální části bylo provedeno měření na vzorcích OSB desky, z kterého 
byl určen modul pružnosti v podélném směru desky „ESTAT,OSB,0,ø“ = Ex = 8 355 MPa 
a modul pružnosti v příčném směru desky „ESTAT,OSB,90,ø“ = Ey = 2 653 MPa. Ostatní 
potřebné elastické parametry OSB desky, které nebyly experimentálně zjištěny, byly pro 
potřeby vytvoření numerického 3D modelu vyhledány v publikacích, kde je také OSB 
deska modelována v rámci 3D modelu pomocí metody konečných prvků. Parametry OSB 
desky z vybraných publikací jsou přehledně sepsány v tab. 6.3. 
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Tab. 6.3 Parametry OSB desky z vybraných výzkumů 

Publikace Ex 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

Ez 
[MPa] 

Gxy 
[MPa] 

Gxz 
[MPa] 

Gyz 
[MPa] 

νxy 
[-] 

νxz 
[-] 

νyz 
[-] 

[9] 3 647 2 765 130 - - - 0,184 0,364 0,312 

[10] 3 708 2 660 130 - - - 0,184 0,364 0,312 

[12] 4 089 3 531 10 1 409 163 141 0,183 0,364 0,312 

[40] 3 800 2 600 130 1 080 50 50 0,184 0,364 0,312 

[41] 3 800 2 600 130 1 080 50 50 0,184 0,364 0,312 

[19] 3 000 3 000 130 - - - 0,184 0,364 0,312 

Průměr 3 674 2 859 110 1 190 88 80 0,184 0,364 0,312 
 
Z tab. 6.3 je patrné, že průměrná hodnota modulu pružnosti v podélném směru desky 
„Ex“ je výrazně nižší než hodnota naměřená v rámci experimentální části této práce. 
Na základě této skutečnosti bude použitá hodnota „Ex“ v numerickém modelu upravena. 
Naopak hodnota modulu pružnosti v příčném směru desky „Ey“ řádově odpovídá 
průměrné hodnotě z tab. 6.3 a bude tedy použita do numerického modelu. Ostatní 
parametry budou použity jako průměrné hodnoty z vybraných publikací. Použité 
elastické parametry OSB desky pro numerický 3D model v programu Ansys [S3] jsou 
sepsány v tab. 6.4. 

Tab. 6.4 Elastické parametry OSB desky použité v numerickém 3D modelu v programu Ansys 

Ex 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

Ez 
[MPa] 

Gxy 
[MPa] 

Gxz 
[MPa] 

Gyz 
[MPa] 

νxy 
[-] 

νxz 
[-] 

νyz 
[-] 

6 000 2 653 110 1 190 88 80 0,184 0,312 0,364 
 
Stejným způsobem jako u dřeva, byla i pro OSB desku ověřena podmínka dle vzorce 6.1 
s výsledkem 0,833 > 0, z čehož vyplývá, stejně jako u dřeva, že matice ortotropního 
materiálu je pozitivně definitní, materiál je reálný a s materiálovými konstantami je 
možné uvažovat v programu Ansys [S3]. 

6.2 Numerický model sponkového spoje 

V rámci experimentální části této práce byly vytvořeny zkušební vzorky pro testování 
sponkového spoje ve střihu a zkušební vzorky pro testování ocelové sponky na vytažení 
z dřevěného hranolu. Numerické modely byly vytvořeny rozměrově dle provedených 
experimentů sponkových spojů a následně validovány dle provedených zkoušek 
sponkového spoje a materiálových zkoušek dřeva a desky OSB. Numerické 3D modely 
byly vytvořeny v akademické verzi programu Ansys [S3]. 
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6.2.1 Numerický model sponkového spoje - střih 
Na základě provedeného experimentu pro zjištění únosnosti ocelové sponky kolmo 
na osu sponky, tedy únosnost sponky ve střihu, byl vytvořen numerický 3D model 
sponkového spoje, který popisuje kontaktní problém spojení dřevěného hranolu a OSB 
desky pomocí kontaktních prvků nahrazujících ocelové sponky. Výsledky z modelu 
budou využity pro nastavení a validaci polotuhého spoje mezi pásnicí I-sloupku 
a opláštěním z OSB desky v 3D numerickém modelu výseku stěnového panelu.  

6.2.1.1 Popis 3D modelu 
Na obr. 69 je znázorněn vytvořený numerický 3D model sponkového spoje zatížený 
kolmo na osu sponky, tedy v podélném směru vzorku, včetně vytvořené konečně prvkové 
sítě.  
3D model je tvořen ze tří částí: po stranách jsou desky OSB a uprostřed dřevěný hranol. 
Všechny tři části modelu jsou vytvořeny z prostorových elementů SOLID95 hex s dvaceti 
uzlovými body, velikost elementů konečně prvkové sítě je 20 mm. Tento typ prvku a jeho 
velikost byly vybrány na základě citlivostní analýzy konečně prvkové sítě v závislosti 
na počtu elementů a uzlů celého vzorku a délce výpočtu dle [39]. 

Spoj mezi OSB deskou a dřevěným hranolem, který je ve skutečnosti proveden pomocí 
ocelových sponek, byl ve 3D modelu vytvořen pomocí plošného kontaktního prvku 
CONTA174 spojeného s TARGE170. Tyto vybrané kontaktní prvky jsou vhodné pro 
spojení dvou 3D prvků v ploše. Kontaktní prvek CONTA174 byl použit na OSB desku 
a kontaktní prvek TARGE170 byl použit na dřevěný hranol dle popisu podmínek 
možného použití jednotlivých kontaktních prvků dle [40]. 

Rozměry jednotlivých komponentů spoje jsou obdobné jako u provedeného experimentu, 
obr. 69, materiálové charakteristiky dřeva a OSB desky jsou zadány dle kap. 6.1 
Materiálové parametry dřeva a OSB desky. 

 

Obr. 69 Rozměry, uspořádání a materiálové provedení numerického 3D modelu sponkového 
spoje ve střihu (vlevo), geometrie numerického 3D modelu a síť konečných prvků 
(vpravo)  
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Zatěžování sponkového spoje bylo do modelu vnášeno po krocích - celkem 15 kroků 
po 0,5 mm tak, aby bylo dosaženo minimálně stejného posunu jako během experimentu.  
Zdrojový kód /APDL script/ je součástí přílohy „J1“. 

6.2.1.2 Výsledky a porovnání s experimentem 
Vytvořený numerický 3D model byl validován na základě materiálových zkoušek dřeva 
a desky OSB a také dle provedených experimentů sponkového spoje. Výsledkem 
z numerického modelu je především posun prostředního prvku, tedy dřevěného hranolu, 
vůči krajním prvkům, tedy deskám OSB a dále normálové napětí ve směru osy „y“. 
Grafické zobrazení výsledků je patrné z obr. 70. 

 

Obr. 70 Deformovaný 3D model - svislý posun (vlevo), napětí ve směru osy „y“ (vpravo)  

Výsledky z numerického modelu je také možné, pro porovnání s experimentem, vykreslit 
do pracovního diagramu závislosti působící síly na posunu, z kterého bude patrný 
postupný způsob zatěžování numerického 3D modelu. Porovnání pracovních diagramů 
z experimentu, včetně jejich průměrné hodnoty, a pracovního diagramu z numerického 
modelu je znázorněno na obr. 71. 
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Obr. 71 Porovnání pracovních diagramů z experimentu včetně průměrné hodnoty 
a numerického modelu 

Hodnoty z pracovních diagramů pro numerický model a průměr z experimentů dle obr. 
71, tedy maximálně dosažená síla a příslušný posun jsou sepsány v tab. 6.5, kde je také 
vypočítán procentuální rozdíl mezi výsledky z experimentu a validovaného numerického 
modelu. 

Tab. 6.5 Maximální dosažená síla z experimentů a numerického modelu sponkového spoje 
na střih a jejich porovnání 

 Experiment  
- průměr Numerický model Rozdíl [%] 

Maximální 
dosažená síla [kN] 5,71 5,49 - 3,9 

Příslušný posun 
[mm] 6,75 4,00 - 40,7 

 

Z porovnání výsledků je vidět dobrá shoda mezi experimentem a numerickým modelem. 
Maximální dosažená síla z numerického modelu je o 3,9 % nižší a příslušný posun 
o 40,7 % nižší než průměrná hodnota dosažená z experimentu. Jelikož výsledkem 
z numerického modelu je bilineární pracovní diagram, jsou procentuální rozdíly mezi 
experimentem a numerickým modelem, především u posunu, pochopitelné. 
Výsledky z numerického modelu sponkového spoje zatíženého na střih budou dále 
využity do celkového numerického modelu výseku stěnového panelu. 
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6.2.2 Numerický model sponkového spoje - vytažení 
Na základě provedeného experimentu pro zjištění únosnosti ocelové sponky ve směru osy 
sponky, tedy únosnost sponky na vytažení, byl vytvořen numerický 3D model 
sponkového spoje, který popisuje kontaktní problém spojení dřevěného hranolu a OSB 
desky. Při použití kontaktních prvků nahrazujících ocelové sponky se ukázal problém se 
špatnou konvergencí, či nevyhovující působení kontaktních prvků. Z tohoto důvodu byl 
kontakt mezi dřevěným hranolem a OSB deskou vytvořen pomocí mezivrstvy, u které 
byly potřebné materiálové parametry dopočítány tak, aby odpovídaly provedeným 
experimentům. Výsledky z modelu budou využity pro nastavení a validaci polotuhého 
spoje mezi pásnicí I-sloupku a opláštěním z OSB desky v 3D numerickém modelu výseku 
stěnového panelu.  

6.2.2.1 Popis 3D modelu 
Na obr. 72 je znázorněn vytvořený numerický 3D model sponkového spoje zatížený 
rovnoběžně s osou sponky, tedy na vytažení sponky z dřevěného hranolu, včetně 
vytvořené konečně prvkové sítě.  
3D model je tvořen ze dvou částí: spodní část je dřevěný hranol a horní část je OSB deska. 
Obě dvě části modelu jsou vytvořeny, stejně jako u 3D modelu sponkového spoje 
ve střihu, z prostorových elementů SOLID95 hex s dvaceti uzlovými body, velikost 
elementů konečně prvkové sítě je 5 mm. 
Spoj mezi OSB deskou a dřevěným hranolem, který je ve skutečnosti proveden pomocí 
ocelové sponky, byl ve 3D modelu vytvořen pomocí tenké mezivrstvy minimální tloušťky 
1 mm. Materiálové vlastnosti mezivrstvy byly nastaveny a následně validovány podle 
provedených experimentů. 
Rozměry jednotlivých komponentů spoje jsou stejné jako u provedeného experimentu, 
obr. 72, materiálové charakteristiky dřeva a OSB desky jsou zadány dle kap. 6.1 
Materiálové parametry dřeva a OSB desky. 

 

Obr. 72 Rozměry, uspořádání a materiálové provedení numerického 3D modelu sponkového 
spoje na vytažení sponky (vlevo), geometrie numerického 3D modelu a síť konečných 
prvků (vpravo)  

Zatěžování sponkového spoje bylo do modelu vnášeno po krocích - celkem 7 kroků 
po 0,25 mm tak, aby byly výstupy z numerického výpočtu dostatečné pro validaci dle 
provedených experimentů. Zdrojový kód /APDL script/ je součástí přílohy „J2“. 
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6.2.2.2 Výsledky a porovnání s experimentem 
Vytvořený numerický 3D model byl validován na základě materiálových zkoušek dřeva 
a desky OSB a také dle provedených experimentů sponkového spoje. Výsledkem 
z numerického modelu je především posun horního prvku, tedy OSB desky, vůči 
spodnímu prvku, tedy dřevěnému hranolu a s tím související deformace mezivrstvy, která 
představuje spoj mezi jednotlivými prvky a dále normálové napětí ve směru osy „y“. 
Grafické zobrazení výsledků je patrné z obr. 73. 

 

Obr. 73 Deformovaný 3D model - svislý posun (vlevo), napětí ve směru osy „y“ (vpravo)  

Výsledky z numerického modelu je také možné, pro porovnání s experimentem, vykreslit 
do pracovního diagramu závislosti působící síly na posunu. Porovnání pracovních 
diagramů z experimentu, včetně jejich průměrné hodnoty, a pracovního diagramu 
z numerického modelu je znázorněno na obr. 74. 

  

Obr. 74 Porovnání pracovních diagramů z experimentu a numerického modelu 
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6.3 Numerický model stěnového panelu 

Na základě předběžných výpočtů a modelů byl pro výsledný 3D numerický model zvolen 
statický výpočtový program SCIA Engineer [S1] pracující metodou konečných prvků, 
který v aktuální verzi obsahuje všechny potřebné nástroje pro provedení numerické 
analýzy se zohledněním nelinearit všech druhů. Model byl upraven a validován 
na základě provedených experimentů stěnového panelu, experimentů sponkového spoje 
a materiálových zkoušek. Do modelu jsou zapracovány poznatky a výsledky 
z 3D numerických modelů sponkových spojů vytvořených v programu Ansys [S3]. 

6.3.1 Parametry numerického modelu 
Rozměry, uspořádání a materiálové provedení jednotlivých prvků výseku stěnového 
panelu v 3D numerickém modelu je stejné jako u výseku stěnového panelu sestaveného 
pro experiment. Horní a dolní pásnice I-sloupku a krajní hranoly, které nahrazují  
I-sloupky, jsou ze dřeva. Stojina I-sloupku, opláštění, horní a dolní rámový hranolek jsou 
z desky OSB. 3D numerický model a rozměry jednotlivých komponent jsou zobrazeny 
na obr. 75. 

  

Obr. 75 Deskostěnový numerický model: axonometrie (vlevo), rozměry modelu a jednotlivých 
komponent (dole, vpravo) 

3D model v programu SCIA Engineer [S1] je tvořen pomocí deskostěnových prvků 
modelovaných pomocí střednice a tloušťky daného prvku. V místě kontaktu opláštění 
a pásnice I-sloupku bylo vloženo tuhé rameno, které oddálí hranu pásnice na hranu 
opláštění tak, aby model co nejvíce odpovídal zkušebnímu vzorku a dosažené výsledky 
byly co nejpřesnější.  
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Oproti předběžnému numerickému modelu, ve kterém byly liniové a bodové podpory 
na stěnovém panelu uvažovány dle reálné konstrukce zohledňující případné navazující 
stěny, byly u podrobného numerického modelu liniové i bodové podpory upraveny tak, 
aby model co nejvíce vystihoval výsek stěnového panelu, který byl sestaven a zatěžován 
během experimentu. Typy jednotlivých liniových a bodových podpor jsou popsány 
na obr. 76. 

