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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.

ČSN EN 771-1

Použití
Cihly broušené POROTHERM 44 CB
jsou určené pro jednovrstvé obvodové
nosné i nenosné zdivo tlouš�ky 440 mm
s vysokými nároky na tepelný odpor
a tepelnou akumulaci stěny.

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

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tlouš�ky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální 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 248x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– hmotnost cca 20,4 kg/ks
– objem. hmot. prvku 750 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,3 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty pro 5,3 l/m2

tenkovrstvé zdění 12 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na maltu pro tenké spáry
Rd = 1,7 MPa (ČSN 73 1101)

Akustický útlum zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 373 kg/m2

* hodnota stanovena přepočtem

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje*
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
pro tenké spáry (λλU = 0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,135 3,25 0,30
bez omítek 1,0 0,145 3,11 0,31
s om. PTH** 1,0 0,145 3,36 0,29
** omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,96 hod/m2; 2,18 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1255 kg

Součástí dodávky je odpovídající
množství malty pro tenké spáry.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty.

POROTHERM 44 CB

Tepelně izolační vnější stěna 1/2
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 K CB
(poloviční)

– rozměry d/š/v 127x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 790 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

POROTHERM 44 K CB
(koncová)

– rozměry d/š/v 252x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1180 kg

POROTHERM 44 R CB
(rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1120 kg
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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.

ČSN EN 771-1

Použití
Cihly broušené POROTHERM 40 CB
jsou určené pro jednovrstvé obvodové
nosné i nenosné zdivo tlouš�ky 400 mm
s vysokými nároky na tepelný odpor
a tepelnou akumulaci stěny.

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

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tlouš�ky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální 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 247x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,3 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 400 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

40 ks/m3

– spotřeba malty pro 4,8 l/m2

tenkovrstvé zdění 12 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na maltu pro tenké spáry
Rd = 1,7 MPa (ČSN 73 1101)

Akustický útlum zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
47 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 340 kg/m2

* hodnota stanovena přepočtem

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje*
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
pro tenké spáry (λλU = 0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,135 2,95 0,32
bez omítek 1,0 0,145 2,82 0,34
s om. PTH** 1,0 0,145 3,07 0,31
** omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,90 hod/m2; 2,25 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1135 kg

Součástí dodávky je odpovídající
množství malty pro tenké spáry.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty.

POROTHERM 40 CB

Tepelně izolační vnější stěna 1/2

PTH 40 CB
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 40 1/2 K CB
(poloviční)

– rozměry d/š/v 132x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 790 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 1/2 K CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1170 kg

POROTHERM 40 K CB
(koncová)

– rozměry d/š/v 257x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 K CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1130 kg

POROTHERM 40 R CB
(rohová)

– rozměry d/š/v 147x400x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10 a 8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,3 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 R CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1115 kg
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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.

Použití
Cihly POROTHERM 44 Si jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
440 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.

Výhody
– vynikající tepelně izolační vlastnosti
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– vysoká pevnost
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 42 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti αα

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P6 1,1 0,9 0,75 0,65

αα 1000 1000 750 1000

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 50 dB při plošné hmotnosti zdiva 

včetně omítek POROTHERM 317 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λλU = 0,20 W/mK)

0,110 4,03 0,24
bez omítek 0 až až až

0,120 3,66 0,26
0,115 3,87 0,25

bez omítek 1,0 až až až
0,125 3,52 0,27
0,120 4,12 0,23

s omítkami* 1,0 až až až
0,130 3,77 0,25

obyčejnou (λλU = 0,85 W/mK)
0,135 3,25 0,29

bez omítek 0 až až až
0,150 3,00 0,32
0,145 3,12 0,30

bez omítek 1,0 až až až
0,155 2,88 0,33
0,145 3,37 0,28

s omítkami* 1,0 až až až
0,160 3,05 0,31

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu

μμ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2

2,96 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 Si jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1055 kg

POROTHERM 44 Si

Tepelně superizolační vnější stěna 1/2

PTH 44 Si
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 Si
(poloviční)

– rozměry d/š/v 130x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1115 kg

POROTHERM 44 Si

Tepelně superizolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 44 K Si
(koncová)

– rozměry d/š/v 257x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1135 kg

POROTHERM 44 R Si
(rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1060 kg
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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.

Použití
Cihly POROTHERM 40 Si jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
400 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.

