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keramické strOPY helUZ miakO
statický návrh stropní konstrukce

statický výpočet podle čsn en 1992-1-1 
nutné nadvýšení nosníků před betonáží 
Při výpočtu stropu podle normy ČSN EN 1992-1-1 je v tabulkách 
únosností uvedena hodnota nadvýšení L/350 při využití přípust-
ného plného zatížení.  Hodnoty nutného nadvýšení viz následující 
tabulka. Na základě statického výpočtu lze toto nadvýšení upravit 
(snížit) podle poměru přípustného a konkrétního skutečného. 

tloušťka stropu
(mm)

nadvýšení o hodnotě L/350
od délky nosníku

210 4000

230 4000 (OVN 500),   4250 (OVN 625)

250 4500 (OVN 500),   4750 (OVN 625)

270 4750 (OVN 500),   5000 (OVN 625)

290 5250

statický výpočet podle čsn 73 1201 
doporučené nadvýšení nosníků před betonáží
Při využití hodnot přípustného zatížení podle statického výpo-
čtu provedeného podle národní normy ČSN 73 1201 (od března 
2010 nahrazena EN 1992), bylo doporučeno stropní nosníky nad-
výšit v hodnotě L/600 a to od určitých délek nosníků v závislosti 
na tloušťce stropní konstrukce a osové vzdálenosti nosníku.

tloušťka stropu
(mm)

nadvýšení o hodnotě L/600  
od délky nosníku

210 4 750

230 4 750

250 5 250

270 5 500

290 6 750

výztuž nadbetonávky
Výztuž nadbetonávky v  poli – v  ploše mimo oblast podpor 
ve směru kolmém ke stropním nosníkům je předepsána normou 
ČSN EN 15037-1 v průřezové ploše Smin. = 50 mm2/m.

V nadpodporových oblastech, pokud může dojít k přitížení stropní 
desky v místě uložení, má být uložena výztuž při horním povrchu 
o průřezové ploše S2 ve směru osy stropních nosníků. Tato výztuž 
má být navržena na 0,15násobek ohybového momentu v poli (viz 
ČSN EN 15037-1 bod D.3.1.), čemuž odpovídá výztuž ø 4 po 150  mm  
(S2 = 83,8 mm2/m) až ø 5 po 125 mm (S2 = 157,1 mm2/m). Pro spl-
nění požadavků na výztuž kolmo k nosníkům a na výztuž ve směrů 
nosníků a vzhledem k důvodům lepšího rozložení zatížení a ome-
zení vzniku trhlin v betonu se doporučuje vyztužit desku základ-
ní výztuží tvořenou svařovanými sítěmi KARI ø 4-150/ø 4-150 
(S2 = 83,8 mm2/m), která by se v případě, že je to podle statických 
tabulek nutné, v pruzích nad podporami doplnila přídatnými pru-
hy svařované sítě KARI ø 4-150/ø 4-150, čímž by vzniklo vyztužení 
nadpodporového pruhu S2 = 167,6 mm2/m. 
Druhou možností, jak splnit požadované vyztužení, je vyztužení 
nadpodporových pruhů svařovanými sítěmi uvedenými ve static-
kých tabulkách. 
Třetí možností zajištění požadovaného vyztužení nad podporami 
je doplňování základní sítě KARI ø 4-150/ø 4-150 (S2 = 83,8 mm2/m) 
samostatnými pruty betonářské výztuže ve  směru nosníků – viz 
jednotlivé tabulky únosností stropních konstrukcí.

Pokud není užitné zatížení větší než 2,5 kN/m2 a světlé rozpětí stro-
pu větší než 6,0 m, může se výztuž v nadbetonávce nahradit beto-
nem s výztužnými vlákny (např. polypropylénovými).
Pokud jsou ve stropní konstrukci použity průvlaky, je nutné posou-
dit zdivo také na  soustředěné zatížení. Zvláště ocelové průvlaky 
by měly být uloženy na zdivo např. přes roznášecí  bloky z betonu 
o pevnosti min. C16/20 a o rozměrech cca 300 x 500 mm a výšce 
min. 150 mm (přesné rozměry dle statického výpočtu). 

statický výpočet výměn u prostupů
Statický výpočet výměn u  prostupů vytvořených mezi keramic-
kými stropními panely HELUZ pomocí stropních nosníků HELUZ  
MIAKO byl proveden podle ČSN EN 1992-1-1 pro tloušťku strop-
ní konstrukce 250 mm se vzdáleností stropních nosníků 500 
a 625 mm.
Při posouzení mezního stavu přetvoření výměny byl mezní průhyb 
uvažován hodnotou rovnou 1/400 teoretického rozpětí. 
Při statickém výpočtu výměny bylo uvažováno zatížení vlastní 
tíhou výměny a zatížením osamělými břemeny, které bylo stano-
veno  jako výslednice od  vlastní tíhy stropu a  dalšího rovnoměr-
ného zatížení qk = 5,0 kN/m2. Pokud není možné dodržet uvede-
né konstrukční uspořádání nebo zatížení neodpovídá uvedeným 
uvažovaným hodnotám nebo jiným způsobem nejsou dodrženy 
předpokládané podmínky, je nutné provést individuální statické 
posouzení výměny. Rovněž je nutno individuálně posoudit strop-
ní nosníky zatížené podporovým tlakem výměny, který se na tyto 
nosníky vnáší jako osamělé břemeno.
Pro větší představivost je ke stažení na www.heluz.cz/ke-stazeni/
statika prostorový model výměny jako soubor typu 3D-PDF, který 
lze otevřít v programu Adobe Reader verze 8 a vyšší (tento pro-
gram je na volně ke stažení). V tomto programu si pak můžete mo-
del volně natáčet, přibližovat a prohlížet.
Pořadí statických tabulek – viz další strany 

Přehledné tabulky pro všechny délky a tloušťky stropu
= tabulky pro statický návrh

podle ČSN 73 1201 – pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm
podle ČSN 73 1201 – pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm
podle ČSN 73 1201 – pro samostatné stropní nosníky, šířka 160 mm
podle ČSN EN 1992 - pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm
podle ČSN EN 1992 - pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm

Podrobné tabulky pro konkrétní tloušťku stropu a Ovn
= tabulky pro statické posouzení (včetně průhybů a nadvýšení)

podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 210 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 230 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 250 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 270 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 290 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 210 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 230 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 250 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 270 mm
podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 290 mm

podrobné statické tabulky pro výpočet podle normy ČSN 73 1201 
viz www.heluz.cz/ke-stazeni/statika.


