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• Tesařské spoje patří mezi nejstarší spoje 
dřevěných konstrukcí

• Vyžadují kvalifikované provedení 

• Nevýhoda - většinou velmi oslabují spojované 
prvky

• způsob namáhání - podmínka spolehlivosti 
závisí na konkrétním spoji

Tesařské spoje





Základní tesařské spoje



Sraz

• Spojované prvky se k sobě přiloží buď čely 
nebo podélnými plochami.



Plátování

• Spojované prvky se stýkají části čel i podélných 
ploch (tzv. plátem).



Lípnutí

• Spojované prvky se k sobě přiloží čelem na 
podélnou plochou.



Zapuštění

• Čelo jednoho prvku se osadí do zářezu 
druhého prvku.



Čepování

• V jednom prvku se vytvoří na konci čep a v 
druhém dlab.



Přeplátování

• Oba prvky jsou po celé délce spoje vyříznuty. 
Hloubka přeplátování se rovná součtu hloubek 
zářezů



Kampování

• Vybrání v jednom prvku odpovídá výstupku v 
druhém prvku a hloubka kampování se rovná 
hloubce jednoho vybrání. 



Osedlání

• Prvky v různých rovinách. Jeden je opatřen 
zářezem (sedlem) druhý zpravidla není 
oslaben.



A - Spojení sedla s trámem, 
B - Pásek 
(1 - trám, 2 - pásek, 3 - sloup)



Inženýrské spoje

Dřevěné
Dřevěné spojovací součásti 

• Hmoždíky

• Kolíky 

se zhotovují ze dřeva tvrdých listnatých dřevin 
(dub, jasan, buk).



Inženýrské spoje

Kovové (ocelové)
Kovové spojovací součásti 

• Hřebíky

• Vruty

• Sponky

• Hmoždíky

• Svorníky

• Skoby



Hřebíky
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Hřebíky



Vruty



Vruty
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Sponky





Svorníky:

• Svorník je válcový kovový spojovací prostředek 
s pevnou hlavou na jednom konci a závitovou 
částí pro matici na druhém konci



Svorníky
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Svorníky



Svorníky





Svorníky:

• Průměr svorníků musí být nejméně 6 mm 
a nejvýše 30 mm.

• Standardní průměry v mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.



Výrobky na bázi dřeva





Ocelové hmoždíky

• Hmoždíky jsou dřevěné nebo kovové spojovací 
prostředky, které se zapouští do spojovaných 
dřevěných prvků tak, aby se zabránilo jejich 
vzájemnému posunutí.



Ocelové hmoždíky

• Hmoždíky jsou dřevěné nebo kovové spojovací 
prostředky, které se zapouští do spojovaných 
dřevěných prvků tak, aby se zabránilo jejich 
vzájemnému posunutí.

• V současné době se používají především 
kovové záchytky. Z velkého počtu různých 
druhů kovových záchytek, které se ve světě 
vyrábějí, se u nás používá hmoždíků typu 
Bulldog.

• Ve spojích s hmoždíky je třeba použít 
stahovací svorníky umístěné v ose každého 
hmoždíku. Ve spojích tažených prvků musí být 



Ocelové hmoždíky

• V současné době se používají především 
kovové záchytky. Z velkého počtu různých 
druhů kovových záchytek, které se ve světě 
vyrábějí, se u nás používá hmoždíků typu 
Bulldog.

• Ve spojích s hmoždíky je třeba použít 
stahovací svorníky umístěné v ose každého 
hmoždíku. 



Ocelové hmoždíky

• Ve spojích tažených prvků musí být na každé 
straně spoje nejméně dva hmoždíky za sebou 
ve směru tahové síly.



Ocelové hmoždíky

• Ozubené hmoždíky typu Bulldog - jsou 
kruhového a čtvercového profilu. 

• Tyto hmoždíky se vkládají mezi dřevěné prvky, 
do kterých se zalisovávají. 



Ocelové hmoždíky



Tesařské skoby



Styčníkové plechy

http://www.bovanail.cz/pouziti-technologie-strech/


Styčníkové plechy





Styčníkové plechy



Spoje lepené



Spoje lepené



Lepené spoje

Lepené lamelové dřevo

• Použití: v případě potřeby na průvlaky, 
vaznice, nosníky nebo na stěnové sloupky 
větších průřezů.



Lepené spoje

Požadavky na lepené lamelové dřevo: 

• v ohledu pevnosti plošných a podélných spojů

• reakce na oheň

• trvanlivosti dřeva

• emise formaldehydu

• prokazování shody, certifikace, prohlášení 
o shodě a značení jsou stanoveny v ČSN EN 
14080.



Lepené spoje

Lepené dřevo ze 2 nebo 3 lamel (tzv. trámy 
Duo a Trio)

• Na nosné prvky



Lepené spoje

Prutové prvky z vrstveného dřeva

Použití:

• nosníky, 

• sloupy a nárožní krokve při požadavku vysoké 
únosnosti a tuhosti, 

• nosné prvky pro zesilování, 

• náhrada ocelových profilů.



Lepené spoje

Charakteristika:

vyšší cena proti běžnému řezivu, ale podstatně 
vyšší pevnost a tuhost a rozměrová stálost.

Požadavky na vrstvené dřevo z dýh v ohledu

• jakosti lepení, 

• rozměrů a tolerancí, 

• pevnosti, tuhosti, 



Profily lepených lamelových 
nosníků



Profily lepených lamelových 
nosníků