Výhody
– vynikající tepelně izolační vlastnosti
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– vysoká pevnost
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 248x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 400 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

40 ks/m3

– spotřeba malty 38 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti αα

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P6 1,1 0,9 0,75 0,65

αα 1000 1000 750 1000

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 49 dB při plošné hmotnosti zdiva

včetně omítek POROTHERM 295 kg/m2

* hodnota stanovena přepočtem

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λλU = 0,20 W/mK)

0,110 3,68 0,26
bez omítek 0 až až až

0,120 3,34 0,28
0,115 3,53 0,27

bez omítek 1,0 až až až
0,125 3,21 0,30
0,120 3,78 0,25

s omítkami* 1,0 až až až
0,130 3,46 0,28

obyčejnou (λλU = 0,85 W/mK)
0,135 2,97 0,32

bez omítek 0 až až až
0,145 2,74 0,34
0,140 2,85 0,33

bez omítek 1,0 až až až
0,155 2,63 0,36
0,145 3,10 0,31

s omítkami* 1,0 až až až
0,155 2,88 0,33

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu

μμ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,21 hod/m2

3,02 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 Si jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 980 kg

POROTHERM 40 Si

Tepelně superizolační vnější stěna 1/2

PTH 40 Si
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 40 1/2 Si
(poloviční)

– rozměry d/š/v 130x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 1/2 Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 990 kg

POROTHERM 40 Si

Tepelně superizolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 40 K Si
(koncová)

– rozměry d/š/v 257x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 K Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1005 kg

POROTHERM 40 R Si
(rohová)

– rozměry d/š/v 147x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 R Si jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1010 kg
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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.
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Použití
Cihly POROTHERM 44 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
440 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– 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 247x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-790 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 42 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti αα
Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P15 1,94 1,63 1,37 1,22

P10 1,49 1,25 1,05 0,94
P8 1,29 1,08 0,91 0,81
αα 1000 1000 750 1000

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně

omítek POROTHERM 371 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λλU = 0,20 W/mK)

0,130 3,40 0,28
bez omítek 0 až až až

0,155 2,83 0,33
0,140 3,15 0,30

bez omítek 1,0 až až až
0,165 2,70 0,35
0,145 3,40 0,28

s omítkami* 1,0 až až až
0,165 2,95 0,32

obyčejnou (λλU = 0,85 W/mK)
0,160 2,82 0,33

bez omítek 0 až až až
0,185 2,41 0,39
0,170 2,62 0,36

bez omítek 1,0 až až až
0,195 2,30 0,40
0,170 2,87 0,33

s omítkami* 1,0 až až až
0,190 2,55 0,37

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μμ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2

2,96 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1240 kg

POROTHERM 44 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 1/2
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 K
(poloviční)

– rozměry d/š/v 127x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750-950 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1410 kg

POROTHERM 44 N P+D (nízká)

– rozměry d/š/v 247x440x155 mm
– informace na tech. listu v kapitole 6

POROTHERM 44 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 44 K
(koncová)

– rozměry d/š/v 252x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700-820 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1250 kg

POROTHERM 44 R
(rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750-860 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1220 kg

44
0

125 

127 

250 

44
0 

252 
190

187

44
0



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 POROTHERM 40 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
400 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– 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 247x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-790 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 400 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

40 ks/m3

– spotřeba malty 38 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti αα
Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P15 1,94 1,63 1,37 1,22

P10 1,49 1,25 1,05 0,94
P8 1,29 1,08 0,91 0,81
αα 1000 1000 750 1000

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva

včetně omítek POROTHERM 347
kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λλU = 0,20 W/mK)

0,135 3,05 0,31
bez omítek 0 až až až

0,155 2,58 0,36
0,140 2,91 0,32

bez omítek 1,0 až až až
0,165 2,46 0,38
0,145 3,16 0,30

s omítkami* 1,0 až až až
0,165 2,71 0,35

obyčejnou (λλU = 0,85 W/mK)
0,160 2,54 0,37

bez omítek 0 až až až
0,185 2,20 0,40
0,165 2,42 0,39

bez omítek 1,0 až až až
0,195 2,10 0,45
0,170 2,67 0,35

s omítkami* 1,0 až až až
0,190 2,35 0,40

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μμ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,21 hod/m2

3,02 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1160 kg

POROTHERM 40 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 40 P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 40 1/2 K
(poloviční)

