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Seznam výkres  
 

a. ást pro pozemní stavitelství 
 

Ozn. Název     M ítko Formát 

1. Situace    1:250  2xA4 

2. Výkopy    1:100  4xA4 

3. Základy    1:100  4xA4 

4. P dorys 1.NP    1:50  8xA4 

5. P dorys 3.NP    1:50  8xA4 

6. Nosná konstrukce st echy  1:100  4xA4 

7. P dorys st echy   1:100  4xA4 

8. Pohledy    1:100  8xA4 

9. ez A-A    1:100  2xA4 

 

 

b. ást technologická  

 
Harmonogram      2xA4 

 

10. Za ízení staveništ    1:200  4xA4 

 

 





















ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon ení Cena (K ) bez
DPH

Nh Pr m.
po et

pracovník
1 Stavba celkem 319 dny 5.3. 12 23.5. 13 14789085 13612,52

2 P edání, zahájení 1 den 5.3. 12 5.3. 12

3 SO 01 -  Bytový d m KOB 101 319 dny 5.3. 12 23.5. 13 14789085 13612,52

4 Sejmutí ornice, odvoz na deponii, rozprost ení, hutn ní 3 dny 5.3. 12 7.3. 12 122607 79 4

5 Výkopy 23 dny 8.3. 12 9.4. 12 752295 1273,42 7

6 Základy 2 dny 10.4. 12 11.4. 12 680973 88,38 7

7 1.PP - Obvodové a nosné zdivo + HI pod zdí 13 dny 1.5. 12 17.5. 12 564323 509,10 5

8 Izolace proti vlhkosti - svislá a vodorovná v etn  penetrace 5 dny 18.5. 12 24.5. 12 118232 232,8 6

9 1.PP - Vodorovné konstrukce ( V nec, schodišt , strop, p eklady) 15 dny 30.5. 12 19.6. 12 425353 592,17 5

10 Tepelná izolace suterénu perimetr 3 dny 20.6. 12 22.6. 12 115239 97,5 5

11 1.NP - Obvodové a nosné zdivo 13 dny 25.6. 12 11.7. 12 752564 503,2 5

12 1.NP - Vodorovné konstrukce ( V nec, schodišt , strop, p eklady) 15 dny 12.7. 12 1.8. 12 465654 592,17 5

13 2.NP - Obvodové a nosné zdivo 13 dny 7.8. 12 23.8. 12 752564 503,2 5

14 2.NP - Vodorovné konstrukce ( V nec, schodišt , strop, p eklady) 15 dny 24.8. 12 13.9. 12 485656 592,17 5

15 3.NP - Obvodové a nosné zdivo 13 dny 19.9. 12 5.10. 12 752564 503,2 5

16 3.NP - Vodorovné konstrukce ( V nec, schodišt , p eklady) 11 dny 8.10. 12 22.10. 12 421654 402 5

17 St ešní pláš 34 dny 26.10. 12 12.12. 12 1429972 1070

18 Štítová st na 2 dny 26.10. 12 29.10. 12 86166 59,54 4

19 Nosná konstrukce st echy (Vazníky,la ování, zav trování) 9 dny 30.10. 12 9.11. 12 559604 293,27 4

20 St ešní krytina 6 dny 12.11. 12 19.11. 12 254593 192,57 4

21 Klempí ské konstrukce (Záv trná lišta, sn hový zachytáva , st . výlez) 3 dny 19.11. 12 22.11. 12 149892 68,72 4

22 Sádrokartonový podleh (Parozábrana, TI, stropní schody 14 dny 23.11. 12 12.12. 12 379717 455,9 4

23 P í ky 7 dny 13.12. 12 21.12. 12 718543 323,50 6

24 Výpln  otvor - plastová okna a dve e, ocelové zárubn 11 dny 7.1. 13 21.1. 13 1038137 424,24 5

25 Vnit ní omítky 31 dny 22.1. 13 5.3. 13 1058535 1990 8

26 Podlahy - mazaniny, tep. Izolace 10 dny 6.3. 13 19.3. 13 1463876 379 5

27 Podlaha - nášlapné vrstvy, obklady 22 dny 20.3. 13 18.4. 13 619536 852 5

28 Truhlá ské výrobky - parapety, dve e 9 dny 19.4. 13 1.5. 13 193609 329 5

29 Malby + penetrace (vnit ní+vn jší) 13 dny 2.5. 13 20.5. 13 345342 513,24 5

30 Montáž technického za ízení (výtahu) 3 dny 19.4. 13 23.4. 13 756453 92,18 4

31 Vm jší zateplovací systém + Lešení 24 dny 6.3. 13 8.4. 13 694654 1296 7

32 Úklid objektu 2 dny 21.5. 13 22.5. 13 18346 49,7 5

33 Kolauda ní ízení 1 den 23.5. 13 23.5. 13 - - -
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Seznam p íloh 
 

Porotherm 40 Profi 

Porotherm 30 Profi 

Porotherm 24 Profi 

Porotherm 14 Profi 

Porotherm 11,5 Profi 

Porotherm Profi 

Porotherm p eklad 7 

Porotherm p eklad 11,5 a 14,5 

Porotherm strop 

DEKBIT AL S40 

DEKBIT V60 S35 

Kotvení – konstruk ní zásady 

Ztužení – konstruk ní zásady 

V žový je áb Liebherr 42 K.1 

RONN anglický dvorek 

Výtah LIFTCOMP 

 



Použití
Cihly broušené POROTHERM 40 Profi
jsou určené pro omítané jednovrstvé
obvodové nosné i nenosné zdivo tloušť-
ky 400 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny. Ke zdění těchto cihel se používá
speciální malta pro tenké spáry.

Výhody
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm - mini-

mální spotřeba malta pro zdění, mini-
mální množství vody vnesené do zdiva

– žádné tepelné mosty v ložných
spárách

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 248x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 780 kg/m3

– hmotnost cca 19,2 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 400 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

40 ks/m3

– spotřeba malty 2,8 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P15 5,15
P10 3,88 1000
P8 3,32

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw

= 47 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek POROTHERM 344 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext

na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM Profi DBM (λU=0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,126 3,18 0,30
bez omítek 1,0 0,131 3,05 0,31
s om. PTH* 1,0 0,132 3,37 0,28
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,90 hod/m2

2,25 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 Profi jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1185 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-
THERM Profi DBM (Dünnbettmörtel).

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 40 Profi

Tepelněizolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 40 Profi

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
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Doplňkové cihly

POROTHERM 40 1/2 K Profi
(poloviční koncová)

– rozměry d/š/v 125x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 900 kg/m3

– hmotnost cca 11,2 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 1/2 K Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety max. 1375 kg

POROTHERM 40 K Profi
(koncová)

– rozměry d/š/v 250x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 800 kg/m3

– hmotnost cca 19,9 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 K Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1225 kg

POROTHERM 40 R Profi
(rohová)

– rozměry d/š/v 147x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 820 kg/m3

– hmotnost cca 12,0 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 R Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1185 kg

POROTHERM 40 Profi

Tepelněizolační vnější stěna 2/2

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 30 Profi
jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky
300 mm. Lze je též použít pro vnitřní
nosnou část vrstveného zdiva v kombi-
naci s tepelným izolantem a případně
s dalšími cihelnými materiály tvořícími
vnější ochrannou část vrstveného
zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá
speciální malta pro tenké spáry.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25% oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimál-

ní spotřeba malty, minimální množst-
ví vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 247x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-850 kg/m3

– hmotnost max. 15,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 2,1 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P15 5,15 1000
P10 3,88

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 283 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM Profi DBM (λU=0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,175 1,72 0,50
bez omítek 0,5 0,180 1,68 0,50
s omítkami* 0,5 0,190 1,73 0,50
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,70 hod/m2

2,35 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 Profi jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety max. 1290 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-
THERM Profi DBM (Dünnbettmörtel).