  

Obr. 76 Deskostěnový numerický model: typy liniových a bodových podpor 

Polotuhý spoj mezi pásnicí I-sloupku z dřevěného hranolu a opláštěním z OSB desky je 
proveden pomocí ocelových sponek. Na základě provedených experimentů bylo zjištěno 
a doporučeno, ze zkoušených konfigurací vzdálenosti sponek, využívat vzdálenost 
100 mm, pro daný typ ocelových sponek. Tento spoj je v 3D modelu vytvořen pomocí 
vnitřního kloubu na hraně plochy, který byl validován na základě provedených 
experimentů a numerických 3D modelů sponkového spoje z programu Ansys [S3]. Kloub 
na hraně plochy je definován pomocí 4 parametrů tuhosti: tři normálové tuhosti ve směru 
hlavních os x, y, z: Kux, Kuy, Kuz a ohybové tuhosti: Kfix. Hodnoty parametrů tuhosti kloubu 
na hraně plochy zadané v programu SCIA Engineer [S1] jsou sepsány v tab. 6.6. 
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Tab. 6.6 Hodnoty parametrů tuhosti kloubu na hraně plochy 

Parametr tuhosti 
Normálová tuhost 

[MN/m2] 
Ohybová tuhost 
[MN·m/m/rad] 

Kux Kuy Kuz Kfix 

Kloub na hraně plochy 12,41 8,07 12,41 6,79·10-3 
 
Jednotlivé tuhosti kloubu jsou zadány jako nelineární pomocí pracovního diagramu 
závislosti působící síly na posunu dle provedených experimentů. Ohybová tuhost je 
uvažována jako tuhost proti pootočení I-sloupku kolem středu otáčení, obr. 77. Výpočet 
hodnoty tuhosti v pootočení a popis vstupních parametrů je v příloze „K“. 

Obr. 77 Určení tuhosti v pootočení 

6.3.2 Postup výpočtu 

6.3.2.1 Počáteční imperfekce 
Na zkušebních vzorcích stěnových panelů byla před provedením experimentu změřena 
geometrická imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice I-sloupku. Počáteční 
imperfekce byla do modelu vnesena pomocí vodorovného liniového zatížení působícím 
v rovině stěny. 

Zakřivení bočních dřevěných hranolů nebylo změřeno. Jelikož jsou hranoly připevněny 
k opláštění z OSB desky, předpokládá se, že zakřivení nebude větší než zakřivení volné 
pásnice I-sloupku. Počáteční imperfekce bočních hranolů byla do modelu vnesena 
pomocí vodorovného liniového zatížení působícím ve směru kolmo na rovinu stěny. 

Pro určení směru vodorovného zatížení bočních dřevěných hranolů byl zpracován výpis 
dosažených posunů pro boční dřevěné hranoly, naměřených pomocí potenciometrických 
snímačů dráhy během experimentu, při vybraných hodnotách působící síly, příloha „I“. 
Pro lepší přehlednost a možnost porovnání směru vybočení hranolů, jsou tyto 
posuny/vlastní tvary na obr. 78 graficky vykresleny pro všechny zkušební vzorky. Jedná 
se o boční pohled z levé strany. U každého vzorku je vykresleno vybočení hranolu při 
100 % a 95 % maximální působící síly „Fmax,exp,s“. Z obrázku je patrné, že u všech vzorků 
došlo k vybočení hranolů vždy na opačnou stranu, tedy do „vrtule“. Stejným způsobem 
bylo do modelu vneseno zatížení. 
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Obr. 78 Grafické vykreslení vlastních tvarů bočních dřevěných hranolů jednotlivých vzorků 
- boční pohled, porovnání vlastních tvarů při 100 % a 95 % maximální působící síly 

Systémem zkušební a chybové metody byla za pomoci užití lineárního výpočtu při 
numerickém experimentu určena velikost zatížení, které vnese do modelu požadovanou 
počáteční imperfekci volné pásnice I-sloupku a dřevěných bočních hranolů. 

6.3.2.2 Materiál 
V programu SCIA Enginner [S1] je možné využít při modelování přednastavené 
materiály, mezi kterými je i rostlé dřevo různých tříd jehličnatých a listnatých dřevin. 
Dřevo je možné uvažovat jako elastické nebo elasto-plastické se zadáním „meze kluzu“. 
Pro většinu prvků stěnového panelu ze dřeva nebo OSB desky je dostačující elastické 
chování materiálu.  

Z předchozích poznatků je patrné, že nejdůležitější prvek z hlediska porušení výseku 
stěnového panelu je volná pásnice I-sloupku, která při zatížení vybočí a dojde k jejímu 
porušení. Z tohoto důvodu je potřeba tento prvek modelovat sofistikovanějším způsobem.  
K tomu účelu byl vytvořen vlastní materiálový model se zadáním základních 
mechanických vlastností a chováním materiálu pomocí pracovního diagramu závislosti 
napětí a příslušného přetvoření konečně prvkové sítě, kterým se lépe popíše chování 
dřeva. Přetvoření konečně prvkové sítě neboli velikost trhliny, která v materiálu vznikne 
při určitém napětí, je nemožné u dřeva změřit, a tudíž nelze materiál přímo vytvořit 
na základě naměřených dat a materiálový model je nutné vytvořit jiným způsobem. 
Pro vytvoření a validaci materiálového modelu je vytvořen 3D model čtyřbodové 
zatěžovací zkoušky v ohybu, schéma 3D modelu a rozměry jsou znázorněny na obr. 79. 
V modelu je využito symetrie. Zatěžování je řízeno posunem. V první fázi byl model 
dřeva odhadnut a dále validován podle dosažených výsledků během experimentu. 
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Sledován byl posun a reakce uprostřed rozpětí dřevěného vzorku, které byly následně 
porovnány s hodnotami naměřenými v průběhu experimentu pro zjištění materiálových 
vlastností dřeva. 

 

Obr. 79 3D model čtyřbodové ohybové zatěžovací zkoušky dřevěného hranolu: axonometrie 
(nahoře), čelní pohled, schéma a rozměry (dole) 

Pro porovnání výsledků z numerického modelu byla vybrána sada zkušebních vzorků 
dřevěných hranolů 302_P, jejíž výsledky se nejvíce blíží průměrným hodnotám modulu 
pružnosti a pevnosti v ohybu ze všech dřevěných vzorků. Porovnání průměrného 
pracovního diagramu pro sadu dřevěných zkušebních vzorků 302_P a pracovního 
diagramu z výsledků numerické analýzy je zobrazeno na obr. 80. 

Materiálový model dřeva byl vytvořen a nakonfigurován podle výsledků čtyřbodové 
ohybové zatěžovací zkoušky na dřevěných hranolech s redukovaným počtem 
strukturálních imperfekcí dřeva, především suků. Z tohoto důvodu se model dřeva 
použitý ve 3D modelu výseku stěnového panelu na volnou pásnici I-sloupku ukázal 
během numerického modelování jako příliš tuhý a pevný a výsledky tudíž neodpovídaly 
provedeným experimentům. 

Technologický postup zpracování dřeva a výroba I-sloupků do značné míry redukuje 
množství suků, ale přesto, zůstává v dřevěné pásnici I-sloupku jisté množství suků, které 
ovlivňují chování I-sloupku během zatěžování a tedy i únosnost stěnového panelu. 
Na základě těchto poznatků byl materiálový model dřeva dále v průběhu numerického 
experimentu upraven a nakonfigurován dle chování I-sloupku při zatěžování stěnového 
panelu. 
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Obr. 80 Porovnání průměrného pracovního diagramu pro sadu dřevěných vzorků 302_P 
a pracovního diagramu  z numerické analýzy 

6.3.2.3 Výpočet 
Na celém modelu byla vytvořena síť s velikostí elementů konečně prvkové sítě o rozměru 
30 x 30 mm, s výjimkou volné pásnice I-sloupku, kde byla síť lokálně zahuštěna dle 
materiálového modelu na rozměr 22,5 x 22,5 mm.  
Na konstrukci byly uvažovány dva zatěžovací stavy: v prvním zatěžovacím stavu je 
vodorovné liniové zatížení na pásnici I-sloupku a boční dřevěné hranoly, ve druhém 
zatěžovacím stavu je svislé liniové zatížení působící na I-sloupek, obr. 81. 

Obr. 81 Deskostěnový numerický model: liniové a bodové podpory a vnitřní kloub na hraně 
plochy (vlevo), první zatěžovací stav (uprostřed), druhý zatěžovací stav (vpravo) 
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Nejprve byl proveden lineární výpočet pro první zatěžovací stav, pomocí kterého jsou 
do modelu vneseny počáteční imperfekce. Deformovaná konstrukce z prvního 
zatěžovacího stavu, je na obr. 82. 

  

Obr. 82 Deformovaná konstrukce pro první zatěžovací stav: axonometrie (vlevo), přední pohled 
(uprostřed), horní pohled (vpravo) 

Dále byl proveden stabilitní výpočet pro kombinaci prvního a druhého zatěžovacího 
stavu. První vlastní tvar vybočení a deformovaná konstrukce pro kombinaci zatěžovacích 
stavů jsou vidět na obr. 83. 

 

Obr. 83 Deformovaná konstrukce pro stabilitní výpočet: axonometrie (vlevo), přední pohled 
(uprostřed), horní pohled (vpravo) 
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Pro analýzu konstrukce byl proveden nelineární výpočet pro druhý zatěžovací stav (svislé 
zatížení) se zohledněním počátečních imperfekcí konstrukce pomocí stabilitního výpočtu. 
V nelineárním výpočtu jsou využity nelinearity materiálu a kloubu na hraně plochy, který 
reprezentuje sponkový spoj mezi pásnicí I-sloupku a opláštěním. 
Pro nelineární výpočet byla zvolena modifikovaná Newton-Raphsonova metoda, která je 
dostatečně přesná a rychlá pro daný typ modelu. 
Pro výpočet bylo vytvořeno několik nelineárních kombinací pro postupné zatěžování 
stěnového panelu, které simulovaly průběh zatěžovací zkoušky. 

6.3.3 Výsledky 
Po provedení nelineárního výpočtu byly vykresleny deformované konstrukce pro 
jednotlivé nelineární kombinace. Deformovaná konstrukce stěnového panelu  
s I-sloupkem s výškou průřezu 300 mm (dále I-sloupek 300) pro zatížení přibližně 30 %, 
70 % a 100 % maximální působící síly je vykreslena na obr. 84.  

 

Obr. 84 I-sloupek 300 - deformovaná konstrukce pro nelineární výpočet, procentuální velikost 
maximální působící síly: 30 % (vlevo), 70% (uprostřed), 100% (vpravo) 

Z průběhu zatěžování je patrné, že ze začátku zatěžování dochází k postupnému vybočení 
volné pásnice I-sloupku a zároveň deformaci opláštění, čemuž odpovídá i průběh během 
experimentu. S nárůstem zatížení dochází k již výraznějšímu deformování volné pásnice 
I-sloupku včetně stojiny, což opět odpovídá průběhu experimentu, kde k dominantním 
deformacím docházelo na volné pásnici I-sloupku. 
Výsledky numerického modelu byly porovnány s experimentem. Sledován byl 
maximální posun, ke kterému na konstrukci došlo, ve všech případech zatížení, na volné 
pásnici I-sloupku. Závislost působící síly na maximálním posunu v numerickém modelu 
a během experimentu je porovnán na obr. 85. 
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Obr. 85 Porovnání pracovních diagramů z experimentu a numerického modelu pro I-sloupek 
s výškou průřezu 300 mm 

Maximální dosažená síla u zkušebního vzorku I-sloupku 300 se vzdáleností ocelových 
sponek 100 mm je 88,5 kN. U numerického modelu je maximální síla na vrcholu 
pracovního diagramu 89 kN. 
Numerický experiment byl pro ověření správnosti nastavení veškerých parametrů dále 
proveden i pro výsek stěnového panelu s I-sloupkem s výškou průřezu 240 mm (dále  
I-sloupek 240). Deformovaná konstrukce pro zatížení přibližně 30 %, 70 % a 100 % 
maximální působící síly je vykreslena na obr. 86. 
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Obr. 86 I-sloupek 240 - deformovaná konstrukce pro nelineární výpočet, procentuální velikost 
maximální působící síly: 30 % (vlevo), 70% (uprostřed), 100% (vpravo) 

Průběh zatěžování a deformování konstrukce byl obdobný jako u stěnového panelu  
s I-sloupkem s výškou průřezu 300 mm. Závislost působící síly na maximálním posunu 
v numerickém modelu a během experimentu je porovnán na obr. 87.  

  

Obr. 87 Porovnání pracovních diagramů z experimentu a numerického modelu pro I-sloupek 
výšky 300 mm 

U zkušebních vzorků s I-sloupkem 240 byla naměřena počáteční imperfekce s mnohem 
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větším rozptylem než u I-sloupku 300. Navíc u zkušebního vzorku I-sloupku s nejmenší 
naměřenou imperfekcí jsou použity nejmenší vzdálenosti ocelových sponek. Z tohoto 
důvodu je výsledek z numerické analýzy porovnán jednak se zkušebním vzorkem 242, 
u kterého je rozteč ocelových sponek 100 mm, tak s průměrným pracovním diagramem 
pro všechny zkušební vzorky I-sloupku 240 mm. 

Maximální průměrná dosažená síla u zkušebních vzorků I-sloupku 240 je 99,1 kN. 
U numerického modelu je maximální síla na vrcholu pracovního diagramu 94,0 kN, což 
je o 5,1 % nižší než průměrná síla dosažená při experimentu. V porovnání se vzorkem 
242, u kterého je maximální dosažená síla 120,4 kN, je vidět již větší rozdíl oproti 
numerickému modelu, který dává bezpečnou rezervu pro případné větší počáteční 
imperfekce, jak geometrické, tak strukturální, I-sloupku. 

