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keramické strOPY helUZ miakO
Postup při montáži stropů helUZ miakO

Ukládání věncovek
Věncovky se vyzdívají na  vnější okraj stropu, kladou se k  sobě 
na pero a drážku. Po vyzdění věncovek se k nim přikládá z vnitřní 
strany nasucho stejně vysoký pás tepelné izolace, který se u  věn-
covek zafixuje maltou u  spodní části. Doporučuje se cca každou 
třetí věncovku zafixovat ohnutým drátem připevněným k  výztuži 
stropního nosníku a  zaháknutým shora do  otvoru věncovky pro 
zvýšení tuhosti vnější přizdívky (zajištění proti vyvrácení betonem 
při betonáži). Z  hlediska tepelně technického je výhodné vysypat 
věncovky na stavbě sypaným polystyrénem nebo pro stropy výšky 
230 a  250 mm použít vysypané věncovky již z  výroby (typ HELUZ 
2in1) – viz str. 96.

Ukládání výztuže
Nad obvodovým i  vnitřním nosným zdivem se vloží výztuž ztu-
žujícího věnce. V  místě křížení a  stykování věnců je nutno vložit 
rohové příložky.

Pokud není v prováděcí dokumentaci určeno jinak, musí být v sou-
ladu s platnými normami pro navrhování, vyztužena i monolitic-
ká deska nad stropními vložkami MIAKO. V souladu s normovými 
předpisy a z důvodů omezení vzniku a rozvoje trhlin doporučuje-
me vložit do celé plochy nadbetonávky KARI síť ø 4-150/ø 4-150. 
Tato síť má být zatažena min. 150 mm za líc zdiva a stykována vzá-
jemně přesahem min. 210 mm v  obou směrech. Podle možností 
doporučujeme sítě stykovat tak, aby se v jednom bodě překrývaly 
jen 3 ks sítí (ne 4 ks), např. v lichých řadách začínat s poloviční dél-
kou sítě. 

Při výšce nadbetonávky 40 mm je krytí sítí shora 15 mm, při výšce 
nadbetonávky 60 mm krytí sítí 20 mm shora.

Podle možností sítě stykovat tak, aby se v jednom místě v půdory-
se překrývaly jen 3 ks sítí ( ne 4 ks) např. v lichých řadách začínat 
s poloviční šířkou sítě - viz pohled na stykování sítí - půdorys

V nadpodporových oblastech má být horní výztuž stropu dimen-
zována na 0,15násobek ohybového momentu v poli, ze statických 
tabulek stropní konstrukce lze vyčíst kromě povolených hodnot 
rovnoměrného zatížení také min. výztuž v nadpodporových pru-
zích (S1, S2). Tuto výztuž je nutno u krajních podpor zakotvit min. 
150 mm (u profilu ø 4) za  lícem podpory a min. 350 mm před je-
jím lícem. Nad středními podporami je nutná šířka pruhu rovna 
šířce podpory a dvojnásobku 350 mm, aby výztuž byla zakotvena 
350 mm na každou stranu od líce podpory. 
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keramické strOPY helUZ miakO
statický návrh stropní konstrukce

U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 000 mm se 
doporučuje provést uprostřed ztužující železobetonové žebro v šíř-
ce 250 mm, tj. na délku jedné MIAKO vložky, použitím doplňkových 
stropních vložek HELUZ MIAKO o výšce 80 mm, konstrukčně vyztu-
žené betonářskou ocelí 4 ø 10 mm a třmínky ø 6 mm ve vzdálenosti 
min. 400 mm, optimálně 2 ø mezi stropní nosníky.
Princip trámečkových stropů umožňuje vytvoření železobetono-
vých skrytých průvlaků ve stropní konstrukci, průvlaků viditelných 
spřažených se stropní konstrukcí, nebo naopak průvlaků s nadbe-
tonovaným žebrem či jejich vzájemnou kombinaci. Tyto průvlaky je 
možné vytvořit jak ve směru pnutí stropních nosníků, tak i kolmo 
na směr pnutí s využitím tzv. nízkých stropních vložek výšky 80 mm. 
Při betonáži je nutno zajistit minimální krytí výztuže 20 mm.