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 30 Profi

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

ČSN EN 771-1
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Doplňkové cihly

POROTHERM 30 1/2 Profi
(poloviční)

– rozměry d/š/v 125x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 830-900 kg/m3

– hmotnost max. 8,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 1/2 Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 160 ks/pal
– hmotnost palety max. 1375 kg

POROTHERM 30 R Profi
(rohová)

– rozměry d/š/v 175x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850 kg/m3

– hmotnost cca 11,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Cihly POROTHERM 30 R Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety max. 1100 kg

POROTHERM 30 Profi

Vnější a vnitřní nosná stěna 2/2

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 24 Profi
jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky
240 mm. Lze je též použít pro vnitřní
nosnou část vrstveného zdiva v kombi-
naci s tepelným izolantem a případně
s dalšími cihelnými materiály tvořícími
vnější ochrannou část vrstveného
zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá
speciální malta pro tenké spáry.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální množství
vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 372x240x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3

– hmotnost max. 20,0 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba malty 1,7 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P15 5,20 1000
P10 3,91

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 49 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 246 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM Profi DBM (λU=0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,28 0,86 0,90
bez omítek 0,5 0,29 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,30 0,90 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,58 hod/m2

2,40 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 Profi jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1230 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-
THERM Profi DBM (Dünnbettmörtel).

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 24 Profi

Vnější a vnitřní nosná stěna

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

ČSN EN 771-1
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 14 Profi
jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky
140 mm. Ke zdění těchto cihel se pou-
žívá speciální malta pro tenké spáry.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální množství
vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 497x140x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850 kg/m3

– hmotnost cca 14,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 140 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

57,1 ks/m3

– spotřeba malty 1,0 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P10 4,37 1000
P8 3,74

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 43 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 163 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM Profi DBM (λU=0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,26 0,53 1,25
bez omítek 0,5 0,27 0,52 1,30
s omítkami* 0,5 0,29 0,58 1,20
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí nosná i nenosná stěna
s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1

EI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,49 hod/m2

3,50 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 14 Profi se tyto cihly
dělí podle potřeby v místech svislých
otvorů.

Dodávka
Cihly POROTHERM 14 Profi jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1210 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-
THERM Profi DBM (Dünnbettmörtel).

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 14 Profi
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BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 11,5
Profi jsou určené pro omítané nenosné
zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm.
Lze je též použít jako přizdívku tepelné
izolace v místě železobetonových ztu-
žujících věnců nebo pro vnější ochran-
nou část vrstveného zdiva. Ke zdění
těchto cihel se používá speciální malta
pro tenké spáry.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální množství
vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 497x115x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 810 a 850 kg/m3

– hmotnost max. 12,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty
pro tenké spáry 0,8 l/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 43 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 141 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM Profi DBM (λU=0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,26 0,45 1,40
bez omítek 0,5 0,26 0,44 1,45
s omítkami* 0,5 0,29 0,50 1,30
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí nenosná stěna s obou-
strannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,47 hod/m2

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety max. 1195 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-
THERM Profi DBM (Dünnbettmörtel).

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 11,5 Profi

Nenosná příčka

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
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POROTHERM 11,5 Profi

1
1

5

500

497

5
0

0

375 115

1
1

5

500

115

3
7

5

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

1. vrstva

2. vrstva



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Zdicí malta POROTHERM Profi je
určena pro zdění broušených cihel na
tenkou spáru. Malta má univerzální
použití – je možné ji nanášet maltova-
cím vozíkem na celou plochu ložné
spáry nebo nanášecím válcem pouze
na obvodová a vnitřní žebra cihel.
Pro každý způsob použití se aplikuje
jiné množství záměsové vody. Malta se
používá pro všechny tloušťky zdiva.

Výhody
– univerzální použití – lze nanášet jak

na celou plochu ložné spáry, tak
pouze na žebra cihel;

– vysoká vydatnost;
– vysoká pevnost malty;
– zvýšení tepelného odporu zdiva

o 20 %;
– jednoduché a velmi rychlé zdění –

25 % úspora pracovního času;
– velmi nízká spotřeba malty – úspora

více než 80 %;
– zásadní snížení technologické

vlhkosti ve zdivu;
– úspora na technickém vybavení

staveniště;
– dlouhá doba zpracovatelnosti malty;
– vyšší pevnost zdiva než při použití

klasické malty

Složení
vápenný hydrát, cement, omítkový
písek, přísady

Technické údaje:
– třída dle ČSN EN 998-2 T
– pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2

– počáteční pevnost ve smyku (podle
EN 998-2, Příloha C) ≥ 0,30 N/mm2

– reakce na oheň třída A1
– faktor difuzního odporu µ = 5/20

(tabulková hodnota dle EN 1745)
– trvanlivost (zmrazování/

rozmrazování) podle EN 998-2
Příloha B, odstavec c

– objemová hmotnost
po zatvrdnutí cca 1500 kg/m3

– vydatnost: - z 25 kg suché směsi
se získá cca 20 litrů čerstvé
malty pro nanášení válcem

pouze na žebra cihel
- z 25 kg suché směsi

se získá cca 19 litrů čerstvé malty
pro celoplošné nanášení vozíkem

– potřeba vody: - cca 10 - 11 litrů
záměsové vody na 25 kg

suché směsi pro nanášení válcem
pouze na žebra cihel

- cca 7,5 litrů záměsové vody
na 25 kg suché směsi

pro celoplošné nanášení vozíkem
– spotřeba: - cca 7 litrů čerstvé malty

na 1 m3 zdiva při nanášení
válcem pouze na žebra cihel

- cca 12 litrů čerstvé malty
na 1 m3 zdiva při celoplošném

nanášení vozíkem
– doba zpracovatelnosti cca 4 hod.

(při teplotě 18°C až 20°C)
– možnost korekce cca 5 minut

Tepelně-technické

údaje
Tepelná vodivost
λ10,dry ≤ 0,47 W/mK pro P = 50 %
λ10,dry ≤ 0,54 W/mK pro P = 90 %
(tabulkové hodnoty dle EN 1745)

Dodávka
Malta pro tenké spáry POROTHERM
Profi je dodávána v papírových
pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná
na vratných EUR paletách rozměrů
1200 × 800 mm. 
– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování pytlů
V suchu, na dřevěném roštu, v uzavře-
ném balení skladovatelnost nejméně
9 měsíců od data výroby uvedeného
na obalu.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Zamezte styku s kůží a očima. Používejte
ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc:

Při potřísnění odložte kontaminovaný
oděv a kůži omyjte velkým množstvím
vody a mýdlem, při zasažení očí vymý-
vejte 10-15 minut velkým množstvím
vody, při náhodném požití vyplách-
něte ústa a vypijte asi půl litru vody.
V případě potřeby vyhledejte lékaře.
Ve vyzrálém (vyreagovaném) stavu  je
výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Zpracování

1. Mísení

Do čisté vhodné nádoby vlijte vodu
a plynulým mícháním pomocí poma-
luběžného mísidla míchejte tenkovrs-
tvou maltu, až vznikne jednolitá směs
bez žmolků. Po krátkém odležení ještě
jednou zamíchejte. Množství zámě-
sové vody je pro nanášení válcem na
žebra cihel cca 10 -11 litrů na 25 kg
suché směsi, pro celoplošné nanášení
vozíkem je cca 7,5 litru na 25 kg suché
směsi. Vždy zamísit celý obsah pytle.
Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

2. Zdění

Při zpracování je nutné dodržet zásady
správného zdění broušených cihel.
Před nanesením malty doporučujeme
ložnou plochu zazděných cihel otřít
mokrou malířskou štětkou. Tím dojde
k částečnému navlhčení cihel a setření
prachu z broušení cishel. Cihly se ne-
smí do konečné polohy posouvat po
ložné ploše, aby nedošlo k setření
tenké vrstvy malty.