– rozměry d/š/v 132x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-870 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 1/2 K jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1195 kg

POROTHERM 40 N P+D (nízká)

– rozměry d/š/v 247x400x155 mm
– informace na tech. listu v kapitole 6

POROTHERM 40 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 40 K
(koncová)

– rozměry d/š/v 257x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700-800 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 K jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1090 kg

POROTHERM 40 R
(rohová)

– rozměry d/š/v 147x400x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-870 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 40 R jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1135 kg
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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.
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Použití
Cihly POROTHERM 36,5 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
365 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– 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 247x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-790 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 365 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

43,8 ks/m3

– spotřeba malty 34 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti αα
Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P15 1,94 1,63 1,37 1,22

P10 1,49 1,25 1,05 0,94
P8 1,29 1,08 0,91 0,81
αα 1000 1000 750 1000

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
47 dB při plošné hmotnosti zdiva včet-
ně omítek POROTHERM 314 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λλU = 0,20 W/mK)

0,130 2,82 0,33
bez omítek 0 až až až

0,145 2,52 0,37
0,135 2,70 0,35

bez omítek 1,0 až až až
0,155 2,40 0,39
0,140 2,95 0,32

s omítkami* 1,0 až až až
0,155 2,65 0,35

obyčejnou (λλU = 0,85 W/mK)
0,155 2,35 0,40

bez omítek 0 až až až
0,180 2,07 0,45
0,165 2,24 0,40

bez omítek 1,0 až až až
0,185 1,97 0,45
0,160 2,59 0,36

s omítkami* 1,0 až až až
0,185 2,22 0,40

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

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

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μμ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,11 hod/m2

3,04 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1065 kg

POROTHERM 36,5 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 36,5 P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 36,5 1/2 K
(poloviční)

– rozměry d/š/v 132x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-950 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 1/2 K jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

POROTHERM 36,5 N P+D (nízká)

– rozměry d/š/v 247x365x155 mm
– informace na tech. listu v kapitole 6

POROTHERM 36,5 P+D

Tepelně izolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 36,5 K
(koncová)

– rozměry d/š/v 257x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 660-800 kg/m3

– 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 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 36,5 K jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1090 kg

132

125

36
5

257

250

36
5



Cihly pro nosné zdivo

Cihly pro nenosné příčky

Doplňkový program

Překlady

Stropní konstrukce

Statické údaje

Ostatní

4

04
 0

00



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
Cihly broušené POROTHERM 30 CB
jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní i vnější nosné zdivo tlouš�ky 300
mm. Lze je též použít pro vnitřní nos-
nou část vrstveného zdiva v kombinaci
s tepelným izolantem a případně s dal-
šími cihelnými materiály tvořícími vnější
ochrannou část vrstveného zdiva.

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 tlouš�ky 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 247x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 830 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 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:
– tlouš�ka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty pro 3,6 l/m2

tenkovrstvé zdění 12 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na maltu pro tenké spáry
Rd = 1,7 MPa (ČSN 73 1101)

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdi-
va včetně omítek tl. 15 mm 330 kg/m2

* hodnota stanovena měřením a přepočtem

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
pro tenké spáry (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 omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 CB jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1255 kg

Součástí dodávky je odpovídající
množství malty pro tenké spáry.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty.

POROTHERM 30 CB

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2

ČSN EN 771-1

POROTHERM 30 CB

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 30 1/2 CB
(poloviční)

– rozměry d/š/v 132x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 810 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– 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 CB jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 160 ks/pal
– hmotnost palety cca 1185 kg

POROTHERM 30 CB

Vnější a vnitřní nosná stěna 2/2
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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.

Použití
Cihly broušené POROTHERM 24 CB
jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní i vnější nosné zdivo tlouš�ky 240
mm. Lze je též použít pro vnitřní nos-
nou část vrstveného zdiva v kombinaci
s tepelným izolantem a případně s dal-
šími cihelnými materiály tvořícími vnější
ochrannou část vrstveného zdiva.

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 tlouš�ky 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 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 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:
– tlouš�ka 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba malty pro 2,9 l/m2

tenkovrstvé zdění 12 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na maltu pro tenké spáry
Rd = 1,7 MPa (ČSN 73 1101)

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 49 dB při plošné hmotnosti zdi-
va včetně omítek tl. 15 mm 241 kg/m2

* hodnota stanovena měřením a přepočtem

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
pro tenké spáry (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 omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 CB jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1100 kg

Součástí dodávky je odpovídající
množství malty pro tenké spáry.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty.