Při porovnání pracovních diagramů pro I-sloupek 240 a I-sloupek 300, je patrné, 
že u I-sloupku 240, počáteční větev pracovního diagramu více odpovídá provedenému 
experimentu, než u I-sloupku 300, což odpovídá mnohem větším počátečním 
imperfekcím u vzorků I-sloupků 240 než u I-sloupku 300. 
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7 Parametrická studie 
Na úvod parametrické studie bylo provedeno porovnání předběžného analytického 
modelu, experimentu a numerického modelu. Dále byla určena únosnost výseku 
stěnového panelu s rozměrovými modifikacemi pro zkoušené výšky průřezu I-sloupku. 
Na základě výsledků parametrické studie bude provedena validace a verifikace 
analytického výpočtu. 

7.1 Porovnání dosažených výsledků 

Z předběžného analytického výpočtu uvažovaného pro několik možných způsobů 
vybočení průřezu stěnového panelu tvořeného I-sloupkem s jednostranným opláštěním 
vyšly únosnosti se značným rozptylem hodnot, z nichž žádná přesně nepopisuje skutečný 
stav porušení stěnového panelu, detailně popsáno v kap. 5.1.3 Výsledky. 

Porovnání hodnot únosnosti, respektive maximální dosažené síly, pro I-sloupek s výškou 
průřezu 300 mm a vzdáleností ocelových sponek 100 mm z předběžného analytického 
výpočtu, experimentu a numerické analýzy je v tab. 7.1. 

Tab. 7.1 Porovnání výsledných hodnot únosnosti I-sloupku s výškou průřezu 300 mm 
a vzdáleností ocelových sponek 100 mm 

Únosnost I-sloupku s výškou průřezu 300 mm [kN] 
Předběžný analytický 

výpočet Experiment Numerická analýza  

Varianta výpočtu [kN] Fmax,exp,s  
[kN] 

Fmax,exp,15 
[kN] 

Fmax,num,s 
[kN] 

Fmax,num,15 
[kN] 

1a) Nc,y = 112,1 

88,5 82,3 89,0 85,5 

1b) Nc,y  ́= 112,2 

2a) Nc,z = 110,4 

2b) Nc,z  ́= 11,7 

3) Nc,xz = 37,1 
 
Z předběžného analytického výpočtu vychází hodnoty únosnosti uvažované 
na konstrukci s omezenými deformacemi. Oproti tomu maximální dosažená síla během 
experimentu a numerické analýzy je hodnota odpovídající již značné deformaci celého 
stěnového panelu, především volné pásnice I-sloupku. Z tohoto důvodu je maximální 
posun volné pásnice I-sloupku omezen hodnotou 15 mm a dále bude uvažována působící 
síla při tomto posunu: Fmax,exp,15 jako hodnota únosnosti při experimentu a Fmax,num,15 jako 
hodnota únosnosti z numerické analýzy. Únosnost z experimentu pro I-sloupek s výškou 
průřezu 300 mm vyšla 82,3 kN a z numerické analýzy 85,5 kN, což je o 3,9 % vyšší. 
Stejným způsobem je provedeno porovnání pro I-sloupek s výškou průřezu 240 mm s tím 
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rozdílem, že pro hodnoty z experimentu jsou, vzhledem k značnému rozptylu 
maximálních dosažených sil u jednotlivých vzorků, uvažovány všechny vzorky bez 
rozdílu vzdálenosti ocelových sponek a pro další porovnání bude stejně jako u numerické 
analýzy uvažována průměrná hodnota, tab. 7.2. 

Tab. 7.2 Porovnání výsledných hodnot únosnosti I-sloupku s výškou průřezu 240 mm 
a vzdáleností ocelových sponek 100 mm 

Únosnost I-sloupku s výškou průřezu 240 mm [kN] 
Předběžný analytický 

výpočet Experiment Numerická analýza  

Varianta výpočtu [kN] Označení Fmax,exp,s 
[kN] 

Fmax,exp,15 
[kN] 

Fmax,num,s 
[kN] 

Fmax,num,15 
[kN] 

1a) Nc,y = 106,1 241 94,0 87,2 

94,0 91,0 

1b) Nc,y  ́= 106,3 242 120,4 115,9 

2a) Nc,z = 108,0 243 82,9 76,2 

2b) Nc,z  ́= 11,4 
Průměr 99,1 93,1 

3) Nc,xz = 38,5 
 
Průměrná únosnost z experimentu pro I-sloupky s výškou průřezu 240 mm vyšla 93,1 kN 
a z numerické analýzy 91,0 kN, což je o 2,3 % nižší. 

7.2 Rozměrová modifikace 

V rámci parametrické studie byla zvolena výška stěnového panelu jako proměnný 
parametr, který bude dále sloužit také pro verifikaci analytického výpočtu. 

7.2.1 Výška stěnového panelu 
Výška stěnového panelu je v závislosti na typu objektu, způsobu využití, požadavkům 
investora a použitým technologiím vždy různá. Numerická analýza byla provedena pro 
několik vybraných výšek stěnového panelu, které se v běžné stavební praxi používají. 
U rodinných domů je minimální světlá výška v běžném podlaží dána vyhláškou [47] 
na 2 500 mm. Při uvážení podhledové konstrukce vychází minimální výška stěnového 
panelu přibližně 2 600 mm. Naopak maximální výška není omezena normově ale spíše 
požadavky na rozvody technologií, celkové rozměry stavby a v neposlední řadě také 
z tepelně technického hlediska. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly vybrány výšky 
stěnového panelu uvedené v tab. 7.3. 
Hodnoty maximální působící síly z numerické analýzy pro I-sloupek s výškou průřezu 
300 mm, se vzdáleností ocelových sponek 100 mm a různými výškami stěnového panelu 
včetně procentuálního porovnání nárůstu, respektive snížení maximální působící síly 
oproti výšce stěnového panelu 3 000 mm je v tab. 7.3. 
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Tab. 7.3 Hodnoty maximální působící síly z numerické analýzy pro I-sloupek s výškou průřezu 
300 mm s různými výškami stěnového panelu 

I-sloupek s výškou průřezu 300 mm 

Výška stěnového panelu 
[mm] 

Maximální síla Rozdíl oproti stěnovému 
panelu s výškou 

 3 000 mm Fmax,num,s 

[kN] [%] 

2 600 92 +3,4 

2 800 90 +1,1 

3 000 89 0,0 

3 200 88 -1,1 
 
Stejným způsobem je provedeno porovnání pro I-sloupek s výškou průřezu 240 mm, 
výsledné hodnoty maximální působící síly z numerické analýzy jsou v tab. 7.4. 

Tab. 7.4 Hodnoty maximální působící síly z numerické analýzy pro I-sloupek s výškou průřezu 
240 mm s různými výškami stěnového panelu 

I-sloupek s výškou průřezu 240 mm 

Výška stěnového panelu 
[mm] 

Maximální síla Rozdíl oproti stěnovému 
panelu s výškou 

 3 000 mm Fmax,num,s 

[kN] [%] 

2 600 95 +1,1 

2 800 94 +0,0 

3 000 94 0,0 

3 200 93 -1,1 
 
Rozměrová modifikace stěnového panelu pro různé výšky průřezu I-sloupku a výsledky 
z numerické analýzy budou dále použity pro vytvoření a verifikaci analytického výpočtu. 

7.3 Analytický výpočet 

Na základě předchozích výsledků numerické analýzy byl proveden návrh úpravy 
a verifikace analytického výpočtu. 

Pomocí zpětné analýzy analytického výpočtu byl určen redukční součinitel „kJ“ celkové 
únosnosti výseku stěnového panelu zohledňující výšku průřezu I-sloupku podle vzorce 
(7.1). Redukční součinitel byl určen pro metodu výpočtu součinitele vzpěrnosti 2a) dle 
kap. 5.1.2.4 Součinitel vzpěrnosti 2) Rovinný vzpěr - kolmo k ose „z“ a). Jedná se 
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o výpočet součinitele vzpěrnosti pro vybočení průřezu v rovině stěny. 

 풌푱 = 1,08 −
ℎ

1 m [−] (7.1) 

kde kJ redukční součinitel [-] 

 h2 výška průřezu I-sloupku [m] 
Únosnosti průřezu výseku stěnového panelu z analytického výpočtu podle vzorce (7.2) 
se zohledněním redukčního součinitele „kJ“ jsou pro výšku průřezu I-sloupku 300 mm 
v tab. 7.5 a pro výšku průřezu I-sloupku 240 mm v tab. 7.6. 

 푵풄,풛 = 푘 · 푘 , · 퐴´ · 푓 , , ,  [N] (7.2) 

kde kJ redukční součinitel [-] 
 kc,z součinitel vzpěrnosti pro vybočení celého průřezu stěny kolmo 
  k ose „z“, tedy v rovině stěny [-] 
 A´ efektivní plocha průřezu stěnového panelu [mm2] 

 ff,c,0,d návrhová hodnota pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny  
  konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 [N/mm2] 

Tab. 7.5 Porovnání únosnosti stěnového panelu z analytického výpočtu a numerické analýzy  
s I-sloupkem s výškou průřezu 300 mm s různými výškami stěnového panelu 

I-sloupek s výškou průřezu 300 mm 

Výška stěnového 
panelu [mm] 

Analytický výpočet Numerická analýza Rozdíl 
Nc,z [kN] Fmax,num,s,15 [kN] [%] 

2 600 87,6 88,0 +0,5 
2 800 86,9 87,0 +0,1 
3 000 86,1 85,5 -0,7 
3 200 85,3 85,0 -0,4 

Tab. 7.6 Porovnání únosnosti stěnového panelu z analytického výpočtu a numerické analýzy  
s I-sloupkem s výškou průřezu 240 mm s různými výškami stěnového panelu 

I-sloupek s výškou průřezu 240 mm 

Výška stěnového 
panelu [mm] 

Analytický výpočet Numerická analýza Rozdíl 
Nc,z [kN] Fmax,num,s,15 [kN] [%] 

2 600 92,2 93,0 +0,9 
2 800 91,5 92,0 +0,5 
3 000 90,7 91,0 +0,3 
3 200 89,9 89,0 -1,0 
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Výsledky z předchozích tabulek jsou pro větší přehlednost vykresleny také do grafu, 
ve kterém je vynesena závislost únosnosti průřezu stěnového panelu na výšce panelu pro 
výšky průřezu I-sloupku 240 mm a 300 mm, obr. 88. 

  

Obr. 88 Porovnání únosnosti stěnového panelu z analytického výpočtu a numerické analýzy pro 
I-sloupek s výškou průřezu 240 mm a 300 mm s různými výškami stěnového panelu 

V rozpětí daných výšek stěnového panelu, které jsou vybrány pro použití v běžné 
stavební praxi, je z předchozích výsledků patrné, že je dostatečné uvažovat lineární 
průběh redukčního součinitele. 
Platnost vzorce pro výpočet únosnosti výseku stěnového panelu je pro výšky panelu 
v rozmezí 2 600 mm až 3 200 mm, pro osovou vzdálenost I-sloupků 625 mm a pro daný 
typ I-sloupku s výškou průřezu 240 mm a 300 mm. Vzdálenost ocelových sponek pro 
připojení opláštění z OSB desky k pásnici I-sloupku nesmí překročit 100 mm.  
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8 Závěr 
V rámci disertační práce byl objasněn a popsán mechanismus chování a způsob porušení 
stěnového panelu s výztuhou tvořenou sloupkem s průřezem ve tvaru I a jednostranným 
opláštěním. Cíle disertační práce byly splněny. 

8.1 Experimentální část 

V experimentální části byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na výseku stěnového 
panelu. Bylo popsáno chování stěnového panelu při svislém zatížení a způsob porušení. 
To nastalo buď vybočením celého I-sloupku nebo volné pásnice v rovině stěny 
v závislosti tuhosti připojení opláštění z OSB desky k pásnici I-sloupku pomocí 
ocelových sponek. Na základě analýzy způsobu porušení jednotlivých zkušebních vzorků 
je doporučeno dodržet maximální vzdálenost ocelových sponek udávaných v normě [30]. 
U testovaných zkušebních vzorků je to 100 mm. 
Z výsledků experimentů na výseku stěnových panelů vyplývá, že vliv počátečních 
geometrických imperfekcí je pro únosnost na vzpěr zcela zásadní. Zejména prohnutí 
volné pásnice I-sloupku patří mezi významné faktory ovlivňující výsledek. Autor 
doporučuje omezit amplitudu této imperfekce pro obdobné konfigurace hodnotou 5 mm.  
Tuhost připojení opláštění z OSB desky k pásnici I-sloupku pomocí ocelových sponek 
byla zkoumána a zjišťována pomocí statických zatěžovacích zkoušek sponkového spoje 
na střih a vytažení. Výsledky jednotlivých zkoušek na střih vykazovaly podobné hodnoty 
s malým rozptylem maximální dosažené síly i tuhosti a odpovídaly analytickému výpočtu 
dle normy [26], u zkoušek na vytažení byly výsledky u jednotlivých vzorků velmi 
rozdílné jak u pevnosti, tak u tuhosti. 
Následně byly provedeny materiálové zkoušky dřeva a OSB desek pomocí statických 
zatěžovacích zkoušek. Dřevo bylo navíc zkoušeno pomocí dynamických metod zkoušení. 
Vyšetřována byla, mimo jiné, i korelace mezi jednotlivými metodami dynamických 
a statických zkoušek. Z výsledků je patrné, že bylo dosaženo vysoké míry korelace mezi 
všemi metodami. Dílčím výsledkem v rámci materiálových zkoušek bylo ověření 
přesnosti normového doporučení pro stanovení lineární oblasti křivky pracovního 
diagramu v rozmezí 10 až 40 % maximální dosažené síly. Ověření bylo provedeno 
pomocí sofistikovaného programu, který na základě vstupních údajů určí optimální 
lineární oblast křivky. Rozdíl ve výsledných modulech pružnosti byl v rozmezí 
0,5 - 6,3 %. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že stanovení lineární oblasti 
deformační křivky dle normového doporučení je dostatečně přesné. 

8.2 Numerická analýza 
Byl vytvořen 3D numerický model výseku stěnového panelu, který byl validován 
na základě provedených experimentů na výsecích stěnových panelů, zkoušek 
sponkového spoje a materiálových zkoušek tak, aby svými výsledky těmto experimentům 
odpovídal.  
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V rámci numerické analýzy byly validovány především okrajové podmínky, vliv 
a způsob zavedení počátečních imperfekcí a polotuhé připojení mezi opláštěním z OSB 
desky a pásnicí I-sloupku, které bylo v modelu vytvořeno pomocí nelineárního kloubu 
na hraně plochy a validováno pomocí zkoušek sponkového spoje na střih i vytažení.  
Dále byl vytvořen 3D numerický model čtyřbodové zatěžovací zkoušky dřevěného 
hranolu, na základě které byl určen nelineární průběh modulu pružnosti. Výsledkem této 
numerické analýzy byl materiálový model dřeva, který byl využit v celkovém modelu 
výseku stěnového panelu. 