2.1. Nanášení válcem na žebra cihel

Čerstvá malta se nadávkuje do zásob-
níku nanášecího válce a rovnoměrným
pohybem válce po ložné ploše již osa-
zených cihel se malta rovnoměrně apli-
kuje. Maltou musí být pokryta horní
plocha všech žebírek cihel. Do takto
připravené tenké vrstvy malty se osadí
nová vrstva cihel.

2.2 Celoplošné nanášení
maltovacím vozíkem

Čerstvá malta se nadávkuje do zásob-
níku maltovacího vozíku určeného pro
celoplošné nanášení a rovnoměrným
pohybem vozíku se malta aplikuje po
ložné ploše již osazených cihel. Je
třeba zvolit takovou rychlost vozíku,
aby z něj malta vystupovala plynule
a aby pokrývala celou ložnou spáru
(vyjma otvorů pro manipulaci).

Upozornění a vše-

obecné pokyny
Teplota vzduchu, malty a zdicích prvků
nesmí během zpracování a tuhnutí
klesnout pod +5 °C. Při přímém sluneč-
ním záření, dešti nebo silném větru
se doporučuje zdivo chránit vhodným
způsobem. Nepřimíchávat žádné jiné
materiály.

ČSN EN 998-2

POROTHERM Profi
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Keramické ploché POROTHERM
překlady 11,5 a 14,5 se používají jako
nosné prvky nad otvory ve stěnových
konstrukcích. Protože ploché překla-
dy jsou velmi štíhlé prefabrikáty, ne-
jsou nosné samy o sobě. Nosnými se
stávají teprve ve spojení s nad nimi vy-
zděnou nebo vybetonovanou spolupů-
sobící nadezdívkou – tlakovou zónou.
Takový překlad se nazývá překladem
spřaženým.

Výhody
– délkový sortiment
– variabilita použití
– velmi snadná ruční manipulace
– zvýšený tepelný odpor překladů
– u obvodových stěn možnost 

kombinace s tepelným izolantem
– minimální spotřeba oceli
– nejnižší cena v porovnání s ostat-

ními druhy překladů
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
se vyrábějí z podélně děrovaných ci-
helných tvarovek tvořících podklad
pod omítku a zároveň obálku pro žele-
zobetonovou část překladu.

Cihelné tvarovky UW 115/71 – 250
UW 145/71 – 250

Beton třídy C 25/30
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
Rozměry (š x d x v 115/145x71x750

až 3000 mm
Hmot nost na jednotku plochy (11,5)

197 až 211 kg/m2

Hmot nost na jednotku plochy (14,5)
246 až 256 kg/m2

Hmot nost cca 17/20 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti λ equ

- pro PTH překlad 11,5 0,73 W/(m.K)
- pro PTH překlad 14,5 0,68 W/(m.K)

Technické označení
překladů (délka v mm)

PTH překlad 11,5 - 750 až 3000
PTH překlad 14,5 - 750 až 3000

Požární odolnost

Překlad bez omítky
Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 90 DP1

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Statické působení

Ploché překlady se mohou používat
jen u převážně statického zatížení.
Trámy, žebrové stropy apod. musí být
v části nad překladem uloženy na ne-
bo v betonovém ztužujícím věnci, aby
došlo k rovnoměrnému rozdělení zatí-
žení. Přímé zatížení plochého překladu
osamělým břemenem je nepřípustné!
Do nosného průřezu spřaženého pře-
kladu výšky h se nesmí započítat část
stěnové konstrukce nad stropem,
popř. nad ztužujícím věncem. Ke sta-
tickému posouzení plochých překladů
se používají Tabulky pro navrhování
POROTHERM překladů 11,5 a 14,5.
Výpočet zatížení překladu pro účely
posouzení únosnosti pomocí těchto
tabulek, případně přímý statický výpo-
čet překladů jsou detailně popsány
v kapitole 9 „Statické údaje“.

Způ sob za bu do vá ní
(mon táž)

Z boku překladů jsou do tvarovek vyra-
ženy šipky � s nápisy TOP určující po-
lohu překladů ve zdivu.
Překlady se ukládají na výškově vyrov-
nané zdivo do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Skutečná délka
uložení na zdivu musí být na každém
konci překladu minimálně 120 mm.
Při manipulaci s plochými překlady
běžně dochází k pružnému průhybu,
který není na závadu výrobku. Aby ne-
docházelo k nadměrnému prohnutí
nebo i zlomení překladů ve stádiu pro-
vádění stěnové konstrukce nad překla-
dem, je nutné před započetím těchto
prací všechny překlady podepřít provi-
zorními podporami (např. dřevěnými
sloupky s vyklínováním) stejnoměrně
tak, aby vzdálenosti mezi podporami
nebo podporou a nosnou zdí byly
maximálně 1,0 m.

Keramické překlady
POROTHERM 11,5 a 14,5
Překlady 1/2

Příčný řez

Polohy překladu pro manipulaci

Překlad složený z více prvků

Geometrie spřaženého překladu

L

l

l la a

115

7
1

145

b

h

htlaková zóna

ČSN EN 845-2

132

14,5
11,5



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

09
 7

21

Po zabezpečení podpor, pečlivém od-
stranění nečistot z horní plochy překladů
a po řádném navlhčení lze překlad na-
dezdít nebo nadbetonovat. U nadezdíva-
ných překladů musí být ložné i styčné
spáry mezi cihlami zcela promalto-
vány a to i u zdicích bloků pro obvo-
dová zdiva s vysokým tepelným odpo-
rem, u kterých se běžně svislá styčná
spára nepromaltovává. Přerušené mal-
tování ložné spáry je nepřípustné!
Zdění nad překlady je nutné provádět
peč-livě. Minimální tloušŅka ložné i sty-
čné spáry je 10 mm, minimální pevnost
použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdíva-
nou nadezdívku – tlakovou zónu – lze
použít pálených, vápenopískových a be-
tonových cihel a bloků, jejichž pevnost
v příčném směru (tj. po nadezdění ve
směru podélné osy překladů) je v prů-
měru alespoň 2,5 MPa a jednotlivě
alespoň 2,0 MPa. Více plochých pře-
kladů vedle sebe smí být použito pou-
ze za předpokladu, že tlaková zóna
bude provedena nad všemi překlady
v plné šířce. Zdivo nadezdívky pak
musí být provedeno ve vazákové
vazbě s délkou převazby ve směru
probíhajícího zdiva rovnající se nejméně
0,4-násobku výšky použitých cihel či
bloků.
Při betonované tlakové zóně spřaže-
ného překladu se doporučuje použít
betonu minimální třídy C 12/15.
Podpory překladů lze odstranit teprve
po dostatečném zatvrdnutí malty či be-
tonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna
zatížení z prefabrikovaných stropních
konstrukcí nebo z bednění monolitic-
kých stropních konstrukcí musí být
až do doby dostatečného zatvrdnutí
tlakové zóny spřaženého překladu
přenesena mimo překlady samostat-
ným podepřením. Překlady musí být
nejpozději v konečné fázi úprav
stavebního díla opatřeny omítkou.
Poškozený (nalomený) překlad se
nesmí použít!!!