POROTHERM 24 CB

Vnější a vnitřní nosná stěna

POROTHERM 24 CB

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.

Použití
Svisle děrované cihly POROTHERM
36,5 AKU jsou určené pro omítané
nosné zdivo tl. 365 mm. Cihly
POROTHERM 36,5 AKU mají díky
své speciální konstrukci vynikající
akustické a tepelně akumulační vlast-
nosti, zdivo z těchto cihel má velmi
vysokou pevnost. Tyto cihly jsou vhod-
né pro příčky tl. 365 mm mezi bytovým
prostorem a prostorem s nižší teplo-
tou, nebo� splňují požadavky ČSN na
akustický útlum zdiva a v kombinaci
s lehkou omítkou POROTHERM TO
i požadavky na tepelnou ochranu
prostorů s rozdílnými režimy vytápění
(např. mezi schodištěm a obytnou
místností).

Výhody
– vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– dobré tepelně izolační vlastnosti
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 15 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 365 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

43,8 ks/m3

– spotřeba malty 51 l/m2

140 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 1,94 1,63 1,37

P10 1,49 1,25 1,05
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,27 1,38 0,60
bez omítek 0,5 0,28 1,34 0,65
s omít. PTH* 0,5 0,29 1,39 0,60
s omít. obyč.** 0,5 0,27 1,51 0,60
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 20 mm +

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

** omítky obyčejné - oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 57 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 412 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 1,28 hod/m2

3,50 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 AKU jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1110 kg

POROTHERM 36,5 AKU

Akusticky dělicí nosná stěna
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VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

Svislé kapsy ve styčných spárách
se zcela vyplňují zdicí maltou!
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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.

Použití
Svisle děrované cihly POROTHERM
30 AKU P+D jsou určené pro omíta-
né nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají
díky své vyšší objemové hmotnosti
a systému děrování výborné akustické
a tepelně akumulační vlastnosti. Tyto
cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové
příčky tlouš�ky 300 mm, nebo� splňují
požadavky ČSN na akustický útlum
a tepelné vlastnosti zdiva.

Výhody
– velký formát cihel
– velmi vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 980 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
20/15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 22 l/m2

72 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P20 2,7 2,2 1,8

P15 2,2 1,8 1,5
P10 1,8 1,5 1,3
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,35 0,87 0,90
bez omítek 0,5 0,36 0,84 0,90
s omít. obyč.* 0,5 0,37 0,89 0,85
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 56 (55) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 362 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 AKU P+D
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1400 kg

POROTHERM 30 AKU P+D

Akusticky dělicí nosná stěna

POROTHERM 30 AKU P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

ČSN EN 771-1
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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.

Použití
Svisle děrované cihly POROTHERM
25 AKU P+D jsou určené pro omíta-
né nosné zdivo tl. 250 mm. Cihly mají
díky své vyšší objemové hmotnosti
a novému systému děrování výborné
akustické a tepelně akumulační vlast-
nosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro
mezibytové příčky tlouš�ky 250 mm,
nebo� splňují požadavky ČSN na akus-
tický útlum a tepelné vlastnosti zdiva.

Výhody
– velký formát cihel
– spojení na pero a drážku s úsporou

malty pro zdění
– úchytné otvory
– velmi vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 372x250x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 980 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
20/15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 250 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

42,7 ks/m3

– spotřeba malty 18 l/m2

72 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P20 2,7 2,2 1,8

P15 2,2 1,8 1,5
P10 1,8 1,5 1,3
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,35 0,71 1,05
bez omítek 0,5 0,36 0,69 1,05
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,74 1,00
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 55 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 304 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,84 hod/m2

3,36 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 25 AKU P+D
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1350 kg

POROTHERM 25 AKU P+D

Akusticky dělicí nosná stěna
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VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.
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POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2

POROTHERM 30 P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

Použití
Cihly POROTHERM 30 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé vnější
i vnitřní nosné zdivo tlouš�ky 300 mm.
Lze je též použít pro vnitřní nosnou
část vrstveného zdiva v kombinaci
s tepelným izolantem a případně s dal-
šími cihelnými materiály tvořícími
vnější ochrannou část zdiva. 