8.3 Analytický model 

V úvodu práce byl proveden analytický výpočet únosnosti stěnového panelu pro různé 
způsoby porušení (vybočení průřezu z roviny stěny a v rovině stěny, prostorový vzpěr). 
Na základě výsledků parametrické studie a zpětné analýzy analytického modelu byl 
stanoven redukční součinitel „kJ“, který lze použít pro jednoduchý výpočet vzpěrné 
únosnosti stěnového panelu tvořeného nosným prvkem s průřezem ve tvaru I 
s jednostranným opláštěním. Zjednodušeně lze doporučit použití tohoto redukčního 
součinitele pro stěnové panely s výškou v rozmezí 2 600 až 3 200 mm, pro osovou 
vzdálenost I-sloupků 625 mm a pro daný typ I-sloupku s výškou průřezu 240 mm 
a 300 mm. Vzdálenost sponek v přípoji OSB pláště k pásnici nesmí překročit 100 mm. 

8.4 Náměty pro další výzkum 

V rámci dalšího výzkumu je možné ověření a rozšíření platnosti redukčního součinitele 
„kJ“ pro jiné osové vzdálenosti nosných I-sloupků stěnového panelu, případně jiné 
rozměry I-sloupku, především pásnic. Jelikož došlo při zatížení výseku stěnového panelu 
k vybočení a porušení pásnice v rovině stěny je doporučeno prověřit vliv šířky pásnice na 
celkovou únosnost panelu. 

Dalším zaměřením mohou být výseky stěnových panelů s alespoň třemi I-sloupky. 
Sledováno by bylo vzájemné ovlivnění jednotlivých I-sloupků. 

Dřevo a materiály na bázi dřeva jsou obecně považovány za materiály s mnoha 
geometrickými a strukturálními imperfekcemi, z tohoto důvodu je doporučeno provést 
více zkoušek na zkušebních vzorcích se stejnou konfigurací s podrobnějším popisem 
imperfekcí.  

Výsek stěnového panelu byl porušen vybočením volné pásnice I-sloupku, kde docházelo 
k dominantním deformacím v rámci panelu. Zajímavé, z hlediska způsobu porušení 
panelu, by bylo také zkrácení vzpěrné délky I-sloupku na polovinu pomocí vodorovné 
dřevěné vzpěry přichycené k volné pásnici I-sloupku. 

Při zkouškách sponkového spoje na vytažení bylo dosaženo výsledků s velkým rozptylem 
hodnot únosnosti i výsledných tuhostí spoje. V rámci dalšího výzkumu a ověření pevnosti 
i tuhosti spoje je možné provést opakovaně tyto zkoušky na větším počtu vzorků, 
případně v jiné konfiguraci. Sledován by mohl být také vliv úhlu mezi směrem vláken 
dřeva a ocelové sponky na únosnost a tuhost spoje. 
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Seznam symbolů a zkratek 
CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer (výztužná uhlíková vlákna) 
CNC Computer Numeric Controll (počítačové číslicové řízení) 
DVD dřevovláknité desky 
FEM Finite Element Method (metoda konečných prvků) 
HDF High Density Fiberboard (vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska) 
LDF Low Density Fiberboard (málo zhuštěná dřevovláknitá deska) 
LLD lepené lamelové dřevo 
LVL Laminated Venner Lumber (vrstvené dřevo) 
MDF Medium Density Fiberboard (středně zhuštěná dřevovláknitá deska) 
OSB Oriented Strand Board (desky z orientovaných plochých třísek) 
 
Písmena velké latinské abecedy 
Ai,y

´ efektivní plocha daného průřezu kolmo k ose „y“ 
Ai,z

´ efektivní plocha daného průřezu kolmo k ose „z“ 
B osová vzdálenost I-sloupků ve stěnovém panelu 
Edyn dynamický modul pružnosti 
EDYN,F dynamický modul pružnosti měřený přístrojem Fakopp 
EDYN,F,ø průměrný dynamický modul pružnosti měřený přístrojem Fakopp 
EDYN,S dynamický modul pružnosti měřený přístrojem Sylvatest 
EDYN,S,ø průměrný dynamický modul pružnosti měřený přístrojem Sylvatest 
Ef,0,05 5% kvantil modulu pružnosti konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 
ESTAT statický modul pružnosti 
ESTAT,C statický modul pružnosti dřeva 
ESTAT,C,ø průměrný statický modul pružnosti dřeva 
ESTAT,FD statický modul pružnosti dřeva určený pomocí programu FitData 
ESTAT,FD,ø průměrný statický modul pružnosti dřeva určený pomocí programu FitData 
ESTAT,N statický modul pružnosti dřeva určený dle normy 
ESTAT,N,ø průměrný statický modul pružnosti dřeva určený dle normy 
ESTAT,OSB,0  statický modul pružnosti OSB desky rovnoběžně s vlákny 
ESTAT,OSB,0,ø průměrný statický modul pružnosti OSB desky rovnoběžně s vlákny 
ESTAT,OSB,0,ø100 průměrný statický modul pružnosti OSB desky rovnoběžně s vlákny pro 

zkušební vzorky šířky 100 mm 
ESTAT,OSB,0,ø200 průměrný statický modul pružnosti OSB desky rovnoběžně s vlákny pro 

zkušební vzorky šířky 200 mm 
ESTAT,OSB,90 statický modul pružnosti OSB desky kolmo na vlákna 
ESTAT,OSB,90,ø průměrný statický modul pružnosti OSB desky kolmo na vlákna 
Ew,0,05 5% kvantil modulu pružnosti OSB desky typu OSB/3 
Ex modul pružnosti ve směru osy x 
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Ey modul pružnosti ve směru osy y 
Ez modul pružnosti ve směru osy z 
(EI)ef efektivní ohybová tuhost kolmo k ose „y“ 
F síla 
F0,1 síla při 10 % maximální působící síly v průběhu experimentu 
F0,4 síla při 40 % maximální působící síly v průběhu experimentu 
F1 síla v počátku deformační křivky 
F2 síla při 90 % maximální působící síly 
Fmax maximální dosažená síla v průběhu experimentu 
Fmax,d,S maximální dosažená síla v průběhu experimentu na dřevěném vzorku 

z přístroje Spider 
Fmax,d,MTS maximální dosažená síla v průběhu experimentu na dřevěném vzorku 

z přístroje MTS 
Fmax,exp,s maximální dosažená síla v průběhu experimentu na stěnovém panelu 
Fmax,exp,s,15 působící síla v průběhu experimentu na stěnovém panelu při posunu 

15 mm 
Fmax,exp,s,⌀ průměrná maximální dosažená síla v průběhu experimentu na stěnovém panelu 
Fmax,exp,st maximální dosažená síla v průběhu experimentu na sponkovém spoji ve střihu 
Fmax,exp,st,ø průměrná maximální dosažená síla v průběhu experimentu na sponkovém spoji 

ve střihu 
Fmax,exp,v maximální dosažená síla v průběhu experimentu na sponkovém spoji na 

vytažení 
Fmax,exp,v,ø  průměrná maximální dosažená síla v průběhu experimentu na sponkovém 

spoji na vytažení 
Fmax,num,s maximální působící síla v průběhu numerické analýzy na stěnovém panelu 
Fmax,num,s,15 maximální působící síla v průběhu numerické analýzy na stěnovém panelu 

při posunu 15 mm 
Fv,ef,Rk účinná charakteristická únosnost rovnoběžně s vlákny pro šest spojovacích 

prostředků (ocelových sponek) 
Gf,0,05 5% kvantil modulu pružnosti ve smyku konstrukčního dřeva třídy pevnosti C24 
Gxy smykový modul pružnosti v rovině smyku xy 
Gxz smykový modul pružnosti v rovině smyku xz 
Gyz smykový modul pružnosti v rovině smyku yz 
Ief efektivní moment setrvačnosti kolmo k ose „y“ 
It moment setrvačnosti v prostém kroucení 
Iy,ef moment setrvačnosti kolmo k ose „y“ 
Iy,i moment setrvačnosti daného prvku kolmo k ose „y“ 
Iz,ef moment setrvačnosti kolmo k ose „z“ 
Iz,s,ef moment setrvačnosti samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
Kfix ohybová tuhost kloubu na hraně plochy v programu SCIA kolem osy x 
Kser modul prokluzu spoje 
Ks,exp sečná tuhost sponkového spoje ve střihu určená z experimentu 
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Ks,exp,ø průměrná sečná tuhost sponkového spoje ve střihu určená z experimentu 
Ku okamžitý modul prokluzu spoje pro mezní stav únosnosti 
Kux normálová tuhost kloubu na hraně plochy v programu SCIA ve směru osy x 
Kuy normálová tuhost kloubu na hraně plochy v programu SCIA ve směru osy y 
Kuz normálová tuhost kloubu na hraně plochy v programu SCIA ve směru osy z 
Kv,exp sečná tuhost sponkového spoje na vytažení určená z experimentu 
Kv,exp,ø průměrná sečná tuhost sponkového spoje na vytažení určená z experimentu 
L výška stěnového panelu; délka I-sloupku 
Lcr,y kritická délka pro vybočení kolmo k ose „y“ 
Lcr,z kritická délka pro vybočení kolmo k ose „z“ 
Ld délka zkušebního vzorku dřevěného hranolu 
Ld,1 vzdálenost podpor při čtyřbodové zatěžovací zkoušce dřevěného hranolu 
LOSB délka zkušebního vzorku OSB desky 
LOSB,1 vzdálenost podpor při čtyřbodové zatěžovací zkoušce OSB desky 
Nc,i únosnost průřezu pro daný způsob vybočení 
Ncr,x kritická síla pro vzpěr zkroucením 
Ncr,xz kritická síla pro prostorový vzpěr 
Ncr,z kritická síla pro vzpěr s vybočením kolmo k ose „z“ 
Nc,z,s únosnost samotného I-sloupku pro daný způsob vybočení 
R koeficient korelace 
R2 koeficient determinace 
S střed smyku 
T těžiště celého průřezu 
U součinitel prostupu tepla 
V objem 
 
Písmena malé latinské abecedy 
a rozměr průřezu dříku sponky ve směru šířky sponky 
a1 vzdálenost těžiště opláštění od těžiště ideálního průřezu 
a2 vzdálenost těžiště I-sloupku od těžiště ideálního průřezu 
b rozměr průřezu dříku sponky ve směru tloušťky sponky 
b šířka vzorku 
b1 = bef celková účinná šířka opláštění 
b1

´ efektivní šířka opláštění 
b2 šířka pásnice I-sloupku 
b21 šířka držené pásnice I-sloupku 
b22 tloušťka stojiny I-sloupku 
b22

´ efektivní tloušťka stojiny I-sloupku 
b23 šířka volné pásnice I-sloupku 
bef,1 účinná šířka opláštění 
bf světlá vzdálenost mezi I-sloupky 
bi šířka i-tého měření zkušebního vzorku 
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bø průměrná šířka zkušebního vzorku 
d průměr průřezu dříku sponky 
ff,c,0,d návrhová pevnost dřeva třídy C24 v tlaku rovnoběžně s vlákny 
ff,c,0,k charakteristická pevnost dřeva třídy C24 v tlaku rovnoběžně s vlákny 
fm pevnost v ohybu 
fm,C pevnost v ohybu dřeva 
fm,C,ø průměrná pevnost v ohybu dřeva 
fm,OSB,0 pevnost v ohybu OSB desky rovnoběžně s vlákny 
fm,OSB,0,ø průměrná pevnost v ohybu OSB desky rovnoběžně s vlákny 
fm,OSB,90 pevnost v ohybu OSB desky kolmo na vlákna 
fm,OSB,90,ø průměrná pevnost v ohybu OSB desky kolmo na vlákna 
h výška vzorku 
h1 tloušťka opláštění 
h1

´ efektivní tloušťka opláštění 
h2 výška průřezu I-sloupku 
h21 výška držené pásnice I-sloupku 
h22 výška stojiny I-sloupku mezi pásnicemi 
h22,x celková výška stojiny I-sloupku včetně zapuštění do pásnic 
h22,x

´ efektivní celková výška stojiny I-sloupku včetně zapuštění do pásnic 
h23 výška volné pásnice I-sloupku 
hi výška i-tého měření zkušebního vzorku 
hø průměrná výška zkušebního vzorku 
io polární poloměr setrvačnosti 
iy,ef poloměr setrvačnosti kolmo k ose „y“ 
iz,23 poloměr setrvačnosti pro dolní (volnou) pásnici kolmo k ose „z“ 
iz,ef poloměr setrvačnosti kolmo k ose „z“ 
iz,s,ef poloměr setrvačnosti samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
kc,i součinitel vzpěrnosti pro daný způsob vybočení 
kc,xz součinitel vzpěrnosti pro prostorový vzpěr 
kc,y součinitel vzpěrnosti kolmo k ose „y“ 
kc,z součinitel vzpěrnosti kolmo k ose „z“ 
kc,z,s součinitel vzpěrnosti samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
kJ redukční součinitel únosnosti průřezu stěnového panelu 
kxz součinitel vzpěrnosti pro prostorový vzpěr 
ky součinitel vzpěrnosti kolmo k ose „y“ 
kz součinitel vzpěrnosti kolmo k ose „z“ 
kz,s součinitel vzpěrnosti samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
m hmotnost 
n pracovní součinitel 
s vzdálenost spojovacích prostředků 
t čas průchodu rázové a ultrazvukové vlny dřevěným vzorkem 
ti čas i-tého měření průchodu rázové a ultrazvukové vlny dřevěným vzorkem 
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tø průměrný čas průchodu rázové a ultrazvukové vlny dřevěným vzorkem 
u1 posun během experimentu při síle F1 
u2 posun během experimentu při síle F2 
u3 posun během experimentu naměřený snímačem č. 3 
uc celkový posun 
umax maximální povolená hodnota imperfekce pro tlačené pruty 
up počáteční zakřivení volné pásnice 
up,⌀ průměrné počáteční zakřivení volné pásnice 
uexp,st posun během experimentu při síle Fmax,exp,st 
uexp,st,ø průměrný posun během experimentu při síle Fmax,exp,st 

uexp,v posun během experimentu při síle Fmax,exp,v 
v rychlost průchodu rázové a ultrazvukové vlny dřevěným vzorkem 
w průhyb 
w0,1 průhyb při síle F0,1 

w0,4 průhyb při síle F0,4 
wd,S průhyb dřevěného vzorku měřený přístrojem Spider 
wd,MTS průhyb dřevěného vzorku měřený přístrojem MTS 
wi vlhkost i-tého měření na zkušebním vzorku 
wø průměrná vlhkost prvků zkušebního vzorku 
wø,celk celková průměrná vlhkost zkušebních vzorků 
x, y, z hlavní směry os v kartézském systému souřadnic 
x1 hloubka zapuštění stojiny I-sloupku do horní (držené) pásnice 
x2 hloubka zapuštění stojiny I-sloupku do dolní (volné) pásnice 
yc těžišťová osa rovnoběžná s osou „y“ 
yo vzdálenost středu smyku od těžiště průřezu ve směru osy „y“ 
zc těžišťová osa rovnoběžná s osou „z“ 
zo vzdálenost středu smyku od těžiště průřezu ve směru osy „z“ 
zt,i vzdálenost těžiště daného prvku od osy „y“  
 