Skladování, manipulace
a doprava

POROTHERM překlady se skladují
na rovném a nerozbřídavém (řádně
odvodněném) terénu. Ukládají se na
dřevěné hranoly tak, aby se vlastní
tíhou nadměrně nedeformovaly (díky

příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe
nebo od konce překladu) a nebo se
skladují přímo na paletách tak, jak jsou
baleny výrobcem. Překlady ani palety
se mezi sebou neprokládají. Maximální
výška slohy skladovaných překladů je
3,0 m. Překlady se na skládkách
ukládají podle délek.
Při manipulaci s překlady je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich
poškození (nalomení). Během manipu-
lace s jednotlivými překlady je běžné,
že dochází k pružnému průhybu, který
však není na závadu výrobku. Pro ome-
zení nebezpečí poškození překladu se
doporučuje manipulovat s překlady
otočenými o 90° nebo 180° kolem své
podélné osy vzhledem k poloze, ve
které budou zabudovány ve stavbě.
Při převážení na autech či vagonech
se dbá stejných zásad jako při sklado-
vání. Překlady se na vozidle musí zajis-
tit proti posunutí při dopravě a ukládat
do vrstev podle výšky bočnic, nosnosti
dopravního prostředku, stavu vozovky
apod.
V zimním období musí být překlady
chráněny proti povětrnostním vlivům.

Dodávka
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
jsou dodávány na nevratných dřevěných
hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm
a jsou sepnuté paletovací páskou.

Počet překladů v paketu:

POROTHERM překlad 11,5 40 ks
POROTHERM překlad 14,5 30 ks

Keramické překlady
POROTHERM 11,5 a 14,5
Překlady 2/2

Způsob montážního podepření

L/3L/3 L/3

L/2

1,0 < L < 2,0 m

L/2
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POROTHERM překlad 11,5

Tabulky pro navrhování

Tabulky únosnosti

pro ploché POROTHERM překlady 11,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním
železobetonovým věncem výšky 200 mm:

– šířka překladu b = 115 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 17 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 199 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm

(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)

* Redukované zatížení s ohledem na zakotvení výztuže v podpoře
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Použití cihel POROTHERM 30/24 N
pevnosti v tlaku 15 N/mm2 nad plochými
POROTHERM překlady 11,5

Použitá výztuž 1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm

Délka překladu 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l [mm]

Max. šířka otvoru 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]

o h y b o v á   ú n o s n o s t   j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

93,9 49,5 29,1 19,5 13,9 10,5 8,2 6,5 5,3 4,5 

s m y k o v á   ú n o s n o s t   jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

125,3 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 

max.  návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a   s   n í m   s p ř a ž e n é   n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  

72,8* 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 

max. návrhové zatížení 
c e l é   s e s t a v y   ( d v o j i c e   p ř e k l a - 
d ů )   p o   o d e č t e n í   v l a s t n í   t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h = 438 mm [ kN/m ]  

143,3 75,8 33,4 20,8 14,8 11,2 8,9 7,3 6,0 5,1 

mezní průhyb      při max. 
návrhovém zatížení  [ kN/m ]  1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 6,0 6,6 7,2 d 

ČSN EN 845-2
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Spolupůsobící nadezdívkou se překlad
stává plně nosným - tzv. spřaženým
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1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm

750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l [mm]

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]

o h y b o v á   ú n o s n o s t   j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

118,4 62,4 36,7 24,6 17,6 13,2 10,3 8,2 6,7 5,6 

s m y k o v á   ú n o s n o s t   jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

139,7 49,0 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 

max.  

mezní průhyb 

návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a   s   n í m   s p ř a ž e n é   n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  

72,8* 48,6* 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 

max. návrhové zatížení 
c e l é   s e s t a v y   ( d v o j i c e   p ř e k l a - 
d ů )   p o   o d e č t e n í   v l a s t n í   t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h = 438 mm [ kN/m ]  

142,7 94,3 42,3 26,3 18,7 14,3 11,3 9,3 7,7 6,5 

1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 6,0 6,6 7,2 

Použitá výztuž

Délka překladu

Max. šířka otvoru

POROTHERM překlad 14,5

Tabulky pro navrhování

Tabulky únosnosti 

pro ploché POROTHERM překlady 14,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním
železobetonovým věncem výšky 200 mm:

– šířka překladu b = 145 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 20 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 239 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm

(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)

* Redukované zatížení s ohledem na zakotvení výztuže v podpoře

ČSN EN 845-2

Použití cihel POROTHERM 30/24 N
pevnosti v tlaku 15 N/mm2 nad plochými
POROTHERM překlady 14,5
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PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640
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POROTHERM strop

Stropní konstrukce 1/5

Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařova-
nou prostorovou výztuží je možno použít
v běžném i vlhkém prostředí uzavřených
objektů. Pokud bude strop použit v pro-
středí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %,
musí být na podhledu opatřen omítkou
tloušŅky minimálně 15 mm.

Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm
– možnost ekonomické volby ze šesti

tlouštěk podle zatížení a rozpětí
– vysoká únosnost
– tuhá monolitická deska
– snadná (i ruční) manipulace a montáž
– ideální podklad pod omítku
– nízké doplňkové vložky pro možnosti

širšího statického využití stropu
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM 

Technické údaje
Nosníky POT 175 až 825/902

– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15
160 x 60 x 250 mm

– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková

výška nosníků)
160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm

– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m

Stropní vložky MIAKO

– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3

– únosnost min. 2,3 kN
(kromě doplňkových vložek)

– pevnost v tlaku P12

Tepelně technické údaje

Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy

tloušŅka stropu – 190 mm 0,23 m2K/W
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 230 mm 0,28 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 270 mm 0,33 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W

Zvuková izolace stropu

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou krytinou -
keramickou dlažbou (viz obr. 1):

– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 30 mm nebo Rigifloor
4000 tl. 40 mm

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [mm] [dB]

190 54 58
210 56 57
230 55 58
250 58 56
270 57 56
290 59 55

1
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455
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MIAKO 15/62,5 PTH 13,4 kg

MIAKO 19/62,5 PTH 15,4 kg

MIAKO 23/62,5 PTH 17,5 kg

Druhy stropních vložek

PNG 72 3762 - 7. část

130

KERAMICKÁ DLAŽBA 8-12 mm
BETON. MAZANINA PLOVOUCÍ VYZTUŽENÁ min. 50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA  1 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE 30-50 mm
POROTHERM STROP 190-290 mm
POROTHERM UNIVERSAL 10 mm

Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM
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POROTHERM strop

Stropní konstrukce 2/5

– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 50 mm

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [mm] [dB]

190 54 56
210 56 55
230 55 56
250 58 54
270 57 54
290 59 53

Pro splění požadavků ČSN 73 0532 -
ZMĚNA Z1: 2005 na zvukovou izolaci
mezi dvěma byty platí:

– u vzduchové neprůzvučnosti
Rw ≥ 54 dB

– u kročejové neprůzvučnosti
L’n,w ≤ 58 dB

Požární odolnost

1. Stropní konstrukce bez omítky (pro
všechny tloušŅky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120

2. Stropní konstrukce se strojně stříka-
nou omítkou tl. 15 mm (pro všechny
tloušŅky stropu)

Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Směrná pracnost provádění

tl. stropu – 190 mm   cca 1,21 Nhod/m2

– 210 mm   cca 1,22 Nhod/m2

– 230 mm   cca 1,26 Nhod/m2

– 250 mm   cca 1,27 Nhod/m2

– 270 mm   cca 1,29 Nhod/m2

– 290 mm   cca 1,31 Nhod/m2

Montáž
Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový
pás a to pouze do míst pod budoucí ztu-
žující věnec. Asfaltový pás se nepokládá
na překlady v místě nad otvorem. Na tak-
to akusticky opatřené zdivo se nosníky
ukládají do 10 mm tlustého lože z cemento-
vé malty. Skutečná délka uložení musí
být na každé straně nejméně 125 mm!!!

