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keramické PřekladY helUZ PlOché
Použití

keramické překlady helUZ ploché
Použití
Keramické ploché překlady HELUZ se používají jako tzv. spřažené 
překlady. Spřažené překlady se skládají ze dvou částí – vlastního 
keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny 
zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spřaže-
ný překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky). 
Ploché překlady vzhledem ke  své štíhlosti nejsou nosné samy 
o sobě. Jako nosné spřažené ploché překlady se chovají až ve spo-
jení (spřažení) s nad nimi vyzděnou a plně promaltovanou nebo vy-
betonovanou nadezdívkou – tzv. tlakovou zónou, bližší podmínky 
viz kapitola Nadezdívání nosných spřažených plochých překladů. 
Jsou určeny pro maximální světlost stavebního otvoru 2750 mm. 
Je možná i  nadezdívka překladů cihelným zdivem s  nepromalto-
vanými styčnými spárami, v tom případě se jedná o tzv. nenosné 
spřažené ploché překlady – bližší podmínky pro toto použití viz 
kapitola Nadezdívání nenosných spřažených plochých překladů. 
Jsou určeny pro maximální světlost stavebního otvoru 2250 mm.

výhody
�� jednoduché navrhování v komplexním systému HELUZ
�� jednotný modul 250 mm v kombinaci s tzv. nízkým cihlami
�� tři šířkové varianty (115, 145, 175 mm)
�� rozsáhlá variabilita použití (kombinace šířek, zazubené nadpraží)
�� možnost kombinace překladů s vloženou tepelnou izolací
�� nízká hmotnost umožňuje velmi snadnou ruční manipulaci
�� nízká spotřeba oceli a tím nejnižší cena v porovnání s ostatními 
druhy překladů

technické údaje
Ploché překlady HELUZ 11,5; 14,5 a 17,5 se vyrábějí z podélně dě-
rovaných cihelných tvarovek, které tvoří  formu pro železobetono-
vou část překladu a cihelný podklad pod omítku. 
Vyrábí se v  jednotné výšce 71 mm, ve  třech šířkách (115, 145  
a 175 mm) a v délkách 1000 až 3000 mm v modulu po 250 mm.
cihelné tvarovky Ctp-U 115/71– 250

PNG 72 2645 - 8. částCtp-U 145/71– 250   
Ctp-U 175/71– 250  

beton C 30/37
výztuž 10 505 (R) nebo B500B

rozměry
115 x 71 x 1 000 – 3 000 mm po 250 mm 
145 x 71 x 1 000 – 3 000 mm po 250 mm 
175 x 71 x 1 000 – 1 500 mm po 250 mm 

hmotnost inf. 14/17/20 kg/bm

tepelnětechnické údaje 
překlad HELUZ 11,5 tepelná vodivost λU =  0,61 W/mK 
překlad HELUZ 14,5 tepelná vodivost λU =  0,50 W/mK
překlad HELUZ 17,5 tepelná vodivost λU =  0,46 W/mK

Požární odolnost
Překlad bez omítky Požární odolnost: R 60 DP1
Překlad s omítkou 20 mm Požární odolnost: R 90 DP1

dodávka

označení
rozměry 

výška/šířka hmotnost inf. počet 
v paketě

ložení inf. 
na ka-
mión

(mm) (kg/bm) (ks) (bm)
překlad HELUZ 11,5 71/115 14,0 40 1 650
překlad HELUZ 14,5 71/145 17,0 30 1 350
překlad HELUZ 17,5 71/175 20,0 20 1 150

Překlady HELUZ 11,5; 14,5 a 17,5 jsou dodávány jednotlivě nebo 
v ucelených paketách na dřevěných prokladech přepásané pake-
tovací páskou.
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keramické PřekladY helUZ PlOché
statické působení

zatěžovány pouze vlastní tíhou nad ním umístěného zdiva s  výš-
kou nadezdívky max. 1,0 m a  zároveň světlost stavebního otvoru  
Ln ≤ 2,25 m, je únosnost dostatečné a jde o tzv. nenosný spřažený 
plochý překlad. V tom případě není nutné promaltovat svislé styčné 
spáry v cihelné nadezdívce, pokud budou svislé styčné spáry typu 
pero drážka a cihly budou uloženy těsně vedle sebe na sraz. Po-
kud by svislá styčná spára nebyla typu pero a drážka na sraz, pak je 
nutné styčné spáry cihel i v tomto případě promaltovat. Pro nebrou-
šené cihly lze při zdění použít normální zdicí nebo lehčenou maltu 
o pevnosti min. M5, pro broušené cihly pak maltu pro tenkou spáru. 
První řada cihelné nadezdívky přímo nad plochým překladem musí 
být vždy (tzn. i u broušených cihel) vyzděna na normální zdicí maltu 
s  tl. maltového lože min. 8 mm. Výhodné je použití těchto nenos-
ných spřažených plochých překladů u  příček z  cihel HELUZ 14 až 
HELUZ 8 (tloušťka zdiva 140 až 80 mm) – viz obr. str. 135.

statické působení
Nosné ploché překlady včetně spřažení jsou určeny pro rovnoměr-
né zatížení (zdivo, monolitické i keramické stropy HELUZ MIAKO, 
stropní panely). Je však zakázáno přímé zatěžování těchto překla-
dů osamělými silami tzv. břemeny. Do celkové staticky účinné výš-
ky překladu lze započítat i tloušťku železobetonového věnce, po-
kud je vybetonován v celé uvažované šířce překladu a je proveden 
alespoň z  betonu C 12/15. V  případě použití asfaltových pásů 
v  místě uložení stropní konstrukce pak poloha asfaltového pásu 
rozděluje průřez na nosnou spolupůsobící část pod asfaltovým pá-
sem a zatěžující horní část (se spodní částí nespolupůsobící)– viz 
obr. str. 138. Do spolupůsobící tlakové zóny spřaženého překladu 
nelze započítat část stěny nad stropem nebo ztužujícím věncem.