Písmena malé řecké abecedy 
αcr,FEM,1,1 kritický součinitel zatížení pro předběžný numerický model pro liniové zatížení 
αcr,FEM,1,2 kritický součinitel zatížení pro předběžný numerický model pro osamělé 

břemeno 
β součinitel vzpěrné délky 
β1 součinitel 
βc součinitel přímosti 
γi míra poddajnosti pro daný prvek 
λef účinný štíhlostní poměr kolmo k ose „y“ 
λi štíhlostní poměr 
λrel,xz relativní štíhlostní poměr pro prostorový vzpěr 
λrel,y relativní štíhlostní poměr kolmo k ose „y“ 
λrel,z relativní štíhlostní poměr kolmo k ose „z“ 
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λrel,z,s relativní štíhlostní poměr samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
λy štíhlostní poměr kolmo k ose „y“ 
λz štíhlostní poměr kolmo k ose „z“ 
λz

´ štíhlostní poměr kolmo k ose „z“ 
λz,s štíhlostní poměr samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
νxy Poissonovo číslo, udávající normálové napětí působí ve směru osy „x“ 

s deformací v příčném směru ve směru osy „y“ 
νxz Poissonovo číslo, udávající normálové napětí působí ve směru osy „x“  

s deformací v příčném směru ve směru osy „z“ 
νyz Poissonovo číslo, udávající normálové napětí působí ve směru osy „y“ 

s deformací v příčném směru ve směru osy „z“ 
ρC hustota dřevěného zkušebního vzorku 
ρC,ø průměrná hustota sady dřevěných zkušebních vzorků 
ρC,ø,celk celková průměrná hustota dřevěných zkušebních vzorků 
ρm průměrná hustota 
ρm,1 hustota dřeva třídy C24 
ρm,2 hustota OSB desky typu OSB/3 
ρOSB hustota zkušebního vzorku OSB desky 
ρOSB,ø průměrná hustota sady zkušebních vzorků OSB desek 
ρOSB,ø,celk celková průměrná hustota zkušebních vzorků OSB desek 
σc,crit,xz kritické napětí pro prostorový vzpěr 
σc,crit,y kritické napětí kolmo k ose „y“ 
σc,crit,z kritické napětí kolmo k ose „z“ 
σc,crit,z,s kritické napětí samotného I-sloupku kolmo k ose „z“ 
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Seznam použitého software 
[S1] SCIA Engineer 
[S2] Fit Data 

[S3] Ansys 
[S4] Microsoft Office 
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PŘÍLOHA A - Rozměry jednotlivých prvků zkušebního vzorku 
- stěnového panelu 

S1_300_01 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

3001.0 298.0 57.3 45.1 10.0 57.6 45.3 3000.0 1249.0 15.0 
2999.0 300.5 58.0 45.3 10.0 57.8 45.3 3000.0 1249.5 15.1 

  299.5 58.5 45.0 10.1 58.2 45.0 2999.5 1249.0 15.0 
        10.2         15.2 

3000.0 299.3 57.9 45.1 10.1 57.9 45.2 2999.8 1249.2 15.1 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 3,8 mm 
          
S1_300_02 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

2999.5 300.5 57.8 45.3 10.1 57.4 45.2 3000.0 1249.0 15.1 
3001.0 300.0 57.6 45.3 10.2 57.7 45.3 3000.0 1249.0 15.1 

  299.5 57.8 45.3 10.0 57.3 44.9 3000.0 1249.0 15.2 
        10.1         15.0 

3000.3 300.0 57.7 45.3 10.1 57.5 45.1 3000.0 1249.0 15.1 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 3,3 mm 
          
S1_300_03 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

3000.0 300.5 57.6 45.2 10.2 58.0 45.3 3000.0 1248.5 15.2 
3001.0 300.5 57.4 45.3 10.1 57.7 45.2 2999.0 1248.5 15.2 

  300.5 57.8 45.3 10.0 57.6 45.2 3000.0 1249.0 15.1 
        10.0         15.0 

3000.5 300.5 57.6 45.3 10.1 57.8 45.2 2999.7 1248.7 15.1 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 3,1 mm 
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S1_240_01 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

3000.0 241.0 58.0 45.5 10.0 57.9 45.4 2999.0 1249.0 15.2 
3000.5 240.5 57.5 45.2 9.9 57.6 45.1 2999.5 1249.0 15.2 

  240.5 58.2 45.0 10.0 58.4 45.1 2999.5 1249.0 15.2 
        10.0         15.0 

3000.3 240.7 57.9 45.2 10.0 58.0 45.2 2999.3 1249.0 15.2 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 6,9 mm 
          
S1_240_02 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

2999.5 241.0 57.8 45.4 10.0 58.4 45.2 2999.0 1249.0 15.0 
3000.0 240.5 57.6 45.2 10.0 57.6 45.8 2999.0 1249.0 15.1 

  239.5 58.0 44.8 10.0 57.8 45.3 2998.5 1249.0 15.2 
        10.4         15.1 

2999.8 240.3 57.8 45.1 10.1 57.9 45.4 2998.8 1249.0 15.1 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 3,9 mm 
          
S1_240_03 
I-sloupek (vrstva 2) Opláštění (vrstva 1) 
I-sloupek Horní pásnice Stojina Dolní pásnice   
L2 
[mm] 

h2 
[mm] 

b21 
[mm] 

h21 
[mm] 

b22 
[mm] 

b23 
[mm] 

h23 
[mm] 

L1 
[mm] 

b1 
[mm] 

h1 
[mm] 

2999.5 240.5 58.1 45.2 10.1 58.1 45.2 2999.0 1248.5 15.1 
3000.5 240.5 57.7 45.1 10.0 57.8 45.1 2999.0 1249.0 15.4 

  240.5 58.2 45.3 9.9 57.8 45.3 2999.0 1248.5 15.3 
        10.1         15.3 

3000.0 240.5 58.0 45.2 10.0 57.9 45.2 2999.0 1248.7 15.3 
Imperfekce - počáteční zakřivení volné pásnice v polovině výšky I-sloupku: 6,1 mm 
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PŘÍLOHA B - Vlhkost dřevěných prvků zkušebního vzorku - stěnového 
panelu 

Vlhkost  Vlhkost 
Měřící přístroj: 

elektrický 
odporový 
vlhkoměr 

Naměřené 
hodnoty 

Průměrná 
hodnota 

 Měřící přístroj: 
elektrický 
odporový 
vlhkoměr 

Naměřené 
hodnoty 

Průměrná 
hodnota  

w1 w2 w3 wØ  w1 w2 w3 wØ 
S1_301 [%] [%] [%] [%]  S1_241 [%] [%] [%] [%] 

I-sloupek          I-sloupek         
Horní pásnice 7.1 7.0 7.2 7.10  Horní pásnice 7.0 7.2 7.2 7.13 
Dolní pásnice 8.0 8.0 7.7 7.90  Dolní pásnice 7.3 7.5 7.6 7.47 
Krajní hranoly    Krajní hranoly   
Levý 7.5 7.8 7.5 7.60  Levý 6.8 6.8 7.0 6.87 
Pravý 8.2 8.1 7.6 7.97  Pravý 6.7 7.1 6.9 6.90 
CELKEM 7.64  CELKEM 7.09 

S1_302 
  

 S1_242 
  I-sloupek  I-sloupek 

Horní pásnice 6.8 7.1 7.3 7.07  Horní pásnice 7.5 7.6 7.5 7.53 
Dolní pásnice 7.2 7.0 7.2 7.13  Dolní pásnice 7.1 7.3 7.3 7.23 
Krajní hranoly    Krajní hranoly   
Levý 7.1 7.3 7.0 7.13  Levý 7.7 7.9 7.5 7.70 
Pravý 7.0 6.9 7.1 7.00  Pravý 8.7 8.5 8.5 8.57 
CELKEM 7.08  CELKEM 7.76 

S1_303 
  

 S1_243 
  I-sloupek  I-sloupek 

Horní pásnice 7.3 7.4 7.2 7.30  Horní pásnice 7.8 7.6 7.5 7.63 
Dolní pásnice 6.8 6.7 6.8 6.77  Dolní pásnice 7.3 7.5 7.5 7.43 
Krajní hranoly    Krajní hranoly   
Levý 7.0 7.0 7.1 7.03  Levý 8.1 8.3 8.0 8.13 
Pravý 7.3 7.5 7.6 7.47  Pravý 7.3 7.5 7.5 7.43 
CELKEM 7.14  CELKEM 7.66 

           
Průměrná hodnota vlhkosti: wØ [%]       
S1_301 7.64       
S1_302 7.08       
S1_303 7.14       
S1_241 7.09       
S1_242 7.76       
S1_243 7.66       

            
Celková průměrná hodnota vlhkosti: wØ,celk [%]     

7.40     
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PŘÍLOHA C - Rozměry a hmotnost dřevěných vzorků pro materiálové 
zkoušky 

S1_241 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.6 57.7 57.8 57.4 56.7 56.6 57.0 56.6 
b2 [mm] 57.5 57.8 57.5 57.3 57.4 56.9 56.7 56.9 
b3 [mm] 57.4 57.6 57.8 57.6 56.6 56.8 57.0 56.9 
bØ [mm] 57.5 57.7 57.7 57.4 56.9 56.8 56.9 56.8 
h1 [mm] 44.9 45.5 45.2 45.3 45.7 45.6 45.4 45.4 
h2 [mm] 45.0 45.3 45.3 45.1 45.8 45.8 45.2 45.5 
h3 [mm] 45.2 45.4 45.3 45.2 45.3 45.3 45.6 45.2 
hØ [mm] 45.0 45.4 45.3 45.2 45.6 45.6 45.4 45.4 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1294708 1309790 1305943 1297993 1297320 1293334 1291630 1288413 
V [m3] 0.00129 0.00131 0.00131 0.00130 0.00130 0.00129 0.00129 0.00129 
m [g] 460.0 481.0 454.4 455.0 625.8 588.2 574.6 587.6 

ρC [kg/m3] 355.3 367.2 347.9 350.5 482.4 454.8 444.9 456.1 
         

S1_242 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.6 57.6 57.5 57.7 57.3 57.1 57.2 57.6 
b2 [mm] 57.4 57.5 57.5 57.3 57.1 57.1 57.4 57.2 
b3 [mm] 57.5 57.6 57.7 57.6 57.3 57.0 57.4 57.6 
bØ [mm] 57.5 57.6 57.6 57.5 57.2 57.1 57.3 57.5 
h1 [mm] 45.8 45.6 45.8 45.9 45.5 45.5 45.5 46.1 
h2 [mm] 45.9 45.7 45.9 46.1 45.6 45.5 45.6 45.9 
h3 [mm] 45.8 45.7 45.8 45.8 45.7 45.7 45.8 45.5 
hØ [mm] 45.8 45.7 45.8 45.9 45.6 45.6 45.6 45.8 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1317708 1314439 1319236 1321349 1304920 1300169 1308156 1316944 
V [m3] 0.00132 0.00131 0.00132 0.00132 0.00130 0.00130 0.00131 0.00132 
m [g] 485.6 575 495 482.2 507.6 630.8 506.6 520.4 

ρC [kg/m3] 368.5 437.4 375.2 364.9 389.0 485.2 387.3 395.2 
         

S1_243 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.6 57.4 57.6 57.7 57.5 56.9 57.6 57.6 
b2 [mm] 57.6 57.5 57.7 57.8 57.6 57.2 57.3 57.4 
b3 [mm] 57.6 57.2 57.2 57.3 57.6 56.9 57.3 57.1 
bØ [mm] 57.6 57.4 57.5 57.6 57.6 57.0 57.4 57.4 
h1 [mm] 44.7 45.3 45.6 45.0 45.2 45.5 46.0 45.6 
h2 [mm] 45.3 45.0 45.7 45.6 45.3 45.3 45.7 45.4 
h3 [mm] 45.4 45.2 45.4 45.5 45.4 45.4 45.5 45.5 
hØ [mm] 45.1 45.2 45.6 45.4 45.3 45.4 45.7 45.5 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1299840 1295531 1310042 1306560 1303885 1293900 1312547 1305092 
V [m3] 0.00130 0.00130 0.00131 0.00131 0.00130 0.00129 0.00131 0.00131 
m [g] 550 613.4 618.2 596.8 567.6 549.4 593.4 567.6 

ρC [kg/m3] 423.1 473.5 471.9 456.8 435.3 424.6 452.1 434.9 
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S1_301 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.9 57.8 58.1 57.4 57.3 57.3 57.4 57.4 
b2 [mm] 57.7 57.8 57.9 58.3 57.0 57.4 57.6 57.3 
b3 [mm] 57.8 57.4 57.9 57.4 57.4 57.9 57.4 57.5 
bØ [mm] 57.8 57.7 58.0 57.7 57.2 57.5 57.5 57.4 
h1 [mm] 45.2 45.0 45.0 45.2 45.2 45.5 45.6 45.3 
h2 [mm] 45.3 45.1 45.0 45.6 45.5 45.4 45.3 45.4 
h3 [mm] 45.3 45.0 45.2 45.4 45.4 45.5 45.2 45.0 
hØ [mm] 45.3 45.0 45.1 45.4 45.4 45.5 45.4 45.2 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1308207 1298461 1306182 1309790 1298243 1307924 1303536 1298197 
V [m3] 0.00131 0.00130 0.00131 0.00131 0.00130 0.00131 0.00130 0.00130 
m [g] 523 597.8 546.6 582.2 575.8 597.8 590.2 586.2 