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– 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 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 830-930 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 28 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 1,94 1,63 1,37

P10 1,49 1,25 1,05
α 1000 1000 750

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 330 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,25 1,21 0,70
bez omítek 0,5 0,26 1,18 0,70
s omít. obyč.* 0,5 0,27 1,23 0,65
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1350 kg
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 30 1/2 P+D
(poloviční)

– rozměry d/š/v 132x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku

810-920 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 1/2 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 160 ks/pal
– hmotnost palety cca 1410 kg

POROTHERM 30/24 N (nízká)

– rozměry d/š/v 300x240x155 mm
– informace na tech. listu v kapitole 6

POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 2/2

POROTHERM 30 R P+D
(rohová)

– rozměry d/š/v 182x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku

840-870 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 30 R P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1115 kg
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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.
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Použití
Cihly POROTHERM 24 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé vnější
i vnitřní nosné zdivo tlouš�ky 240 mm.
Lze je též použít pro vnitřní nosnou
část vrstveného zdiva v kombinaci
s tepelným izolantem a případně s dal-
šími cihelnými materiály tvořícími
vnější ochrannou část zdiva.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– 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 372x240x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba malty 23 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 1,94 1,63 1,37

P10 1,49 1,25 1,05
α 1000 1000 750

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 52 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 275 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,37 0,65 1,10
bez omítek 0,5 0,38 0,64 1,10
s omít. obyč.* 0,5 0,39 0,69 0,95
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,79 hod/m2

3,29 hod/m3

Doplňkové cihly
POROTHERM 30/24 N

Pro ukončení stěny v 2/3 výškovém
modulu 167 mm se používají cihly
POROTHERM 30/24 N.
– rozměry 300x240x155 mm
– informace na techn. listu v kapitole 6

Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 24 P+D se bu� tyto
cihly dělí na třetiny nebo se používají
cihly 2 DF  nebo CDm o rozměrech
240 x 115 x 113 mm.

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1170 kg

POROTHERM 24 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna

POROTHERM 24 P+D

UKONČENÍ STĚNY NÍZKÝMI CIHLAMI
(2/3 výškový modul - 167 mm)

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.
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Použití
Cihly POROTHERM 17,5 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé vnější
i vnitřní nosné zdivo tlouš�ky 175 mm.
Lze je též použít pro vnitřní nosnou
část vrstveného zdiva v kombinaci
s tepelným izolantem a případně s dal-
šími cihelnými materiály tvořícími vněj-
ší ochrannou část zdiva.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– 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 372x175x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850-900 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 175 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

61,0 ks/m3

– spotřeba malty 17 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P10 1,49 1,25 1,05

P8 1,29 1,08 0,91
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,33 0,53 1,25
bez omítek 0,5 0,34 0,52 1,30
s omít. obyč.* 0,5 0,36 0,57 1,20
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 45 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 215 kg/m2

* hodnoty stanoveny výpočtem

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120, R 90

(ČSN EN 13501-2)

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 0,68 hod/m2

3,91 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 17,5 P+D se bu� ty-
to cihly dělí podle potřeby v místech
svislých otvorů nebo se používají cihly
3 DF o rozměrech 175 x 240 x 113 mm.
Pro ukončení stěny v polovičním výš-
kovém modulu 125 mm se taktéž pou-
žívají cihly 3 DF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 17,5 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 84 ks/pal
– hmotnost palety cca 1235 kg

POROTHERM 17,5 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna

POROTHERM 17,5 P+D

UKONČENÍ STĚNY POLOVIČNÍM
VÝŠKOVÝM MODULEM

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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.

POROTHERM 11,5 CB

Nenosná příčka

Použití
Cihly POROTHERM 11,5 CB se
používají pro omítané nenosné zdivo
vnitřních příček tlouš�ky 115 mm. Lze
je též použít jako přizdívku tepelné
izolace v místě železobetonových
ztužujících věnců nebo pro vnější
ochrannou část vrstveného zdiva.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– ložná spára tlouš�ky 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 0,4 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,8 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850 kg/m3

– objem. hmot. materiálu 1600 kg/m3

– 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 0,3 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty pro 1,4 l/m2

tenkovrstvé zdění 12 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na maltu pro tenké spáry
Rd = 1,7 MPa (ČSN 73 1101)

Tepelně technické údaje
zdivo u U RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
pro tenké spáry ( U = 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 omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 141 kg/m2.
* hodnota stanovena výpočtem