statický návrh
Statický návrh nosných spra-
žených plochých překladů 
spočívá v porovnání návr-
hových hodnot přípust-
ného rovnoměrného 
zatížení qd (včetně 
vlastní tíhy spřažené-
ho překladu) pro pří-
slušný počet započi-
tatelných překladů se 
skutečným návrho-
vým zatížením (zatíže-
ní od stropní konstruk-
ce a příslušnou částí zdiva nad překladem).

tabulky pro navrhování keramických 
plochých překladů helUZ
Předpoklady statického výpočtu:  vzdálenost montážních podpor 
max. 1000 mm, uložení překladu min. 115 mm.
fRd – návrhová hodnota přípustného rovnoměrného zatížení  
včetně vlastní tíhy překladu je uvedena v kN/m.

tabulky a – pro nadezděnou tlakovou zónu 
nad překladem zdivem vyzděným na maltu o pevnosti m5
zdicí prvky skupiny 2 s pevností cihel v tlaku fb=15 MPa
ve směru délky překladů pevnost min. 2,5 MPa 
pevnost zdiva kolmo na styčné spáry min. fhd=0,46 MPa
Tabulka č. A1– Konstrukce z plochých překladů šířky 115 mm  
výztuž překladu 1 ø 8 mm 1 ø 10 mm 1 ø 12 mm
L = délka překladu v mm 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Ln = max. světlost v mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
H = výška překladu v mm návrhová hodnota přípustného zatížení překladu vč. vlastní tíhy fRd v kN/m

1 řada 71+125=196 4,00 2,43 1,61 1,16 0,87 0,67 0,54 0,44 0,37
2 řady 71+250=321 12,89 7,84 5,23 3,75 2,82 2,18 1,75 1,43 1,20
3 řady 71+375=446 22,04 16,33 10,91 7,83 5,89 4,57 3,66 3,00 2,50
4 řady 71+500=571 22,04 22,04 18,66 13,39 10,07 7,82 6,27 5,14 4,28

Tabulka č. A2 – Konstrukce z plochých překladů šířky 145 mm  
výztuž překladu 1 ø  8 mm 1 ø 10 mm 1 ø 12 mm
L = délka překladu v mm 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Ln = max. světlost v mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
H = výška překladu v mm návrhová hodnota přípustného zatížení překladu vč. vlastní tíhy fRd v kN/m

1 řada 71+125=196 5,04 3,06 2,03 1,46 1,10 0,84 0,68 0,55 0,46
2 řady 71+250=321 16,25 9,88 6,59 4,73 3,56 2,75 2,21 1,81 1,51
3 řady 71+375=446 27,79 20,58 13,76 9,87 7,43 5,76 4,62 3,78 3,15
4 řady 71+500=571 27,79 27,79 23,53 16,88 12,70 9,86 7,91 6,48 5,40

Tabulka č. A3 – Konstrukce z plochých překladů šířky 175 mm  
výztuž překladu 1 ø  8 mm 1 ø 10 mm
L = délka překladu v mm 1000 1250 1500
Ln = max. světlost v mm 750 1000 1250
H = výška překladu v mm návrhová hodnota přípustného zatížení překladu vč. vlastní tíhy fRd v kN/m

1 řada 71+125=196 6,08 3,70 2,45
2 řady 71+250=321 19,62 11,93 7,95
3 řady 71+375=446 33,54 24,84 16,60
4 řady 71+500=571 33,54 33,54 28,40

tabulky b – pro nadezděnou tlakovou zónu 
nad překladem zdivem vyzděným na maltu o pevnosti m10
zdicí prvky skupiny 2 s pevností cihel v tlaku fb=15MPa
ve směru délky překladů pevnost min. 2,5 MPa 
pevnost zdiva kolmo na styčné spáry min. fhd =0,57 MPa
Tabulka č. B1– Konstrukce z plochých překladů šířky 115 mm  
výztuž překladu 1 ø  8 mm 1 ø 10 mm 1 ø 12 mm
L = délka překladu v mm 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Ln = max. světlost v mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
H = výška překladu v mm návrhová hodnota přípustného zatížení překladu vč. vlastní tíhy fRd v kN/m

1 řada 71+125=196 4,95 3,01 2,00 1,43 1,08 0,83 0,66 0,54 0,45
2 řady 71+250=321 15,97 9,71 6,48 4,65 3,50 2,71 2,17 1,78 1,48
3 řady 71+375=446 27,31 20,23 13,52 9,70 7,30 5,66 4,54 3,72 3,40
4 řady 71+500=571 27,31 27,31 23,12 16,59 12,48 9,69 7,77 6,36 5,31

Tabulka č. B2 – Konstrukce z plochých překladů šířky 145 mm  
výztuž překladu 1 ø  8 mm 1 ø 10 mm 1 ø 12 mm
L = délka překladu v mm 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Ln = max. světlost v mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
H = výška překladu v mm návrhová hodnota přípustného zatížení překladu vč. vlastní tíhy fRd v kN/m

1 řada 71+125=196 6,24 3,80 2,52 1,81 1,36 1,05 0,84 0,69 0,57
2 řady 71+250=321 20,14 12,25 8,17 5,86 4,41 3,41 2,73 2,24 1,87
3 řady 71+375=446 34,44 25,51 17,05 12,23 9,20 7,14 5,72 4,69 3,91
4 řady 71+500=571 34,44 34,44 29,16 20,92 15,74 12,22 9,80 8,02 6,69
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