ρC [kg/m3] 399.8 460.4 418.5 444.5 443.5 457.1 452.8 451.5 
         

S1_302 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.7 57.4 56.4 55.8 57.4 57.8 57.6 58.0 
b2 [mm] 58.1 57.5 56.1 57.3 57.7 57.8 57.9 58.0 
b3 [mm] 57.9 57.4 56.5 55.9 57.8 57.5 57.6 57.8 
bØ [mm] 57.9 57.4 56.3 56.3 57.6 57.7 57.7 57.9 
h1 [mm] 45.8 45.4 45.3 45.5 45.9 45.6 45.5 45.5 
h2 [mm] 45.6 45.8 45.3 45.6 45.6 45.9 45.3 45.5 
h3 [mm] 45.4 45.3 45.4 45.5 45.7 45.4 45.9 45.8 
hØ [mm] 45.6 45.5 45.3 45.5 45.7 45.6 45.6 45.6 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1320120 1306608 1276889 1282522 1317882 1316522 1314598 1320880 
V [m3] 0.00132 0.00131 0.00128 0.00128 0.00132 0.00132 0.00131 0.00132 
m [g] 533.6 512.8 531.6 533.2 497.6 515.2 497.4 517 

ρC [kg/m3] 404.2 392.5 416.3 415.7 377.6 391.3 378.4 391.4 
         

S1_303 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
b1 [mm] 57.6 57.4 57.4 57.4 57.2 57.9 57.4 57.4 
b2 [mm] 57.8 57.4 57.6 57.0 56.9 57.8 57.3 57.2 
b3 [mm] 57.6 57.4 57.6 57.3 57.0 57.8 57.2 57.2 
bØ [mm] 57.7 57.4 57.5 57.2 57.0 57.8 57.3 57.3 
h1 [mm] 46.0 45.7 45.1 45.6 45.7 45.2 45.3 45.0 
h2 [mm] 45.8 45.6 45.5 45.9 45.2 45.1 45.0 45.0 
h3 [mm] 45.6 45.4 45.4 45.6 45.7 45.5 45.0 44.8 
hØ [mm] 45.8 45.6 45.3 45.7 45.5 45.3 45.1 44.9 
Ld [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 
V [mm3] 1320567 1307763 1304089 1307782 1298459 1308961 1292115 1286591 
V [m3] 0.00132 0.00131 0.00130 0.00131 0.00130 0.00131 0.00129 0.00129 
m [g] 516.6 506.4 579.8 507.6 655.2 637.8 656.8 645.2 

ρC [kg/m3] 391.2 387.2 444.6 388.1 504.6 487.3 508.3 501.5 
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Průměrná hodnota hustoty: ρC,Ø [kg/m3]  
S1_241 407.4  
S1_242 400.3  
S1_243 446.5  
S1_301 441.0  
S1_302 395.9  
S1_303 451.6  

     

Celková průměrná hodnota hustoty: ρC,Ø,celk [kg/m3] 
423.80 
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PŘÍLOHA D - Modul pružnosti - dynamické zkoušky 
240_01 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 97 105 100 99 94 91 93 88 
t2 [μs] 98 105 100 99 93 90 92 88 
t3 [μs] 98 105 102 99 93 91 93 90 
tØ [μs] 85.7 93.0 88.7 87.0 81.3 78.7 80.7 76.7 
v [m/s] 5837 5376 5639 5747 6148 6356 6198 6522 

EDYN,F [Mpa] 12103 10615 11065 11578 18230 18373 17091 19398 
Sylvatest                 

t [μs] 89 95 92 91 84 82 85 81 
v [m/s] 5618 5263 5435 5495 5952 6098 5882 6173 

EDYN,S [Mpa] 11214 10173 10277 10583 17091 16909 15393 17378 
         

240_02 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 99 97 99 104 100 98 104 99 
t2 [μs] 98 97 98 103 98 98 104 100 
t3 [μs] 98 97 99 103 98 97 104 100 
tØ [μs] 86.3 85.0 86.7 91.3 86.7 85.7 92.0 87.7 
v [m/s] 5792 5882 5769 5474 5769 5837 5435 5703 

EDYN,F [Mpa] 12361 15137 12489 10937 12947 16528 11439 12854 
Sylvatest                 

t [μs] 89 90 90 93 89 89 94 92 
v [m/s] 5618 5556 5556 5376 5618 5618 5319 5435 

EDYN,S [Mpa] 11631 13502 11581 10548 12277 15313 10957 11672 
         

240_03 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 103 96 93 90 97 93 98 91 
t2 [μs] 103 96 94 90 98 93 97 91 
t3 [μs] 102 97 93 91 97 92 96 91 
tØ [μs] 90.7 84.3 81.3 78.3 85.3 80.7 85.0 79.0 
v [m/s] 5515 5929 6148 6383 5859 6198 5882 6329 

EDYN,F [Mpa] 12868 16643 17834 18610 14945 16313 15644 17422 
Sylvatest                 

t [μs] 97 90 87 83 89 84 90 83 
v [m/s] 5155 5556 5747 6024 5618 5952 5556 6024 

EDYN,S [Mpa] 11243 14613 15586 16576 13739 15044 13954 15783 
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300_01 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 90 99 91 100 91 94 91 88 
t2 [μs] 90 100 90 99 91 96 91 87 
t3 [μs] 88 99 90 100 91 93 92 87 
tØ [μs] 77.3 87.3 78.3 87.7 79.0 82.3 79.3 75.3 
v [m/s] 6466 5725 6383 5703 6329 6073 6303 6637 

EDYN,F [Mpa] 16712 15091 17050 14459 17766 16856 17985 19892 
Sylvatest                 

t [μs] 82 91 83 93 84 86 85 81 
v [m/s] 6098 5495 6024 5376 5952 5814 5882 6173 

EDYN,S [Mpa] 14864 13899 15186 12848 15714 15450 15667 17206 
         

300_02 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 90 93 93 99 93 90 90 97 
t2 [μs] 90 94 91 100 94 91 90 96 
t3 [μs] 88 92 92 98 92 90 90 96 
tØ [μs] 77.3 81.0 80.0 87.0 81.0 78.3 78.0 84.3 
v [m/s] 6466 6173 6250 5747 6173 6383 6410 5929 

EDYN,F [Mpa] 16897 14955 16263 13732 14387 15944 15548 13758 
Sylvatest                 

t [μs] 84 87 85 91 85 84 85 90 
v [m/s] 5952 5747 5882 5495 5882 5952 5882 5556 

EDYN,S [Mpa] 14321 12963 14406 12551 13065 13865 13092 12080 
         

300_03 L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
Fakopp                 
t1 [μs] 96 92 87 88 102 85 88 86 
t2 [μs] 94 91 87 90 100 85 88 86 
t3 [μs] 96 91 88 88 102 86 88 88 
tØ [μs] 83.3 79.3 75.3 76.7 89.3 73.3 76.0 74.7 
v [m/s] 6000 6303 6637 6522 5597 6818 6579 6696 

EDYN,F [Mpa] 14083 15381 19586 16509 15807 22651 22001 22487 
Sylvatest                 

t [μs] 87 85 81 82 95 80 83 81 
v [m/s] 5747 5882 6173 6098 5263 6250 6024 6173 

EDYN,S [Mpa] 12921 13399 16941 14431 13978 19033 18447 19108 
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Fakopp 
EDYN,F [Mpa] 

L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
240_01 12103 10615 11065 11578 18230 18373 17091 19398 
240_02 12361 15137 12489 10937 12947 16528 11439 12854 
240_03 12868 16643 17834 18610 14945 16313 15644 17422 
300_01 16712 15091 17050 14459 17766 16856 17985 19892 

300_02 16897 14955 16263 13732 14387 15944 15548 13758 
300_03 14083 15381 19586 16509 15807 22651 22001 22487 

Ø 15817 
         

Sylvatest 
EDYN,S [Mpa] 

L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3 P4 
240_01 11214 10173 10277 10583 17091 16909 15393 17378 
240_02 11631 13502 11581 10548 12277 15313 10957 11672 
240_03 11243 14613 15586 16576 13739 15044 13954 15783 
300_01 14864 13899 15186 12848 15714 15450 15667 17206 
300_02 14321 12963 14406 12551 13065 13865 13092 12080 
300_03 12921 13399 16941 14431 13978 19033 18447 19108 

Ø 14135 
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PŘÍLOHA E - Modul pružnosti dřeva - statické zkoušky 

Statický 
modul 

bØ hØ Ld Ld,1 FMAX F0,4 F0,1 w0,4 w0,1 ESTAT,C fm,C 
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [MPa] [MPa] 

301_L1 57.8 45.3 500 420 13.383 5.353 1.338 3.197 1.051 6463.4 47.5 
301_L2 57.7 45.0 500 420 12.685 5.074 1.269 2.564 0.744 7353.7 45.6 
301_L3 58.0 45.1 500 420 14.255 5.702 1.425 3.109 0.622 6002.7 50.9 
301_L4 57.7 45.4 500 420 9.900 3.960 0.990 1.385 0.403 10375.0 35.0 
301_P1 57.2 45.4 500 420 18.952 7.581 1.895 2.073 0.588 13270.2 67.6 
301_P2 57.5 45.5 500 420 16.808 6.723 1.681 1.945 0.518 12103.3 59.4 
301_P3 57.5 45.4 500 420 17.688 7.075 1.769 2.026 0.572 12597.9 62.8 
301_P4 57.4 45.2 500 420 20.160 8.064 2.016 2.227 0.632 13220.6 72.1 
302_L1 57.9 45.6 500 420 9.812 3.925 0.981 1.237 0.331 10961.4 34.2 
302_L2 57.4 45.5 500 420 13.044 5.218 1.304 1.846 0.403 9284.4 46.1 
302_L3 56.3 45.3 500 420 12.848 5.139 1.285 1.854 0.457 9737.1 46.6 
302_L4 56.3 45.5 500 420 13.240 5.296 1.324 2.009 0.498 9155.4 47.6 
302_P1 57.6 45.7 500 420 12.184 4.874 1.218 1.943 0.519 8624.2 42.5 

302_P2 57.7 45.6 500 420 13.380 5.352 1.338 1.651 0.393 10778.6 46.8 
302_P3 57.7 45.6 500 420 15.820 6.328 1.582 2.198 0.649 10395.5 55.5 
302_P4 57.9 45.6 500 420 14.124 5.650 1.412 1.983 0.548 9956.2 49.2 
303_P1 57.0 45.5 500 420 14.172 5.669 1.417 1.760 0.424 10947.5 50.3 
303_P2 57.8 45.3 500 420 21.116 8.446 2.112 2.477 0.698 12295.1 74.8 
303_P3 57.3 45.1 500 420 23.316 9.326 2.332 2.430 0.690 14165.4 84.0 
303_P4 57.3 44.9 500 420 21.404 8.562 2.140 2.314 0.668 13908.1 77.8 
241_L1 57.5 45.0 500 420 11.544 4.618 1.154 1.892 0.483 8669.3 41.6 
241_L2 57.7 45.4 500 420 9.380 3.752 0.938 1.746 0.445 7419.8 33.1 
241_L3 57.7 45.3 500 420 11.772 4.709 1.177 1.896 0.359 7952.0 41.8 
241_L4 57.4 45.2 500 420 10.824 4.330 1.082 1.982 0.593 8164.2 38.7 
242_L1 57.5 45.8 500 420 11.380 4.552 1.138 1.761 0.439 8639.9 39.6 
242_L2 57.6 45.7 500 420 17.916 7.166 1.792 2.067 0.576 12178.8 62.7 
242_L3 57.6 45.8 500 420 11.232 4.493 1.123 1.486 0.379 10171.9 39.0 
242_L4 57.5 45.9 500 420 7.788 3.115 0.779 1.295 0.355 8256.6 26.9 
243_L1 57.6 45.1 500 420 7.012 2.805 0.701 1.307 0.413 8230.0 25.1 
243_L2 57.4 45.2 500 420 12.812 5.125 1.281 1.642 0.563 12482.2 46.0 
243_L3 57.5 45.6 500 420 17.396 6.958 1.740 2.100 0.663 12364.9 61.2 
243_L4 57.6 45.4 500 420 15.180 6.072 1.518 1.819 0.522 12092.3 53.8 

        ESTAT,C,Ø = 10635  

        fm,C,Ø =  50.2 
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Hodnoty síly a deformace dle normy Hodnoty síly a deformace dle 
programu FitData 2.0 Rozdíl 

F0,4 F0,1 w0,4 w0,1 ESTAT,N F2 F1 w2 w1 ESTAT,FD [%] [%] 
[kN] [kN] [mm] [mm] [MPa] [kN] [kN] [mm] [mm]  [MPa] 

302_L1 9.81 3.92 0.98 1.24 10961.4 4.65 1.55 1.46 0.51 11064.8 0.9 103.4 
302_L2 13.04 5.22 1.30 1.85 9284.4 4.32 0.08 1.50 0.03 9870.9 6.3 586.5 
302_L3 12.85 5.14 1.28 1.85 9737.1 3.90 0.00 1.40 0.00 9859.4 1.3 122.3 
302_L4 13.24 5.30 1.32 2.01 9155.4 4.19 0.00 1.58 0.00 9258.1 1.1 102.7 
302_P1 12.18 4.87 1.22 1.94 8624.2 4.66 1.02 1.86 0.45 8683.1 0.7 58.9 
302_P2 13.38 5.35 1.34 1.65 10778.6 4.16 0.06 1.27 0.02 11110.5 3.1 331.9 
302_P3 15.82 6.33 1.58 2.20 10395.5 5.92 1.20 2.06 0.53 10444.4 0.5 48.9 
302_P4 14.12 5.65 1.41 1.98 9956.2 5.25 1.01 1.84 0.41 10009.1 0.5 53.0 
303_P1 14.17 5.67 1.42 1.76 10947.5 3.66 0.00 1.13 0.00 11149.8 1.8 202.3 
303_P2 21.12 8.45 2.11 2.48 12295.1 7.86 1.56 2.29 0.55 12508.8 1.7 213.7 
303_P3 23.32 9.33 2.33 2.43 14165.4 8.97 2.00 2.32 0.61 14275.3 0.8 109.9 
303_P4 21.40 8.56 2.14 2.31 13908.1 9.30 2.85 2.51 0.87 14026.0 0.8 118.0 