Postup betonáže
Betonáž lze zahájit až po uložení všech stropních vložek, potřeb-
né výztuže nadbetonávky a  to včetně výztuže věnců, stropních 
výměn, příložek, průvlaků apod. V případě použití ocelových prů-
vlaků ve stropní konstrukci se pro zajištění lepšího spolupůsobení 
ocelových průvlaků s nadbetonávkou stropní konstrukce doporu-
čuje na ocelové průvlaky přivařit trny zasahující do nadbetonávky. 
Dále by podle typu schodiště měla být provedena příprava pro 
uložení schodišťového ramene. V souladu s dalšími výkresy je nut-
né osadit např. chráničky, případné kotvení navazujících konstruk-
cí (zábradlí, krovu), uložit elektroinstalaci apod. 
Před vlastní betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit 
z důvodů dobré přilnavosti betonu a co nejmenšímu odsávání zá-
měsové vody z betonové směsi. Třída betonu je předepsána v sou-
ladu s platnými normami pro navrhování C20/25 –XC1 měkké kon-
zistence S3 (dle ČSN EN 206-1) s maximální velikostí zrna kameniva 
8 mm. Při betonáži stropů HELUZ MIAKO je nutné současně beto-
novat jak pozední ztužující věnec, tak i nosná žebra a betonovou 
vrstvu 40-60 mm nad stropními vložkami. Při provedeném nadvý-
šení je nutno dodržet výšku nadbetonávky po celé ploše stropu, 
tzn. horní hrana stropu nebude vybetonována v rovině. Při beto-
náži trámečkových stropů je nutné zabránit místnímu hromadění 
betonu, čerstvý beton se nesmí nanášet volným pádem, ale např. 
z  ležící hadice. Ukládání betonu se provádí plynule a zároveň se 
provádí hutnění plovoucí vibrační latí nebo dusáním.  
Postup betonáže stropů HELUZ je v pruzích, a to ve směru nosníků. 
Případnou pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky 
uprostřed stropních vložek. Pracovní spára nesmí procházet beto-
novým žebrem nad nosníky. Při extrémních povětrnostních situa-
cích je nutné přijmout zvláštní opatření. Při betonáži v  zimě nesmí 
být na povrchu dílců a výztuže led a námraza. Teplota povrchu ke-
ramických tvarovek a výztuže nesmí klesnout pod 5 °C. 
Při vlastním provádění je nutno dodržovat ustanovení normy 
EN 206-1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
a ustanovení ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. 
Po zabetonování stropní desky je nutné ošetřovat beton dle pří-
slušných ustanovení norem ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola 
betonových konstrukcí (přestože norma již není platná, doporu-
čení o ošetřování čerstvého betonu zůstávají v platnosti i nadále). 
Velmi důležité je udržovat beton v  dostatečně vlhkém stavu až 
do jeho řádného zatvrdnutí. Montážní podpěry nosníků je možné 
odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti (pod-
pěrnou konstrukci lze odstranit nejdříve po 3 týdnech, resp. po do-
sažení min. 80 % konečné požadované pevnosti nadbetonávky stro-
pu posledního podlaží). Při odstraňování podpěr se postupuje vždy 
od horního podlaží ke spodnímu. 

statický návrh stropní konstrukce
Na  základě požadované délky světlého rozpětí v  místnosti, oso-
vé vzdálenosti nosníků a  celkové výšky stropní konstrukce jsou 
ve statických tabulkách uvedeny hodnoty statických veličin strop-
ní konstrukce, z nichž nejdůležitější hodnota je rovnoměrného za-
tížení (bez vlastní tíhy stropní konstrukce), kterou je možné strop-
ní konstrukci zatížit tak, aby vyhověla na  mezní stav únosnosti 
a na mezní stav použitelnosti. 
Statické schéma pro typový výpočet je uvažováno jako prostý  
nosník.
Pro jiné vstupní údaje (např. jiné než rovnoměrné zatížení, změna 
statického schéma, změna třídy betonu apod.) je nutno provést 
individuální statické posouzení. 
Spřažená stropní konstrukce HELUZ MIAKO je navržena podle 
ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) : 2006 Eurokód 2: Navrhování betono-
vých konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozem-
ní stavby a ČSN EN 15037-1 : 2009 Betonové prefabrikáty – Stropní 
konstrukce z  trámů a vložek – Část 1: Trámy. V následujících sta-
tických tabulkách jsou uvedeny hodnoty rovnoměrného zatížení 
(bez vlastní tíhy stropní konstrukce) qk a qd, kterými je možné za-
tížit stropní konstrukci tak, aby vyhověla na mezní stav únosnosti 
a na mezní stav použitelnosti. typový statický výpočet vychází 
z předpokladu celkového průhybu v hodnotě l/250 s tím, že 
se uvažuje nadvýšení stropní konstrukce hodnotou l/350. 
Proto je pro každou výšku stropní konstrukce a osovou vzdálenost 
nosníků připravena ještě samostatná tabulka, kde jsou další static-
ké hodnoty jako návrhové únosnosti v ohybu a ve smyku a jsou 
zde uvedeny vypočtené hodnoty průhybů, nutných nadvýše-
ní a minimální plochy výztuže v nadbetonávce. 
Do března 2010 bylo možno pracovat se statickými výpočty po-
dle národních norem ČSN 73 1201 – Navrhování betonových 
konstrukcí a ČSN 13 1102 – Navrhování vodorovných konstruk-
cí z  cihelných tvarovek. Pro porovnání uvádíme v  tomto vydání 
technické příručky také statické tabulky Únosností stropních kon-
strukcí podle již neplatných norem s  hodnotami rovnoměrného 
zatížení (bez vlastní tíhy stropní konstrukce) qn a qd (na webových 
stránkách www.heluz.cz/ke-stazeni/statika zůstávají ke  stažení 
i podrobné tabulky charakteristik jednotlivých stropních konstruk-
cí po zmonolitnění podle již neplatných národních norem).
Při porovnání statických výpočtů navrhování betonových kon-
strukcí podle již neplatné národní normy ČSN 731201 a  podle 
platných evropských norem ČSN EN 1991 vycházejí maximální 
přípustná zatížení na stropní konstrukci rozdílná (zvláště u delších 
rozpětí). Toto vyplývá z použité vyšší třídy betonu (ČSN EN 15037-1 
předepisuje beton třídy min. C20/25, podle ČSN 73 1201 byl po-
užíván beton C 16/20) a požadavků na nutné vyztužení nadbeto-
návky KARI sítí . Vlivem změny normy došlo také k jiné filozofii při 
posuzování průhybů. Nyní je pro průhyby od zatížení rozhodující 
kombinace zatěžovacích stavů pro kvazi-stálé zatížení. Pokud je 
ve statickém výpočtu uvažováno s nadvýšením (při plném využití 
přípustného zatížení), pak na výkresech skladby musí být od pro-
jektanta předepsáno příslušné nadvýšení. 