Jako akustické opatření proti šíření hlu-
ku v budovách ve svislém směru lze použít
těžký asfaltový pás, který se položí na
nosné zdivo, a to pouze do míst pod bu-
doucí ztužující věnec. Toto opatření však
snižuje účinnost ztužujícícho věnce prová-
děného v úrovni stropní desky, a proto je
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MIAKO 8/50 PTH 6,4 kg

Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)

MIAKO 19/50 PTH 11,1 kg

MIAKO 23/50 PTH 13,8 kg

MIAKO 8/62,5 PTH 8,4 kg

MIAKO 15/50 PTH 9,7 kg
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POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK
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Obr. 2  Schéma montáže stropu (příklad)
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potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nej-
snáze prefabrikovanou výztuží ložných spár
MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad
překlady v místě nad otvorem.
Nosníky je nutno podepřít vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky již při
ukládání na nosné zdi symetricky tak,
aby vzdálenost mezi podporami nebo
podporou a nosnou zdí byla maximálně
1,8 m (viz obr. 2).
Provizorní podpory musí být zavětrovány,
podloženy a podklínovány, osová vzdále-
nost sloupků ve směru podpor (hranolů)
nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stro-
py ve více podlažích, musí stát sloupky
svisle nad sebou. Únosnost podpor (prů-
řezy hranolů a sloupků) musí být stanove-
na ve statickém výpočtu. U stropů, jejichž
štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí
ls ku tloušŅce H stropní konstrukce) je vět-
ší než 15, doporučuje se při montáži na-
stavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí.
Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná
délka vložek 250 mm pro osové vzdále-
nosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou
na sucho na osazené a podepřené nos-
níky v řadách rovnoběžných s nosnou
zdí postupně od jednoho konce nosníků
ke druhému (viz obr. 2).
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí
větším než 6 m se doporučuje uprostřed
rozpětí provést pomocí plochých do-
plňkových stropních vložek výšky 80 mm
ztužující příčné železobetonové žebro
v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky)
konstrukčně vyztužené 4 ∅ 10 mm
a třmínky ∅ 6 mm ve vzdálenosti po
400 mm (viz. detaily). Pokud je rozpětí
příčného žebra menší než rozpětí stropní
konstrukce, může vlivem tuhosti žebra
dojít ke změně statického schématu
z prostého na spojitý nosník o dvou po-
lích. Proto je nutno stav pečlivě staticky
posoudit, v případě potřeby pak kon-
strukci v místě nad nosníky doplnit o ta-
hovou výztuž pro přenesení nově vznik-
lých záporných momentů a příčné žebro
vyztužit podle statického výpočtu.
U všech rozpětí stropní konstrukce se
doporučuje v místě jejího uložení na nos-
nou stěnu přivyztužení podporovými pří-
ložkami ve tvaru L (viz detaily) z důvodu
přenesení záporných momentů vznikají-
cích částečným upnutím (vetknutím)
stropu do zdiva. Podporové příložky se
připevňují k rozdělovací výztuži ∅ 6 mm
ukládané shora na stropní vložky ve
směru kolmém k podélné ose nosníků.
Vzdálenost mezi jednotlivými pruty roz-

dělovací výztuže je 400 mm, výztuž se
klade až do vzdálenosti 1/5 světlého roz-
pětí od podpory (od líce nosné zdi).
Podporové příložky se umísŅují nad nos-
níky. Délka příložek ve směru nosníku je
cca 1/5 světlého rozpětí, minimální průře-
zová plocha příložky je 1/3 plochy výztu-
že Ast nosníku v poli.
S betonáží lze započít, až když jsou vlož-
ky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny
krajních vložek není nutné uzavírat proti
zátekům betonu, neboŅ délka záteků je
pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé
konstrukce se mezery nad nosníky mezi
stropními vložkami, příp. nad plochými
vložkami v místě příčného ztužení, vyplní
betonem minimální třídy C 16/20 měkké
konzistence, čímž se vytvoří betonová
žebra. Zároveň se žebry je nutno betono-
vat také pozední věnce nad nosnými
zdmi a betonovou vrstvu nad stropními
vložkami v tloušŅce 40 nebo 60 mm (rov-
něž betonem třídy C 16/20), která dopl-
ňuje stropní konstrukci na potřebnou
výšku. Stropní konstrukce se betonuje
v pruzích, které mají směr nosníků. Beto-
náž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru
lze provést pouze mezi nosníky upro-
střed stropních vložek. Technologická
spára nesmí v žádném případě procházet
betonovým žebrem nad nosníkem.
Při manipulaci s materiálem během mon-
táže je nutné pokládat na osazené stropní
vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak,
aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly
tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla de-
formována ocelová příhradovina nosní-
ků. Celkové plošné montážní zatížení
stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před
uložením betonu do konstrukce). Při
betonáži je nutné zabránit hromadění
betonu na jednom místě. Ploché do-
plňkové stropní vložky se nesmí během
montážního stavu až do zalití betonem
nijak zatěžovat!
Po zhotovení stropu je nutno udržovat
beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.
Podpory nosníků lze odstranit, až když
beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu pří-
slušnou třídou předepsána. Při odstraňo-
vání podpor se postupuje vždy od horní-
ho podlaží ke spodnímu.
Do betonové vrstvy nad stropními vlož-
kami je možné použít ocelovou KARI síŅ
libovolného průměru a velikosti ok.
Její použití je vhodné zvláště v místech
budoucích příček umístěných na stropní
konstrukci.

Skladování
a doprava nosníků
Při manipulaci a skladování je třeba
zavěšovat, resp. podkládat nosníky ve
vzdálenosti max. 500 mm od konců
nosníků dřevěnými proklady o rozměru
nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotli-
vých vrstev musí být uspořádány vždy
svisle nad sebou a v místě svaru příčné
výztuže s horní výztuží.
Při ukládání nosníků na ložnou plochu
dopravního prostředku musí na ní nosní-
ky ležet v celé své délce.
Výšku slohy skladovaných nosníků volí
výrobce (event. odběratel) v souladu
s platnými předpisy o bezpečnosti práce.
Nosníky se na skládkách ukládají podle
délek.
V zimním období by měly být nosníky
chráněny proti povětrnostním vlivům!

Dodávka
stropních vložek
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafó-
liované na vratných paletách rozměrů
1180 x 1000 mm.

- počet vložek na paletě / hmotnost palety

MIAKO 15/62,5 PTH 64 ks/900 kg
MIAKO 19/62,5 PTH 48 ks/745 kg
MIAKO 23/62,5 PTH 40 ks/780 kg
MIAKO 8/62,5 PTH 96 ks/915 kg
MIAKO 15/50 PTH 96 ks/1030 kg
MIAKO 19/50 PTH 72 ks/830 kg
MIAKO 23/50 PTH 60 ks/860 kg
MIAKO 8/50 PTH 144 ks/1010 kg

Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT
nosníky
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm

Délka
nosníku

Světlé
rozpětí

[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn

Výztuž

190

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500

18.11 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750

13.44 15.21 17.66 19.46 20.00 20.002∅82 250 2 000

10.17 11.48 13.48 14.82 16.66 17.972∅82 500 2 250

7.74 8.72 10.39 11.39 12.89 13.872∅82 750 2 500

10.73 12.15 13.57 14.56 14.54 15.332∅103 000 2 750

8.63 9.75 11.58 12.73 12.78 13.422∅103 250 3 000

6.98

20.00

16.00

11.80

8.83

6.62

8.34

7.43

5.93 7.87 9.46 10.38 11.33 11.852∅103 500 3 250

5.66 4.73 6.36 7.77 8.49 9.75 10.45

5.94

4.66 6.07

4.09 5.36

3.48 4.59

3.01 4.00 5.83 6.09

2.63 3.54 5.27 5.59 5.50

2.02 2.76 4.30 5.10 4.97 5.00

2.11 3.50 4.35 4.54 4.55

3.19 3.99 4.18 4.16

2.56 3.23 3.82 3.79

2.56 3.71 4.30

2.37 3.49 3.98

3.30 3.68

2.70 3.29

2.18 2.67

2.55

2.03

2∅103 750 3 500

7.67 8.70

20.00

18.20

13.40

10.02

7.51

10.63

8.45

6.74

5.37

7.49 8.87 9.35 9.25 9.592∅124 000 3 750

6.42 7.27 8.05 8.45 8.35 8.622∅124 250 4 000

6.48 7.37 7.85 8.18 8.04 8.252∅12 + ∅64 500 4 250

5.86 6.70 7.39

20.00

20.00

15.60

11.80

9.03

11.90

10.11

8.19

6.65

7.65

6.90

6.72

6.30 7.67

20.00

20.00

16.20

13.00

9.94

12.80

11.16

9.02

7.30

8.09

7.27

7.02

6.56 7.52 7.672∅12 + ∅84 750 4 500

5.28 6.03 6.93 7.15 6.99 7.10

20.00

20.00

20.00

15.90

12.10

13.50

11.70

10.36

9.09

8.30

7.42

7.09

6.56

6.042∅12 + ∅105 000 4 750

4.76 5.43 6.42 6.60 6.44

20.00

20.00

19.30

14.70

11.30

12.80

11.20

9.89

8.45

8.00

7.18

6.89

6.42

5.94

5.44 6.512∅12 + ∅125 250 5 000

4.36 4.96 5.94 6.07 5.92 5.962∅12 + ∅125 500 5 250

4.54 5.49 5.60 5.45 5.462∅12 + ∅125 750 5 500

5.13 5.19 5.05 5.032∅12 + ∅146 000 5 750

4.76 4.80 4.66 4.622∅12 + ∅146 250 6 000

5.85 5.20 5.182∅12 + ∅146 500 6 250

6.00 4.87 4.832∅12 + ∅166 750 6 500

4.56 4.502∅12 + ∅187 000 6 750

4.25 4.182∅12 + ∅187 250 7 000

3.97 3.872∅12 + ∅187 500 7 250

3.572∅12 + ∅207 750 7 500

3.312∅12 + ∅208 000 7 750

210 230 250 270 290

MIAKO 15/62,5 PTH MIAKO 19/62,5 PTH MIAKO 23/62,5 PTH
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Axonometrický pohled

qn – maximální hodnota provozního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné stropní konstrukce),
které je možno na zmonolitněný
strop přiložit, aby byla zacho-
vána požadovaná spolehlivost
konstrukce [kN/m2]

qd – maximální hodnota extrémního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné konstrukce), kterou je
možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována
požadovaná spolehlivost kon-
strukce [kN/m2]

TloušŅka stropu 210 mm

TloušŅka stropu 230 mm

TloušŅka stropu 250 mm

TloušŅka stropu 270 mm

TloušŅka stropu 290 mm

TloušŅka stropu 190 mm
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm

Délka
nosníku

Světlé
rozpětí

[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn

Výztuž
190

20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500

20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750

17.28 19.61 20.00 20.00 20.002∅82 250 2 000

13.21 14.97 17.41 20.00 20.002∅82 500 2 250

10.20 11.54 13.56 16.74 18.092∅82 750 2 500

13.88 15.77 17.54 18.86 19.982∅103 000 2 750

11.27 12.80 14.97 16.66 17.592∅103 250 3 000

9.22 10.46 12.35 14.85 15.622∅103 500 3 250

7.58

20.00

20.00

15.30

11.50

8.86

12.20

9.83

7.97

6.47 8.58

20.00

20.00

17.40

13.20

10.07

13.90

11.22

9.10

7.39 10.24 12.77 13.79

7.51

5.96 7.77

9.75

5.26 6.90

4.52 5.97

3.94 5.24 7.39

8.27

3.48 4.68 6.68

2.75 3.74 5.52 6.88

2.14 2.96

2.70

2.09

4.55 5.69

4.18 5.25

3.42 4.33

3.52 4.85 5.88

3.28

3.07

2.47

4.56 5.56

4.30 5.29

3.59 4.44

2.97

2.81

2.29

3.69

3.53

2.91

2.36

2∅103 750 3 500

9.99 11.43 11.70 12.26 12.812∅124 000 3 750

8.43 9.66 10.67 11.13 11.592∅124 250 4 000

8.54 9.77 10.42

20.00

20.00

20.00

15.40

11.90

15.50

13.20

10.81

8.90

10.22

9.29

9.06 10.74 11.122∅12 + ∅64 500 4 250

7.75 8.92 9.85 10.08 10.402∅12 + ∅84 750 4 500

7.03 8.09 9.27 9.43 9.682∅12 + ∅105 000 4 750

6.36 7.32 8.64

20.00

20.00

20.00

19.15

14.88

18.94

16.52

13.60

11.26

12.42

11.29

10.96

10.32

9.67

8.98

20.00

20.00

20.00

16.90

13.10

16.80

14.60

11.90

9.82

10.88

9.85

9.55

8.97

8.38

7.75 8.74 8.952∅12 + ∅125 250 5 000

5.87 6.74 8.03 8.32 8.09 8.262∅12 + ∅125 500 5 250

5.43 6.22

5.64

5.22

7.48 7.73 7.50 7.632∅12 + ∅125 750 5 500

7.01 7.22 7.00 7.102∅12 + ∅146 000 5 750

6.56 6.73 6.56

20.00

20.00

20.00

19.00

14.80

16.60

14.70

13.00

11.20

10.73

9.70

9.35

8.75

8.16

7.53

6.94

6.40

5.95

5.51 6.58

20.00

20.00

20.00

20.00

16.00

17.70

15.50

13.70

12.10

11.23

10.12

9.69

9.04

8.39

7.72

7.09

6.52

6.04

5.572∅12 + ∅146 250 6 000

7.88 7.19 7.292∅12 + ∅146 500 6 250

8.02

7.38

6.93

6.77 6.852∅12 + ∅166 750 6 500

6.39 6.442∅12 + ∅187 000 6 750

6.00 6.032∅12 + ∅187 250 7 000

5.64

5.29

4.98

5.652∅12 + ∅187 500 7 250

5.282∅12 + ∅207 750 7 500

4.95

4.64

2∅12 + ∅208 000 7 750

2∅12 + ∅208 250 8 000

210 230 250 270 290

MIAKO 15/50 PTH MIAKO 19/50 PTH MIAKO 23/50 PTH

TloušŅka
stropu
[mm]

Osová vzdálenost nosníků

625 mm 500 mm

gd [kN/m2] spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]

spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]

gn [kN/m2] gd [kN/m2]gn [kN/m2]

190 2,68 2,95 0,058 2,82 3,10 0,062

210 3,14 3,45 0,078 3,28 3,61 0,082

230 2,95 3,25 0,066 3,13 3,44 0,071

250 3,42 3,76 0,086 3,60 3,96 0,091

270 3,38 3,72 0,074 3,60 3,96 0,080

290 3,84 4,22 0,094 4,06 4,47 0,100

Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu

Stropní konstrukce

gn – normová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m2]
gd – výpočtová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m2]

Ukázky použití stropní konstrukce
POROTHERM:
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE 
KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY

DEKBIT AL S40

DEKBIT AL S40 je hydroizolační pás 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou 
z Al folie (9 µm) kašírovanou skleněnými vlákny 
(60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.

DEKBIT AL S40 je určený do povlakových 
hydroizolací spodní stavby plnících funkci 
izolace proti radonu. Ve střechách jej lze použít 
jako parotěsnící vrstvu.

DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace 
proti radonu použít jako samostatný pás. 
Vždy je nutné jej kombinovat s druhým 
asfaltovým pásem s nekovovou vložkou 
(např.GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 S35, 
nebo DEKGLASS G200 S40). Pás s hliníkovou 
vložkou je určený jako vrchní pás.

Pozn.: Toto opatření vychází z ČSN 73 0601 
(2006) Ochrana staveb proti radonu z podloží, 
která předepisuje, že asfaltové pásy s kovovými 
výztužnými vložkami nesmí být použity jako 
jediný materiál protiradonové izolace.