   ESTAT,N,Ø = 10850.7   ESTAT,FD,Ø = 11021.7 1.6 171.0 
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PŘÍLOHA F - Rozměry a hmotnost vzorků z OSB desky pro 
materiálové zkoušky 

301 
b1 b2 bØ h1 h2 h3 h4 hØ LOSB V m ρOSB 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm3] [g] [kg/m3] 
01 97.65 97.94 97.80 15.16 15.01 15.23 15.01 15.10 500 738474 453 613.4 
02 98.63 98.29 98.46 15.04 15.23 15.00 15.01 15.07 500 741896 444 598.5 
03 98.46 98.35 98.41 15.18 15.03 15.20 15.04 15.11 500 743573 461 620.0 
04 97.86 98.11 97.99 15.09 15.00 15.15 15.05 15.07 500 738439 452 612.1 
21 97.33 97.58 97.46 15.13 15.07 15.29 15.00 15.12 500 736882     
22 98.47 98.53 98.50 15.02 15.12 14.98 15.16 15.07 500 742198 462 622.5 
23 97.31 97.40 97.36 15.54 14.99 15.52 15.03 15.27 500 743305 480 645.8 
24 98.50 98.16 98.33 15.10 15.00 15.27 14.96 15.08 500 741531 444 598.8 

             

302 
b1 b2 bØ h1 h2 h3 h4 hØ LOSB V m ρOSB 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm3] [g] [kg/m3] 
01 200.0 200.0 200.0 14.95 14.99 14.98 14.94 14.97 500 1496500 912 609.4 
02 200.0 200.0 200.0 15.12 15.07 15.02 15.10 15.08 500 1507750 941 624.1 
03 200.0 200.0 200.0 15.04 14.99 14.99 15.00 15.01 500 1500500 900 599.8 
04 200.0 200.0 200.0 15.05 14.95 15.00 14.93 14.98 500 1498250 867 578.7 
05 97.69 98.17 97.93 15.06 15.04 15.02 15.02 15.04 500 736189 443 601.7 
06 97.94 98.57 98.26 15.04 15.29 14.95 15.01 15.07 500 740474 441 595.6 
07 97.70 97.90 97.80 14.98 15.21 15.03 15.13 15.09 500 737779 467 633.0 
08 98.58 97.91 98.25 14.97 15.13 15.12 15.14 15.09 500 741259 446 601.7 
21 98.55 98.71 98.63 15.02 15.08 14.95 15.02 15.02 500 740588 446 602.2 
22 97.44 97.40 97.42 15.06 15.07 15.02 15.00 15.04 500 732477 428 584.3 
23 98.61 99.37 98.99 15.07 15.14 15.09 15.01 15.08 500 746261 455 609.7 
24 97.29 96.94 97.12 15.08 14.96 15.07 15.13 15.06 500 731276 453 619.5 

             

Průměrná hodnota hustoty: ρOSB,Ø [kg/m3]       
301 615.9       
302 605.0       

             

Celková průměrná hodnota hustoty: ρOSB,Ø,celk [kg/m3]      
610.4      
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PŘÍLOHA G - Modul pružnosti desky OSB - statické zkoušky 

Kolmo na 
vlákna 

bØ hØ L L1 FMAX F0,4 F0,1 w0,4 w0,1 ESTAT,OSB,90 fm,OSB,90 
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [MPa] [MPa] 

301_01_PR 97.80 15.10 500 420 0.73 0.29 0.07 5.38 1.12 2818.82 13.7 
301_02_PR 98.46 15.07 500 420 0.61 0.24 0.06 5.47 1.22 2372.27 11.5 
301_03_PR 98.41 15.11 500 420 0.80 0.32 0.08 5.64 1.37 3066.78 15.0 
301_04_PR 97.99 15.07 500 420 0.77 0.31 0.08 5.40 1.12 2971.74 14.5 
302_21_PR 98.63 15.02 500 420 0.65 0.26 0.07 5.56 1.32 2538.21 12.3 
302_22_PR 97.42 15.04 500 420 0.60 0.24 0.06 5.44 1.16 2302.98 11.2 
302_23_PR 98.99 15.08 500 420 0.63 0.25 0.06 5.97 1.41 2225.12 11.7 
302_24_PR 97.12 15.06 500 420 0.76 0.30 0.08 5.59 1.34 2927.03 14.2 

       ESTAT,OSB,90,Ø = 2653  

        fm,OSB,90,Ø =  13.0 

Rovnoběžně 
s vlákny 

bØ hØ L L1 FMAX F0,4 F0,1 w0,4 w0,1 ESTAT,OSB,0 fm,OSB,0 
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [MPa] [MPa] 

302_01_PO 200.0 14.97 500 420 2.98 1.19 0.30 4.13 1.12 8204.40 27.9 
302_02_PO 200.0 15.08 500 420 2.83 1.13 0.28 3.56 0.91 8650.79 26.1 
302_03_PO 200.0 15.01 500 420 3.03 1.21 0.30 4.12 1.06 8129.71 28.2 
302_04_PO 200.0 14.98 500 420 2.45 0.98 0.25 3.64 0.93 7485.47 22.9 
302_05_PO 97.93 15.04 500 420 1.40 0.56 0.14 3.62 0.85 8432.00 26.5 
302_06_PO 98.26 15.07 500 420 1.40 0.56 0.14 3.76 0.91 8127.63 26.4 
302_07_PO 97.80 15.09 500 420 1.42 0.57 0.14 3.80 0.94 8213.74 26.8 
302_08_PO 98.25 15.09 500 420 1.56 0.63 0.16 3.62 0.84 9267.67 29.3 
301_21_PO 97.46 15.12 500 420 1.41 0.56 0.14 3.81 0.85 7931.34 26.6 
301_22_PO 98.50 15.07 500 420 1.37 0.55 0.14 3.52 0.81 8467.59 26.0 
301_23_PO 97.36 15.27 500 420 1.58 0.63 0.16 3.93 1.17 9412.52 29.6 
301_24_PO 98.33 15.08 500 420 1.34 0.53 0.13 3.82 1.00 7938.57 25.5 

       ESTAT,OSB,0,Ø = 8355  

        fm,OSB,0,Ø =  27.1 
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PŘÍLOHA H1 - Výpočet únosnosti ocelové sponky a sponkového spoje 
ve střihu - jednostřižný spoj 
- výpočet proveden dle normy ČSN EN 1995-1-1 [15] 
 

Vstupní parametry: 
- délka sponky: ts = 50 mm 

- šířka hlavy sponky: bs = 10,8 mm 
- dřík sponky ve směru šířky: a = 1,4 mm 

- dřík sponky ve směru tloušťky: b = 1,6 mm 
- tloušťka OSB desky: t1 = 15 mm 
- tloušťka dřevěného hranolu: t = 45 mm 

- hloubka vniku hrotu sponky do dřevěného hranolu t2 = 35 mm 
- pevnost drátu sponky v tahu: fu = 800 N/mm2 

- hustota dřeva (dle měření): ρC,ø,celk = 423,80 kg/m3 
- hustota OSB desky (dle měření): ρOSB,ø,celk = 610,41 kg/m3 

- počet sponek v řadě: n = 3 
- koeficient množství sponek v řadě: kef = 1 (dle tab. 8.1 v normě [15]) 

 
Postup výpočtu: 

- průměr dříku sponky: 

퐝 = √푎 · 푏 = 1,4 · 1,6 =  1,497 푚푚 

 

- šířka hlavy sponky bs > 6d → 10,8 > 8,98 mm  
6d = 6 · 1,497 mm = 8,98 mm 

 
- hloubka vniku hrotu t2 > 14 d → 35 > 20,95 mm  

14d = 14 · 1,497 mm = 20,95 mm 
 

- ověření překrývání sponek ve středním prvku - dřevu dle 8.3.1.1 (7) v normě [15] 
t - t2 > 4 d → 45 - 35 > 4 · 1,497 → 10 > 5,99 mm 

 
- charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku: 

pro 1 dřík: My,Rk1 = 240 · d2,6 = 240 · 1,4972,6 = 684,75 N/mm 
pro 2 dříky: My,Rk2 = 2 · My,Rk1 = 2 · 684,75 = 1369,50 N/mm 
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- charakteristická pevnost v otlačení OSB desky: 

fh,1,k = 65 · d-0,7 · t1 0,1 = 65 · 1,497-0,7 · 15 0,1 = 64,26 N/mm2 
- charakteristická pevnost v otlačení dřevěného hranolu (bez předvrtaných otvorů): 

fh,2,k = 0,082 · ρf,k · d-0,3 = 0,082 · 423,80 · 1,497-0,3 = 30,79 N/mm2 

 

- poměr mezi pevnostmi v otlačení: 

훃 =
푓 , ,

푓 , ,
=

30,79
64,26 =  0,479 

 
- charakteristická únosnost pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku (u sponky 
jeden dřík) je nejmenší hodnota z: 
Fv,Rk,1 = fh,1,k · t1 · d = 64,26 · 15 · 1,497 = 1442,6 N 

Fv,Rk,2 = fh,2,k · t2 · d = 30,79 · 35 · 1,497 = 1613,0 N 

퐅퐯,퐑퐤,ퟑ =
푓 , , · 푡 · 푑

1 + β · 훽 + 2 · 훽 · 1 +
푡
푡 +

푡
푡 + 훽 ·

푡
푡 − 훽 · 1 +

푡
푡 =

=
64,26 · 15 · 1,497

1 + 0,479

· 0,479 + 2 ∗ 0,479 · 1 +
35
15 +

35
15 + 0,479 ·

35
15 − 0,479

· 1 +
35
15 = 1341,3 푁 

퐅퐯,퐑퐤,ퟒ = 1,05 ·
푓 , , · 푡 · 푑

2 + β · 2 · 훽 · (1 + 훽) +
4 · 훽 · (2 + 훽) · 푀 ,

푓 , , · 푑 · 푡
− 훽 =

= 1,05 ·
64,26 · 15 · 1,497

2 + 0,479

· 2 · 0,479 · (1 + 0,479) +
4 · 0,479 · (2 + 0,479) · 1369,50

64,26 · 1,497 · 15 − 0,479 =

= 448,7 푁 
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퐅퐯,퐑퐤,ퟓ == 1,05 ·
푓 , , · 푡 · 푑

1 + 2 · β · 2 · 훽 · (1 + 훽) +
4 · 훽 · (1 + 2 · 훽) · 푀 ,

푓 , , · 푑 · 푡
− 훽 =

= 1,05 ·
64,26 · 35 · 1,497

1 + 2 · 0,479

· 2 · 0,479 · (1 + 0,479) +
4 · 0,479 · (1 + 2 · 0,479) · 1369,50

64,26 · 1,497 · 35 − 0,479 =

= 669,7 푁 

퐅퐯,퐑퐤,ퟔ = 1,15 ·
2 · 훽

1 + 훽 · 2 · 푀 , · 푓 , , · 푑 =

= 1,15 ·
2 · 0,479

1 + 0,479 · 2 · 1369,50 · 64,26 · 1,497 = 475,1 푁 

퐅퐯,퐑퐤 = min F , , = F , , =  448,7 푁 

 
- charakteristická únosnost pro jeden střih jedné sponky: 

Fv,Rk,s = 2· Fv,Rk = 2 · 448,7 = 897,4 N 
 

- účinný počet sponek v řadě rovnoběžně s vlákny: 

퐧풆풇 = 푛 = 3 =  3 푘푠 

 
- účinná charakteristická únosnost dvou řad spojovacích prostředků rovnoběžně 
s vlákny, v jedné řadě 3 sponky, celkem 6 sponek: 
Fv,ef,Rk = 2 · nef · Fv,Rk,s = 2 · 3 · 897,4 = 5384,4 N 
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PŘÍLOHA H2 - Výpočet únosnosti ocelové sponky na vytažení 
a protažení hlavy sponky 
- výpočet proveden dle normy ČSN EN 1995-1-1 [15] 
 

Vstupní parametry: 
- délka sponky: ts = 50 mm 

- šířka hlavy sponky: bs = 10,8 mm 
- dřík sponky ve směru šířky: a = 1,4 mm 

- dřík sponky ve směru tloušťky: b = 1,6 mm 
- tloušťka OSB desky: t = 15 mm 
- tloušťka dřevěného hranolu: t2 = 45 mm 

- hloubka vniku hrotu sponky do dřevěného hranolu tpen = 35 mm 
- hustota dřeva (dle měření): ρC,ø,celk = 423,80 kg/m3 

- hustota OSB desky (dle měření): ρOSB,ø,celk = 610,41 kg/m3 
 

Postup výpočtu: 
- průměr dříku sponky: 

퐝 = √푎 · 푏 = 1,4 · 1,6 =  1,497 푚푚 

 
- průměr hlavičky hřebíku - ekvivalentně pro sponku dle rozměrů hlavy sponky byla 
určena náhradní plocha hlavičky sponky a průměr hlavičky sponky: 
- plocha hlavy sponky k jednomu dříku: 

퐒풐 =
푏
2 · b =

10,8
2 · 1,6 =  8,64 푚푚  

- ekvivalentní průměr z plochy hlavy sponky určený z plochy kruhu: 

퐝풉 = 2 · r = 2 ·
푆
휋 = 2 ·

8,64
휋 =  3,317 푚푚 

  
- šířka hlavy sponky b > 6d → 10,8 > 8,98 mm  

6d = 6 · 1,497 mm = 8,98 mm 
 

- hloubka vniku hrotu tpen > 12d → 35 > 17,96 mm  
12d = 12 · 1,497 mm = 17,96 mm 
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- charakteristická pevnost na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot: 

fax,k = 20 · 10-6 · ρf,k 2 = 20 · 10-6 · 423,80 = 3,59 N/mm2 
- charakteristická pevnost na protažení hlavičky: 

fhead,k = 70 · 10-6 · ρf,k 2 = 70 · 10-6 · 423,80 = 12,57 N/mm2 

 

- charakteristická únosnost spojovacího prostředku (u sponky pro jeden dřík) je menší 
z hodnot stanovených z následujících vztahů: 

Fax,Rk,1 = fax,k · d · tpen = 3,59 · 1,497 · 35  = 188,2 N 
Fax,Rk,2 = fax,k · d · t +  fhead,k · dh 2 = 3,59 · 1,497 · 15 + 12,57 · 3,3172 = 219,2 N 