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 120

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
= 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,47 hod/m2

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 CB jsou
dodávány zafoliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1195 kg

Součástí dodávky je odpovídající
množství malty pro tenké spáry.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty.
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POROTHERM 11,5 AKU

Akusticky dělicí nenosná příčka

Použití
Cihly POROTHERM 11,5 AKU se
používají pro omítané zdivo vnitřních
příček tlouš�ky 115 mm s vyššími náro-
ky na akustický útlum, případně pro
vnější omítanou část obvodového vrst-
veného zdiva v kombinaci s tepelným
izolantem a vnitřní nosnou částí.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 1050-1230 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 9 l/m2

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd

a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 2,2 1,8 1,5

P10 1,8 1,5 1,3
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,36 0,32 1,70
bez omítek 0,5 0,40 0,29 1,80
s omít. obyč.* 0,5 0,42 0,34 1,65
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 47 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 192 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,54 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 11,5 AKU se tyto
cihly dělí na poloviny nebo čtvrtiny, pří-
padně lze použít cihel 2 DF, resp. CDm
nebo 1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 AKU jsou
dodávány zafoliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1335 kg
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POROTHERM 11,5 P+D

Nenosná příčka

Použití
Cihly POROTHERM 11,5 P+D se
používají pro omítané zdivo vnitřních
příček tlouš�ky 115 mm, případně pro
vnější omítanou část obvodového vrst-
veného zdiva v kombinaci s tepelným
izolantem a vnitřní nosnou částí. Lze je
též použít jako přizdívku tepelné izola-
ce v místě železobetonových ztužují-
cích věnců.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– 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 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 810-970 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I)
10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 11 l/m2

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd

a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P10 1,8 1,5 1,3
α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,34 0,34 1,65
bez omítek 0,5 0,35 0,33 1,70
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 161 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 120

(ČSN EN 13501-2)

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 0,54 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 11,5 P+D se tyto
cihly dělí na poloviny nebo čtvrtiny, pří-
padně lze použít cihel 2 DF, resp. CDm
nebo 1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou
dodávány zafoliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 nebo 100 ks/pal
– hmotnost palety cca 1310

nebo 1360 kg
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Použití
Cihly POROTHERM 6,5 P+D se
používají pro omítané zdivo tenkých
vnitřních příček tlouš�ky 65 mm.
Obzvláště výhodné je jejich použití
při přestavbě bytových jader.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– 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 372x65x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 1000 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 65 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

– spotřeba malty 6 l/m2

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,29 0,22 2,1
bez omítek 0,5 0,30 0,21 2,1
s omít. obyč.* 0,5 0,36 0,26 1,90
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost 
Rw = 37 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 110 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 15

(ČSN EN 13501-2)

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 0,48 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 6,5 P+D se tyto cihly
dělí podle potřeby v místech svislých
otvorů, případně se používají cihly
plné CP.

Dodávka
Cihly POROTHERM 6,5 P+D jsou
dodávány zafoliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 192 ks/pal
– hmotnost palety cca 1045 kg

POROTHERM 6,5 P+D

Nenosná příčka
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Vnitřní nenosné příčky

Zásady navrhování 1/6

Nenosné příčky jsou stěny, které ne-
mají žádnou funkci z hlediska statiky
konstrukce budovy. Příčky slouží pou-
ze k oddělení místností a nesmí být
využity ke ztužení budovy. Díky tomu
mohou být při požadované změně pů-
dorysu odstraněny, aniž by byla ohro-
žena stabilita budovy. Příčky však musí
navíc mimo působení vlastní tíhy (včet-
ně případné omítky nebo obkladu)
zachycovat síly působící na jejich plo-
chu a umožnit přenos těchto sil na
nosnou konstrukci.
Stabilita příček samotných je dána
spojením se sousedícími stavebními
konstrukcemi (s příčnými stěnami ne-
bo jinými ztužujícími prvky a se stro-
py), pokud nejsou překročeny přípust-
né mezní rozměry příček (viz tabulky
1 až 3). Příčky se používají také u sta-
veb s ocelovými či železobetonovými
skeletovými konstrukcemi jako mezi-
stěny nebo výplňové stěny. Nalézají
použití také u staveb s relativně velkým
rozpětím stropu, např. ve správních
budovách, halách a hospodářských
stavbách.