Pás DEKBIT AL S40 lze natavovat 
plamenem na podklad opatřený nátěrem 
(např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační 
pás z SBS modifi kovaného nebo oxidovaného 
asfaltu.
V přesazích se DEKBIT AL S40 svařuje 
plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, 
šířka čelního přesahu je min. 10 cm.

Při provádění izolace z pásu DEKBIT AL S40 
je třeba všechny detaily (prostupy, napojení 
na navazující konstrukce) opracovat pásem 
z oxidovaného nebo SBS modifi kovaného 
asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny 
(DEKGLASS G200 S40 nebo GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL).

Další informace o provádění asfaltového pásu 
uvádí příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE 
– Návod k použití.

01| skladba hydroizolace podlahy na terénu
02| jednoplášťová plochá střecha

01 02
keramická dlažba lepená –
ochranný beton –
DEKBIT AL S40 –  natavený celoplošně k podkladu
DEKBIT V60 S35 natavený bodově k podkladu –
podkladní beton s napenetrovaným povrchem –
upravený terén –

ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu –
POLYDEK EPS 100 TOP přikotven nebo nalepen k podkladu –
DEKBIT AL S40 –  natavený bodově k podkladu
beton ve spádu (min 1,75%) s napenetrovaným povrchem –



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

DEKBIT AL S40

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 10 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 550 N/50 mm ± 100 
N/50 mm
příčně 350 N/50 mm ± 100 
N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 4 % ± 2 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 550 N/50 mm ± 100 
N/50 mm
příčně 350 N/50 mm ± 100 
N/50 mm

odolnost proti nárazu EN 12691 30 mm

odolnost proti statickému 
zatížení

EN 12730 15 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 0 °C

odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě

EN 1110 70 °C

odolnost proti umělému 
stárnutí

EN 1296, EN 1928 vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 300 000

součinitel difúze radonu ČSN 73 0601 (2006) 1,4.10-14 m2.s-1

Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 3 roky
Výrobce poskytuje tříletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

Schéma složení pásu 

DEKBIT AL S40 je certifi kován dle 
ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 a je 
označován značkou shody CE. 

Společnost DEKTRADE a.s. jako výrobce pásu 
provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle 
příslušných evropských zkušebních norem. 

Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.

Kvalita hydroizolačních pásů 
DEKBIT AL S40 je trvale 
sledována a certifi kována
systémem ISO 9001.

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE

DEKBIT V60 S35

DEKBIT V60 S35 je hydroizolační pás 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné rohože (min. 60 g/m2). Na horním 
povrchu je pás opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
separační PE fólií.

DEKBIT V60 S35 je určený do povlakových 
hydroizolací spodní stavby a střech, kde je 
pás používán jako podkladní pás hydroizolace 
z více asfaltových pásů nebo jako parozábrana 
a pojistná hydroizolace, příp. jako jejich 
součást.

Pozn.: Dimenze izolace proti vodě předepisuje 
ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb – 
Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
a publikace KUTNAR – Izolace spodní stavby – 
skladby a detaily (DEKTRADE 2008).

Pás DEKBIT V60 S35 lze natavovat plamenem 
na podklad opatřený nátěrem
(např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační 
pás z SBS modifi kovaného nebo oxidovaného 
asfaltu.
V přesazích se DEKBIT V60 S35 svařuje 
plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, 
šířka čelního přesahu je min. 10 cm.

Další informace o provádění asfaltového pásu 
uvádí příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití.

01| skladba hydroizolace podlahy na terénu
02| příklad skladby dvouplášťové střechy

01 keramická dlažba lepená –
ochranný beton –
DEKBIT AL S40 natavený celoplošně k podkladu –
DEKBIT V60 S35 –  natavený bodově k podkladu
podkladní beton s napenetrovaným povrchem –
upravený terén –

ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu –
DEKBIT V60 S35 –  natavený bodově k podkladu
nosná konstrukce vrchního pláště ve spádu (min 1,75 %) –
s napenetrovaným povrchem
vzduchová mezera –
tepelněizolační vrstva –
DEKBIT V60 S35 –  natavený bodově k podkladu
konstrukce spodního pláště s napenetrovaným povrchem –

02



DEKBIT V60 S35 je certifi kován dle ČSN EN 
13969, ČSN EN 13970 a ČSN EN 13707 a je 
označován značkou shody CE. 

Společnost DEKTRADE a.s. jako výrobce pásu 
provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle 
příslušných evropských zkušebních norem

Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

DEKBIT V60 S35

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 10 m

tloušťka EN 1849-1 3,5 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 600 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 400 N/50 mm ± 100 N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 4 % ± 2 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 600 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 400 N/50 mm ± 100 N/50 mm

odolnost proti nárazu EN 12691 30 mm

odolnost proti statickému 
zatížení

EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 0 °C

odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě

EN 1110 70 °C

odolnost proti umělému 
stárnutí

EN 1296, EN 1928 vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 40 000

Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 3 roky
Výrobce poskytuje tříletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce (viz 
příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

Kvalita hydroizolačních pásů 
DEKBIT V60 S35 je trvale 
sledována a certifi kována
systémem ISO 9001.

Schéma složení pásu

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.



Ukázka možného řešení posuvné podpory

materiálové kombinace koeficient klidového tření

dřevo – dřevo 0,4 – 1,0

dřevo – ocel 0,5 – 1,2

dřevo – beton 0,8 – 1,0

ocel – ocel 0,2 – 0,8



ukázka sortimentu BOVA: úhelník s výztuhou, kotvící prvek BV-KP, kluzná kotva

síla úhelník s výztuhou kotevní prvek BV/KP kluzná kotva

05-21 05-22 05-23 12-35 12-36 12-37 12-38 12-39 12-40/95 12-40/135

F
1

1.9 2.82 6.68 7.26 7.26 7.26 7.51 7.51 7.51 7.51

F
2
* 8.52 8.52 14.2 6.79 10,28(13,86) 21,24(27,72) 8.4 11,88(13,86) - -

F
3
** 0.3 0.76 1.12 1.81 1.81 1.81 1.88 1.88 1.88 1.88

*    síly v závorkách pro přípoj šrouby 12 mm
**   působiště síly 100 mm nad podkladem

schéma působení sil

Nevhodné řešení detailu uložení vazníku - není umožněn posun, chybí 
hydroizolace



Prostorové ztužení můžeme rozdělit na několik skupin:
− ztužení bránici vybočení v rovině střechy
− ztužení v rovině dolních pasů
− ztužení bránící vybočení z roviny vazníku
− ztužení tlačených diagonál

Ztužení bránící vybočení v rovině střechy je třeba navrhnout v případě, 
že střešní plášť není dostatečně tuhý na to, aby zabezpečil přenos sil 
ve střešní rovině. Ztužení se skládá z podélných prvků (vaznice, latě) 
spojujících jednotlivé vazníky a diagonálních prvků ztužujících celou 
konstrukci (obr. 1). Funkci diagonálních prvků mohou převzít zavětrovací 
příhradové vazníky vkládané mezi horní pásy (obr. 2).

Podélné prvky v programu Truss 2D brání vybočení horních pásů vazníku. 
Standardně jsou pro horní pásy navrženy ve vzdálenosti 600 mm. Jako 
podélné prvky ztužení se nejčastěji používají vaznice nebo střešní latě. 
Zvláště v případě střešních latí je třeba dbát na to, aby byly navrženy 
na odpovídající síly dle ČSN 73 1701 čl. 115 - 117 a řádně posouzeny. 
Pro větší vzdálenosti vazníků střešní latě a obzvláště jejich přípoje nemo-
hou vyhovět. Veškeré přípoje je třeba navrhovat s ohledem na konstrukční 
požadavky dané normou. Není-li možné zajistit požadované vzdálenosti 
spojovacích prostředků při nastavování latí, je třeba tyto spoje vystřídat 
tak, aby všechny latě nebyly stykovány na jednom vazníku.

