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nOsné PřekladY helUZ 23,8
statický návrh 

správné uložení překladu helUz 23,8

statický návrh 
Při uložení stropní konstrukce na překlady lze uvažovat pro static-
ký návrh překladů pouze ty překlady, na kterých je stropní kon-
strukce uložena.  
Při použití keramického stropu HELUZ MIAKO se započítávají ty 
překlady, které se nalézají pod celou zmonolitněnou stropní kon-
strukcí ( to je včetně šířky ztužujícího obvodového věnce). 
Při použití stropů z keramických panelů HELUZ se započítávají pře-
klady, na nichž jsou panely přímo uloženy plus překlady, nad které 
je zatažena nosná výztuž panelů (tato výztuž bude při provedení 
ztužujících věnců v úrovni stropu zabetonována). 
V případě panelových stropů je třeba posoudit také montážní stav 
před zmonolitnění stropu (provedením ztužujících věnců v úrovni 
stropu), to je stanovit únosnost pouze těch překladů, na nichž je 
panel přímo uložen, a to i v případě panelů s vyčnívající výztuží. 
Pokud by v montážním stavu nevycházela únosnost překladů, je 
nutné podél překladu osadit montážní podpěru pro podchycení 
stropních panelů.  
Vlastní statické posouzení překladu pak spočívá v porovnání ná-
vrhových hodnot rovnoměrného zatížení qd pro příslušný počet 
započitatelných překladů se skutečným návrhovým zatížením 
(zatížení od stropní konstrukce a příslušnou částí zdiva nad pře-
kladem). V případě, kdy je mezi překlady vložena tepelná izolace 
o tloušťce větší než 150 mm (nebo cca 1/3 šířky zdiva), je nutné 
posoudit také únosnost zdiva pod překlady.
Do délky překladů 1,75 m jsou překlady vyráběny bez smykové vý-
ztuže v souladu s ustanovením normy ČSN EN 1992-1-1, bod 6.2.1. 
Firma HELUZ provedla zkoušky pevnosti v ohybu a smyku u takto 
vyztužených překladů v Akreditované zkušebně TZÚS Teplice. Vý-
sledky zkoušek potvrdily u těchto překladů oprávněnost použití 
tohoto ustanovení normy.

Schéma zatížení na překlad

Toto zatěžovací schéma je možné použít jen v případě, že se ve 
vyznačené zóně zdiva nenachází otvor či osamělé břemeno (např. 
uložení vazného trámu, vaznice, meziokenní sloupek) ani tam ne-
zasahuje jiná – další roznášecí plocha od takového břemene.

tab 1. - tabulky únosností
 Překlad HELUZ 23,8 počet překladů

Délka
překladu

L

Uložení
překladu

u

Světlost
otvoru 

Ln

1 2 3 4

qd qd qd qd 

m mm m kN/m kN/m kN/m kN/m
1,00

125 1)

0,75 14,9 29,7 44,6 59,4
1,25 1,00 12,7 25,4 38,1 50,8
1,50 1,25 11,2 22,4 33,7 44,9
1,75 1,50 10,1 20,2 30,3 40,4
2,00

200 1)
1,60 12,3 24,6 36,9 49,2

2,25 1,85 12,2 24,4 36,6 48,8
2,50

250 1)

2,00 10,1 20,3 30,4 40,6
2,75 2,25 8,2 16,4 24,7 32,9
3,00 2,50 6,8 13,6 20,3 27,1
3,25 2,75 5,6 11,3 16,9 22,5
3,50 3,00 4,7 9,4 14,2 18,9

 

 Překlad HELUZ 23,8 uložený na „kapse“ krajových cihel počet překladů

Délka
překladu

L

Uložení
zkrácené

u

Světlost
otvoru 

Ln

Světlost 
otvoru
v kapse

1 2

qd qd

m mm m m kN/m kN/m
1,00

95

0,75 0,81 14,0 28,0
1,25 1,00 1,06 12,0 24,1
1,50 1,25 1,31 10,7 21,5
1,75 1,50 1,56 9,7 19,4
2,00

170
1,60 1,66 11,9 23,8

2,25 1,85 1,91 11,8 23,7
2,50

220

2,00 2,06 9,8 19,6
2,75 2,25 2,31 8,0 16,0
3,00 2,50 2,56 6,6 13,3
3,25 2,75 2,81 5,4 10,9
3,50 3,00 3,06 4,6 9,2

Poznámka:
qd  návrhová hodnota přípustného rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy  
q0  návrhová hodnota zatížení od vlastní tíhy překladu q0 = 0,486 kN/m
1)  při uložení na cihly krajové K a krajové poloviční K-1/2 v místě „kapsy“  
 nutno zvětšit uložení o 30 mm nebo uvažovat se sníženou únosností  
 překladu viz tabulka nižších únosností při uložení na „kapse“ krajových cihel 

skladba překladů helUz 23,8

SPRÁVNÉ ULOŽENÍ ZAKÁZANÉ ULOŽENÍ

u

L = 1000 až 3500 mm

Ln = 750 až 3000 mm
u=125,200,250 mm

překlad HELUZ 23,8

Zatížení na překlad
od stropní konstrukce

Zatížení 
na překlad
od zdiva
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ŘEZ tloušťkou zdiva 440 mm 

ŘEZ tloušťkou zdiva 400 (380) mm 

varianta A - ks 3

ŘEZ tloušťkou zdiva 140 mm 

varianta B - ks 2 + izolace

SKLADBA PŘEKLADŮ HELUZ 23,8  M=1:20

varianta B - ks 1+1
ŘEZ tloušťkou zdiva 200 mm 

tepelnou izolaci např. tl. 220 mm je možno složit z více tlouštěk

varianta B - ks 1+4

(210)

- překlady ukládat vždy do maltového lože

ŘEZ tloušťkou zdiva 500 (490) mm 

(380)

varianta B - ks 1+2

(240)

ks 2varianta B -ks 1+2

ŘEZ tloušťkou zdiva 365 mm 

ŘEZ tloušťkou zdiva 250(240) mm 

ŘEZ tloušťkou zdiva 300 mm 

(490)

varianta A - ks 1+3 varianta A - ks 3

varianta A - ks 2

(240)

varianta B - ks 1+4

(140)

(170) (30)

ŘEZ tloušťkou zdiva 175 mm 

(380)

varianta A - ks 1+3 )*

varianta B- ks 1+2 )*

varianta B - ks 1+2 )*

varianta A  - ks 1+3 )*

varianta A - ks 1+3

varianta A - ks 4

(100)

(490)

* nutno posoudit také únosnost zdiva pod překlady