Prostory použití a požadavky
Příčky a jejich připojení na sousedící
stavební konstrukce musí být provede-
ny tak, aby splňovaly následující poža-
davky:
– přenesení vlastní hmotnosti včetně

omítky nebo jiné možné povrchové
úpravy, např. obkladu;

– přenesení vodorovných zatížení půso-
bících na jejich plochu a roznesení
na sousedící stavební konstrukce
jako jsou stěny, stropy a sloupy;

– odolnost vůči statickému a také dy-
namickému zatížení, která se mohou
při užívání vyskytnout.

Statické zatížení:
Vzhledem k rozdílnému namáhání
příček v závislosti na způsobu využití
přilehlých místností se rozlišují dále
uvedené prostory použití (klasifikace
prostorů a zatížení jsou převzaty z DIN
4103 díl 1):
prostor použití I
– prostory určené pro shromaž�ování

velmi malého množství osob, např.
byty, hotelové pokoje, kanceláře,
nemocniční pokoje a podobně využí-
vané prostory včetně chodeb;

prostor použití II
– prostory určené pro shromaž�ování

velkého množství osob, např. větší
sály, školní prostory, posluchárny,
výstavní síně, prodejny a podobně
využívané prostory; řadí se sem
i místnosti s výškovým rozdílem pod-
lah ≥ 1,0 m.

Je nutné provést posouzení dostateč-
né únosnosti v ohybu na vodorovné
přímkové zatížení působící 0,9 m nad
patou stěny (viz schéma zatížení ne-
nosných příček). Toto užitné zatížení
působí převážně staticky a má násle-
dující veličiny:
prostor použití I: p1 = 0,5 kN/m
prostor použití II: p2 = 1,0 kN/m.
Stanovením mezní únosnosti v ohybu
se má posoudit, zda vodorovně půso-
bící zatížení ve výši 0,9 m nad patou
stěny - tedy asi ve výši kyčlí či ve výši
sedu - může vést ke zřícení příčky. Tato
zatížení mohou být např. vyvolána
davem lidí. Síly jsou podle intenzity
nashromážděných lidí různě velké.
Velikost zatížení je přitom stanovena
podle zvoleného prostoru použití.
Při posouzení mezní únosnosti v ohy-
bu příček samotných se nepřihlíží
k žádnému dalšímu působení zatížení.
Lehké konzolové zatížení p = 0,4 kN
na metr délky stěny zakreslené ve
schématu zatížení nenosných příček
vyvolává na rameni ≤ 0,3 m ohybový
moment, který musí být zachycen
opačně orientovanou dvojicí sil (vodo-
rovné síly na horním a dolním okraji
příčky). Tyto vodorovně působící síly,
které jsou nevýhodné, se musí zohled-
nit při posouzení styků v místech pode-

Hh = Hd = p . 0,3 [kN/m]h
(h je nutné dosadit v metrech)

pření. Výše popsané zatěžovací sché-
ma již nemůže být použito u příčky
s volným horním okrajem. V tomto pří-
padě se musí zabránit „sklopení“ stě-
ny pomocí bočních podepření. Kon-
zolové zatížení představuje možné za-
tížení knižními regály, obrazy nebo
lehkými stěnovými skříňkami, které
mohou být připevněny na jakémkoliv
místě příčky.

Dynamické zatížení:
Při dynamickém zatížení se rozlišuje

Schéma zatížení nenosných příček

Tuhé připojení ke stěně

Připojení příčky do drážky

20

1 11

Připojení příčky omítkou
(pouze v prostoru použití I)

20

1 11

1

2
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Vnitřní nenosné příčky

Zásady navrhování 2/6

mezi tvrdým a měkkým rázem.
Způsobem zatížení, nazývaným tvrdý
ráz, se má posoudit, zda místně ohra-
ničená namáhání (při posouvání nábyt-
ku, házení tvrdými předměty) mohou
příčky za určitých okolností vytrhnout
z jejich ukotvení nebo prorazit stěnu
v celé tlouš�ce. Tímto posouzením se
současně zjistí odolnost proti odpadá-
vání částí stěny, které by mohly vést
k vážnému poranění osob.
Ve srovnání s tvrdým rázem představu-
je měkký ráz sice vyšší, ale „jemnější“
zatížení příčky. Myslí se jím náraz lid-
ského těla vyvolaný pádem ze žebříku
a zachycení pádu nalehnutím ramena na
příčku. Požaduje se, aby namáhání pop-
sané pomocí energie EBasis = 100 Nm
nevedlo k lokálnímu zničení.
Tvrdý ráz nepředstavuje pro příčky
v masivní stavební technologii žádné
kritické namáhání. Stejně tak se podle
výzkumů MPA Hannover vycházelo
z toho, že měkký ráz nepředstavuje
v běžném případě namáhání, které by
bylo nutno posuzovat. Pro navrhování
masivních příček a tím pro mezní hod-
noty rozměrů stěn je rozhodující mezní
únosnost v ohybu.