Diagonální prvky ztužují konstrukci a ve většině případů též přenášejí vo-
dorovné síly od větru v podélném směru. Kromě dřevěných prvků se často 
užívá i ocelových zavětrovacích pásů.

Diagonální prvky ve střešní rovině lze nahradit zavětrovacími vazníky. 
Vždy je třeba pamatovat na to, že tyto vazníky by měly být navrženy 
na celou délku horních pásů (od hřebene střechy až do podpory). V místě 
zalomení horních pásů (např. hřeben střechy), a tedy napojení zavětrova-
cích vazníků, je nutno zajistit spojení vazníků zaručující přenos  sil odpo-
vídajících statickému schématu. Zavětrovací vazníky se nejčastěji osazují 

jako součást tzv. ztužujícího pole, které se skládá se ze ztužujících vazní-
ků v rovině střechy a spodních pásů a dvou přilehlých střešních vazníků. 
Použití zavětrovacích vazníků (resp. ztužujících polí) přináší velké množ-
ství výhod, od snadné výroby po montáž a osazení do konstrukce, kde 
zároveň funguje jako ztužidlo při montáži ostatních vazníků.

Rozmístění ztužujících prvků (diagonály příp. ztužující pole) vzdorujících 
větru by mělo respektovat požadavky normy (ČSN 73 1701 čl. 175), tj. 
u budovy delší než 12 metrů minimálně dvě ztužidla, maximální vzdále-
nost ztužidel 25 metrů.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
horizontálně děleným vazníkům. 
Řádně zavětrovány musí být i horní 
pásy spodního vazníku ve styčné 
spáře. Možné schéma je vidět 
na obr. 3.

Dle ČSN 73 1701 změna a, čl. 
IV. 35 musí být proti vybočení 
bráněny i veškeré styky tlačených 
prvků včetně vrcholových styků 
trojúhelníkových vazníků.

Ztužení v rovině dolních pásů má za úkol zajišťovat požadovanou vzdále-
nost vazníků, zamezovat bočním posunům spodních pásů způsobených 
horizontálními silami (např. vítr v podélném směru) a zkracovat vzpěrnou 
délku tlačených pásů. Tlakové síly se ve spodních pásech mohou vyskyt-
nout při sání větru, případně vychází přímo ze statického schématu (např. 
u mezilehlých podpor).

Spodní pásy se nejčastěji ztužují podélnými výztuhami, které jsou doplně-
ny buď diagonálními prvky (obr. 4) 
nebo zavětrovacími vazníky vkláda-
nými mezi pásy. Pokud je nutné na-
stavovat podélné výztuhy, mělo by 
se provést překrytí minimálně přes 
jedno pole. Vzdálenost ztužujících 
diagonál (respektive ztužujících 
příhradových vazníků) by neměla 
přesáhnout 25 metrů.

Ztužení není třeba navrhovat, jsou-
-li spodní pásy drženy dostatečně 
tuhým podhledem.

I když je řádně provedeno ztužení konstrukce v rovině střechy i v rovině 
spodních pásů, je třeba bránit vybočení vazníků z roviny, případně jejich 

obr. 1: Ztužení v rovině střechy diagonálami obr. 2: Ztužení pomocí zavětrovacího vazníku

obr. 3: Ztužení horních pásů horizontálně 

děleného vazníku

obr. 4: Ztužení dolních pásů vazníků

obr. 5: Schéma působení zavětrování proti vybočení z roviny vazníku



odchýlení od svislé polohy (schéma viz obr. 5). Proto je třeba mezi vazníky 
navrhnout odpovídající ztužení. To většinou probíhá v podélném směru v ro-
vinách mezilehlých prutů (stojin či diagonál).

Toto ztužení je možné provést například pomocí ondřejských křížů či kombi-
nace ondřejských křížů a stoupajících a klesajících diagonál (obr. 6).

Při větších vzdálenostech vazníků se nabízí i jiná řešení ztužení, účinné 
je například použití krátkých příhradovin vkládaných mezi vazníky (obr. 7). 
Tyto příhradoviny mohou být vyrobeny též za pomocí styčníkových desek 
s prolisovanými trny. Takto vyrobené příhradoviny se chovají jako tuhé desky 
a přispívají tak k větší prostorové tuhosti konstrukce.

Toto ztužení lze kombinovat s podélným ztužením tlačených mezilehlých 
prutů, je-li  dle výpočtů třeba.

Dlouhé tlačené výplňové pruty jsou poměrně štíhlé a často nevyhoví na vzpěr 
z roviny vazníku. Je tedy třeba navrhnout taková konstrukční opatření, která 
dostatečně sníží štíhlost prutu. Toho můžeme dosáhnout buď zkrácením 
vzpěrné délky prutu nebo zvětšením jeho tuhosti.

Vzpěrnou délku z roviny vazníku 
můžeme zmenšit přidáním prů-
běžných vodorovných výztuh. 
Program Truss 2D dokáže sám 
navrhnout tyto výztuhy v místech 
kde jsou potřeba (obr. 8), lze však 
jejich počet i dodatečně upravit. 
Započítané výztuhy se zobrazují 
v nákresech konstrukce a jejich 
schéma je i součástí statického 
výpočtu generovaného programem. Samotné podélné výztuhy však vy-
bočení konstrukce nezabrání, je třeba tyto výztuhy nepoddajně ukotvit.

V opačném případě hrozí vybočení 
celé skupiny výztuhou spojených díl-
ců (viz obr. 9). Nepoddajné ukotvení 
se nejsnadněji provede přidáním dia-
gonálních prvků  do roviny ztužených 
dílců. Možné varianty řešení jsou 
vidět na obrázcích 10 a 11.

V místech, kde se střídají vazníky s různým uspořádáním diagonál a je 
tedy nemožné použít podélné výztuhy, lze omezit vzpěrnou délku tlače-
ných prvků příložkami (obr. 12). Ty mohou mít, vzhledem k rozdílnému 
umístění vazníku v konstrukci, odlišné uspořádání vůči vyztužovanému 
prvku (viz obr. 13). Součástí návrhu příložek by měl být i návrh spojo-
vacích prostředků, schopných přenést odpovídající smykové síly mezi 
příložkami a vyztužovaným prutem.

Pro usnadnění dimenzování výztuh tlačených dílců nabízí program Truss 
výpis vnitřních sil v těchto prvcích jako samostatnou část statického po-
sudku. Výpis lze nalézt ve struktuře statického výpočtu pod názvem Síly 
pro návrh ztužení (obr. 14). Pro jednotlivé prvky jsou zde zaznamenány 
maximální tlakové a maximální průměrné tlakové normálové síly. Výběr 
konkrétní hodnoty je závislý na ustanoveních normy (viz ČSN 73 1701 
čl. 115 - 117). 

Máme-li řádně navrženo prostorové ztužení, je třeba též zajistit jeho 
správné a kompletní provedení při realizaci stavby. Proto je třeba pro-
váděcí firmě  poskytnout dokumentaci s popsanou funkcí všech prvků 
konstrukce včetně zavětrování a střešních latí. Následně by měla pro-
běhnout kontrola osazené konstrukce projektantem či jinou odpovědnou 
osobou. 

obr. 6: Ztužení konstrukce proti vybočení z roviny 

vazníku

obr. 7: Ztužení pomocí vkládaných příhradovin

obr. 8: Výřez z programu Truss 2D

obr. 9: Schéma vybočení skupiny tlačených prvků

obr. 10: Varianty tuhého ukotvení podélných 

výztuh

obr. 11: Varianty tuhého ukotvení podél-

ných výztuh

obr. 12: Ztužení tlačených prvků 

příložkami

obr. 13: různé varianty umístění 

příložek

obr. 14: výpis sil pro návrh výztuh tlačených dílců
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