 

퐅퐚퐱,퐑퐤 = min F , , = F , , =  188,2 푁 

 

- charakteristická únosnost jedné sponky (pro dva dříky): 
Fax,Rk,s = 2· Fax,Rk = 2 · 188,2 = 376,4 N 
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PŘÍLOHA I - Výpis naměřených posunů během experimentu 
Potenciometrické snímače dráhy č.:  

S1 až S5 - volná pásnice I-sloupku 
S6 až S8 - boční levý dřevěný hranol 

S9 až S1 - boční pravý dřevěný hranol 

Vz
or

ek
 Působící síla 

Naměřené posuny 
Volná pásnice I-sloupku Levý hranol Pravý hranol 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

[kN] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 
[mm

] 

30
1 

F0.1 = 9.24 -0.56 -0.60 -0.29 -0.06 0.00 -0.19 -0.59 -0.28 0.16 0.17 0.18 

F0.4 = 36.97 -0.54 -0.16 0.27 0.93 0.97 -0.62 -1.48 -1.03 0.51 0.36 0.36 

F0.95 = 87.80 5.79 10.02 11.39 10.49 6.22 1.76 2.13 0.94 -2.67 -4.34 -3.04 

FMAX = 92.43 13.98 24.37 28.51 23.94 13.52 4.22 6.01 3.51 -6.23 -9.16 -6.24 

30
2 

F0.1 = 8.85 -0.18 -0.21 -0.18 -0.07 0.01 -0.01 -0.31 --- -0.48 -0.47 -0.18 

F0.4 = 35.39 -1.79 -1.82 -1.07 0.01 0.57 -0.51 -0.69 --- 0.11 -0.14 -0.18 

F0.95 = 84.05 -12.75 -18.55 -17.70 -12.56 -5.18 -6.52 -10.28 --- 6.46 7.31 3.74 

FMAX = 88.47 -23.51 -37.32 -37.28 -26.90 -12.62 -12.16 -18.47 --- 10.94 13.71 8.16 

30
3 

F0.1 = 8.37 -0.30 -0.11 0.01 0.06 0.04 -0.53 -0.70 --- -0.15 -0.30 -0.38 

F0.4 = 33.46 -1.35 -0.94 -0.18 0.24 0.11 -1.33 -1.97 --- -0.07 -0.60 -0.88 

F0.95 = 79.47 5.32 10.34 12.53 10.53 4.95 2.67 3.95 --- -3.20 -5.54 -4.60 

FMAX = 83.65 14.53 26.24 30.13 24.20 11.93 5.07 7.49 --- -6.67 -10.28 -7.81 

24
1 

F0.1 = 9.40 -0.13 -0.58 -0.31 -0.01 0.23 -1.53 -0.81 --- -2.37 -1.80 -1.00 

F0.4 = 37.60 -1.43 -2.36 -1.97 -0.69 0.52 -1.05 -0.62 --- -2.77 -2.22 -1.22 

F0.95 = 89.31 -9.40 -16.24 -17.05 -12.45 -5.11 -6.05 -9.75 --- 2.66 3.97 2.47 

FMAX = 90.01 -16.00 -28.04 -28.93 -20.56 -8.91 -8.99 -13.86 --- 4.25 6.24 3.85 

24
2 

F0.1 = 12.04 -0.12 -0.32 -0.15 0.09 0.12 0.63 0.19 --- -1.27 -1.21 -0.70 

F0.4 = 48.17 -1.02 -2.08 -2.27 -1.35 -0.24 -0.95 -2.31 --- -1.19 -1.37 -0.80 

F0.95 = 114.40 -2.93 -9.54 -13.43 -10.71 -4.55 -5.66 -10.53 --- 3.33 3.76 1.99 

FMAX = 120.42 -6.25 -21.76 -27.44 -21.08 -9.72 -10.42 -17.32 --- 7.25 9.27 5.36 

24
3 

F0.1 = 8.29 -1.23 -1.30 -1.06 -0.63 -0.19 -0.99 -1.34 --- 0.24 0.02 -0.01 

F0.4 = 33.16 -2.90 -3.63 -3.07 -1.81 -0.49 -1.84 -2.55 --- 1.31 0.95 0.36 

F0.95 = 78.77 -12.55 -18.30 -18.62 -13.75 -6.01 -6.60 -9.30 --- 5.36 6.97 3.97 

FMAX = 82.81 -32.39 -52.61 -55.75 -42.35 -20.80 -9.86 -13.41 --- 3.25 5.15 3.33 
 

Hodnota posunu S8 na levém hranolu byla z kapacitních důvodů měřící stanice 
zaznamenána pouze u vzorku č. 301. U ostatních vzorků byl místo posunu S8 změřen 
svislý posun zatěžovací hlavy. 
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PŘÍLOHA J1 - Zdrojový kód /APDL script/ programu Ansys 

- sponkový spoj na střih 
FINISH 
/CLEAR 
/CWD,'C:\Users\users' 
/FILNAME,Ansys 
/PREP7 
 
! parameters 
t=15     ! tloušťka OSB [mm]   
hf=45                ! výška pásnice [mm]  
bf=58     ! šířka pásnice [mm] 
 
step=15 
 
! element type 
ET,1,95  
 
! material   
!! wood   ! Elasticity 
!! L->X   ! Longitudinal 
MP,EX,1,10635  ! Modulus of elasticity  
MP,GXY,1,750  ! Shear modulus of elasticity 
MP,PRXY,1,0.251  ! Poissons ratio 
!! R->Y   ! Radial 
MP,EY,1,650 
MP,GYZ,1,50 
MP,PRYZ,1,0.437 
!! T->Z   !Tangential 
MP,EZ,1,380 
MP,GXZ,1,710 
MP,PRXZ,1,0.287 
 
MP,DENS,1,0.425e3 
MP,MU,1,0.35 
 
!! osb 
!! L->X   ! Longitudinal 
MP,EX,2,6000  ! Modulus of elasticity  
MP,GXY,2,1190  ! Shear modulus of elasticity 
MP,PRXY,2,0.184  ! Poissons ratio 
!! R->Y   ! Radial 
MP,EY,2,2653 
MP,GYZ,2,80 
MP,PRYZ,2,0.364 
!! T->Z   !Tangential 
MP,EZ,2,110 
MP,GXZ,2,88 
MP,PRXZ,2,0.312 
 
MP,DENS,2,0.61e3 
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MP,MU,2,0.35 
 
! solid modelling 
BLOCK,0,bf,0,330,0,t 
BLOCK,0,bf,10,340,t,t+hf 
BLOCK,0,bf,0,330,t+hf,t+hf+t 
 
LOCAL,11,0,0,10,0,0,90,0 
WPCSYS,-1 
VSBW,all 
CSDELE,11 
 
LOCAL,11,0,0,330,0,0,90,0 
WPCSYS,-1 
VSBW,all 
CSDELE,11 
 
VSEL,S,LOC,Z,t,t+hf 
CM,wood,VOLU 
VSEL,INVE 
CM,osb,VOLU 
VSEL,ALL 
 
 
! meshing 
ESIZE,20 
MAT,1 
!! X ted jde nahoru do Y 
LOCAL,12,0,0,0,0,90,0,0 
ESYS,12 
VMESH,wood 
 
ESYS,0 
CSYS,0 
MAT,2 
VMESH,osb 
 
allsel,all 
 
! contact 1 
ET,2,170 
ET,3,174 
KEYOPT,3,9,1 
KEYOPT,3,10,0  
!KEYOPT,3,5,3 
KEYOPT,3,12,0 
FKN=10 
FKT=0.25 
COHE=0.147 
TAUMAX=0.4 
R,1,,,FKN  
RMORE,,,TAUMAX,,,FKT 
RMORE,COHE 
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REAL,1 
 
vsel,s,,,wood 
aslv,s 
asel,r,loc,z,t 
cm,targe,area 
vsel,s,,,wood 
aslv,s 
asel,r,loc,z,t+hf 
asel,a,,,targe 
cm,targe,area 
 
vsel,s,,,osb 
aslv,s 
asel,r,loc,z,t,t+hf 
cm,conta,area 
 
ASEL,S,,,targe 
LSLA,S 
KSLL,S 
NSLA,S 
NSLL,A 
NSLK,A 
ESLN,S 
TYPE,2 
ESURF 
ALLSEL,ALL 
 
ASEL,S,,,conta 
LSLA,S 
KSLL,S 
NSLA,S 
NSLL,A 
NSLK,A 
ESLN,S 
TYPE,3 
ESURF 
ALLSEL,ALL 
 
 
! boundary conds 
/SOLU       
 
*DO,multi,0,step,1 
NSEL,S,LOC,Y,0 
D,ALL,ALL 
NSEL,ALL 
 
NSEL,S,LOC,Y,340 
D,ALL,UY,-(multi-1)*0.5 
D,ALL,UX,0 
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D,ALL,UZ,0 
NSEL,ALL 
 
TIME,multi 
LSWRITE,multi    
DDELE,all 
*ENDDO 
 
! solution 
ANTYPE,STATIC 
NLGEOM,ON     ! Nonlinear geometry on    
OUTRES,ALL,ALL 
NSUBST,20 
NEQIT,1000 
AUTOTS,ON     ! Auto time-search on  
LNSRCH,ON 
 
LSSOLVE,1,step    
FINISH   
 
/post1   
*CFOPEN,results 
*DO,currstep,0,step,1 
 SET,currstep 
 uzel=node(0,330,30) 
 *GET,posunuti,node,uzel,U,Y 
 NSEL,S,LOC,Y,0   
 ESLN,S 
 FSUM 
 *GET,sila,FSUM,0,ITEM,FY 
 *VWRITE,-posunuti,-sila/1000 
(2F12.4) 
ALLSEL,ALL 
*ENDDO 
FINISH   
*CFCLOSE 
 
  



 154

PŘÍLOHA J2 - Zdrojový kód /APDL script/ programu Ansys 

- sponkový spoj na vytažení 
FINISH 
/CLEAR 
/CWD,'C:\Users\users' 
/FILNAME,Ansys 
/PREP7 
 
! parameters 
t=15     ! tloušťka OSB [mm]   
b=25               ! šířka zkušebního vzorku [mm]   
v=60               ! výška zkušebního vzorku [mm] 
h=58                ! tloušťka zkušebního vzorku [mm]  
 
step=5 
 
! element type 
ET,1,95  
 
! material   
!! wood   ! Elasticity 
!! L->X   ! Longitudinal 
MP,EX,1,10635  ! Modulus of elasticity  
MP,GXY,1,750  ! Shear modulus of elasticity 
MP,PRXY,1,0.251  ! Poissons ratio 
!! R->Y   ! Radial 
MP,EY,1,650 
MP,GYZ,1,50 
MP,PRYZ,1,0.437 
!! T->Z   !Tangential 
MP,EZ,1,380 
MP,GXZ,1,710 
MP,PRXZ,1,0.287 
 
MP,DENS,1,0.425e3 
MP,MU,1,0.35 
 
!! osb 
!! L->X   ! Longitudinal 
MP,EX,2,6000  ! Modulus of elasticity  
MP,GXY,2,1190  ! Shear modulus of elasticity 
MP,PRXY,2,0.184  ! Poissons ratio 
!! R->Y   ! Radial 
MP,EY,2,2653 
MP,GYZ,2,80 
MP,PRYZ,2,0.364 
!! T->Z   !Tangential 
MP,EZ,2,110 
MP,GXZ,2,88 
MP,PRXZ,2,0.312 
 



 155 

MP,DENS,2,0.61e3 
MP,MU,2,0.35 
 
!! mezivrstva 
MP,EX,3,0.557 
MP,PRXY,3,0.34 
 
! solid modelling 
BLOCK,0,b,0,v-t-0.5,0,h 
BLOCK,0,b,v-t-0.5,v-t+0.5,0,h 
BLOCK,0,b,v-t+0.5,v,0,h 
 
vglue,all 
 
! meshing 
ESIZE,5 
MAT,1 
VMESH,1 
 
MAT,2 
VMESH,5 
 
MAT,3, 
VMESH,4 
 
allsel,all 
 
! boundary conds 
/SOLU       
 
*DO,multi,0,step,1 
NSEL,S,LOC,Y,0 
D,ALL,ALL 
NSEL,ALL 
 
NSEL,S,LOC,Y,v 
D,ALL,UY,(multi-1)*0.25 
D,ALL,UX,0 
D,ALL,UZ,0 
NSEL,ALL 
 
TIME,multi 
LSWRITE,multi    
DDELE,all 
*ENDDO 
 
! solution 
ANTYPE,STATIC 
NLGEOM,ON     ! Nonlinear geometry on    
OUTRES,ALL,ALL 
NSUBST,20 
NEQIT,1000 
AUTOTS,ON     ! Auto time-search on  
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LNSRCH,ON 
 
LSSOLVE,1,step    
FINISH   
 
/post1   
*CFOPEN,results 
*DO,currstep,0,step,1 
 SET,currstep 
 uzel=node(0,v,0) 
 *GET,posunuti,node,uzel,U,Y 
 NSEL,S,LOC,Y,0   
 ESLN,S 
 FSUM 
 *GET,sila,FSUM,0,ITEM,FY 
 *VWRITE,posunuti,sila 
(2F12.4) 
ALLSEL,ALL 
*ENDDO 
FINISH   
*CFCLOSE 
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PŘÍLOHA K - Určení tuhosti v pootočení 
 

Vstupní parametry: 
- kφ,1 - tuhost v pootočení pro jednu sponku [MN/rad] 

- kφ - tuhost v pootočení (sponky po 100 mm) [MN·m/m/rad] 
- M - moment [N·mm] 

- φ - pootočení [rad] 
- F - průměrná síla určená z tuhosti na vytažení při posunu u = 1 mm (tuhost) F = 807 N 

- r - rameno, na kterém působí síla F (polovina šířky pásnice): r = 29 mm 
- n - počet sponek na 1 m: n = 10 

 
Tuhost v pootočení pro 1 sponku: 

풌흋,ퟏ =
푀
휑 =

퐹 · r
푢
푟

=
807 · 10 · 29 · 10

1 · 10
29 · 10

=  6,79 · 10  MN/rad 

Tuhost v pootočení: 

풌흋 = 풌흋,ퟏ · 푛 = 6,79 · 10 · 10 =  6,79 · 10  MN · m/m/rad 


