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Abstract  

There is a significant difference between calculated load bearing capacities of three-dimensional 

nailing plates and the values received by tests. 

It is the subject of the Author’s research to improve this state by developing the new European 

Technical Approval Guideline based on calculation method assisted by testing. The method combines 

both experiments and simple calculations advantages. The method is more effective compared to 

experiments and more accurate compared to simple calculations. 
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ÚVOD 

  

Spoje dřevěných konstrukcí pomocí ocelového kování v podobě tenkostěnných ocelových elementů 

pozvolna vytěsňují tradiční tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Jejich hlavní výhodou je neoslabení 

spojovaných prvků, což umožňuje snižování tloušťky spojovaných prvků. Dalšími výhodami jsou 

například možnost provádět přípoje pomocí kování přímo na stavbě, nebo možnost přímého napojení 

dřevěných prvků na ocelové či betonové konstrukce. [1] 

  

SPECIFIKA A ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STYČNÍKŮ S OCELOVÝMI ELEMENTY 

  

Tenkostěnné ocelové elementy jsou specifické svou poddajností způsobující velké plastické deformace 

před dosažením únosnosti celého spoje. Podle vzájemné polohy spojovaných dřevěných prvků lze 

styčníky s tenkostěnnými ocelovými tvarovanými elementy rozdělit do tří základních skupin: 

 

„T-spoj“, tj. styčník, u kterého konec jednoho prvku doléhá k průběžné straně druhého prvku. Jedná se 

například o napojení stropnic na průvlak, spoj roštu, nebo napojení průvlaku na sloup. Na tento styčník 

se nejčastěji používají ocelové elementy ve tvaru „U“, tzv. U-botky a úhelníky, a to jak obyčejné (bez 

ztužujícího žebra), tak se ztužujícím žebrem. 

 

 „X-spoj“, tj. křížový styčník, u kterého k sobě prvky doléhají svými boky. Tento styčník vznikne 

kupříkladu při ukotvení průběžných stropnic nebo průvlaků na sloupky nebo při zavěšení kleštin na 

střední vaznici. Zde se prvky spojují úhelníky se ztužujícím žebrem nebo úhelníky s předsazenými 

rameny. 

 

„Z-spoj“, tj. napojující styčník, kterým se provede nastavení dřevěného prvku pomocí spojky trámů 

v místě nulového momentu. Spojky totiž nejsou schopny přenášet ohybové momenty a přenášejí pouze 

posouvající síly.  

 

Kromě výše zmíněných základních způsobů využití kování je možné se setkat i s dalšími způsoby, 

jako jsou např. přípoje stěnových CLT panelů ke stropní konstrukci, které není dosud optimalizováno. 

Pro tato využití je do budoucna nezbytná optimalizace použitého kování. [2] 

  

OPTIMALIZACE KOVÁNÍ V PODOBĚ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH ELEMENTŮ 

  

Navrhování a optimalizace má v současné době nedostatečnou podporu v Eurokódech. Proto jsou 

výpočty prováděny podle technických předpisů „TR“ (TECHNICAL REPORT) vydávaných 

Evropskou organizací pro technická osvědčení „EOTA“ (EUROPEAN ORGANISATION FOR 
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TECHNICAL APPROVALS). Postup v nich uvedený se nazývá výpočtem podporovaným zkouškami. 

Jedná se o analytický postup, do nějž vstupují zkouškami určené parametry. Konkrétní příklady 

výpočtů jsou uvedeny v EOTA TR017. [3] 

  

EXPERIMENTY 

  

V současnosti jsou připraveny vzorky přípojů poskytnuté společností Tesařství Biskup s.r.o. za pomoci 

úhelníku 05-21 od společnosti BOVA Březnice spol. s.r.o. (viz Obr. 1). Cílem je analyzovat a 

optimalizovat parametry výpočtů určovaných pomocí experimentů s ohledem na tvar úhelníku, 

rozmístění otvorů pro hřebíky a délku použitých hřebíků. 

 

 
 

Obr. 1: Úhelník 05-21 
Fig.1: Angle bracket 05-21 

  

ZÁVĚR 

  

Cílem výzkumu je rozvinout v současnosti používanou metodu analytického výpočtu kování 

podporovaného zkouškami tak, aby došlo ke snížení potřebného počtu parametrů určovaných 

zkouškami. 
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