Připojení k sousedícím
stavebním konstrukcím
Obecné informace
Příčky jsou stabilní jenom tehdy, když
jsou připojeny vhodným způsobem
k sousedícím stavebním konstrukcím.
Během stavby příček a než se stanou
připojení účinná (převážně v oblasti
stěna/strop) je nutné stabilitu zajistit ji-
nými vhodnými opatřeními (např. zaklí-
nováním). Připojení se musí udělat jed-
nak tak, aby mohla zachytit zatížení
působící na stěny (viz schéma zatížení
nenosných příček) a také je nutné při
konstrukční úpravě připojení přihlížet
k možným změnám tvaru přiléhajících
stavebních konstrukcí.
Pro připevnění příček na sousedící sta-
vební konstrukce jsou navíc k těmto
statickým hlediskům často určující dal-
ší stavebně fyzikální požadavky (pro-
tihluková a protipožární ochrana). Po-
kud se připojení provádějí podle uve-
dených detailů není jejich posouzení
zpravidla nutné.

Boční podepření:
Boční podepření příček lze v závislosti
na působení vyvolaných sil dosáhnout
pomocí zavázání příček na ozub, vlo-
žením kotev - smykových spon s nebo
bez kotevních kolejniček nebo vyzdě-
ním do vynechaných drážek. Jako
boční podepření lze také použít zárub-
ně dveří na celou výšku místnosti
a ocelové profily ve tvaru T nebo I.
Horní podepření:
Jestliže se příčky, např. u pásů oken,
nevyzdívají až ke stropu, pak se u tako-
vých příček předpokládá volný horní
okraj (tabulka 1). Pokud je horní okraj
příčky podepřen ztužujícím prvkem ze
železobetonu, probetonovanými tvárni-
cemi nebo válcovanými ocelovými pro-
fily, a vodorovné síly z podepření se
přenášejí na jiné stavební konstrukce,
pak lze předpokládat podepření příček
i na horním okraji (tabulka 2 a 3). Hor-
ní podepření je také možné realizovat
vyztužením tří posledních vodorov-
ných spár např. 2 ∅ 6 mm (pouze v lož-
ných spárách obvyklé tlouš�ky). To, zda
se musí provést statické posouzení,
závisí na geometrických podmínkách.
Připojení příček ke stropu se realizuje
zpravidla kovovými úhelníky nebo jiný-
mi vhodnými ocelovými profily (např.
profily ve tvaru U). Přitom je nutné spl-
nit zvláště požadavky na protipožární
ochranu (vložka minerální vlny s určitý-
mi vlastnostmi). Je ale nutné přihlížet
i k jiným hlediskům, jako je estetické
a stavebně praktické provedení. Tak se
např. řešení uvedené na obrázku č. 8
zpravidla omezuje na případy, u kterých
jsou boční profily ve tvaru L překryty
stropním podhledem nebo kovovou
profilovanou lištou. U varianty prove-
dení na obrázku č. 9 musí být zajištěno,
aby poslední vrstva zdiva mohla být
vyzděna bez problémů.
Pokud se oboustranně zakryté profily
ve tvaru L ještě před vyzděním stěny
upevní ke stropu ocelovými spojkami
(obrázek č. 9), pak je možné zajistit za-
sunutí poslední vrstvy zdiva do podél-
ného směru stěny vhodnými opatření-
mi (např. jednostranné odříznutí nebo
vynechání profilu tvaru L v určitých
úsecích). Jako alternativní řešení se
nabízí namísto pevného profilu ve tvaru
U systém ze dvou proti sobě zasouva-

1
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Připojení příčky pomocí plochých kotev

20 1

7 11

1

Připojení příčky zavázáním na ozub

Tuhé připojení ke stěně

3

4



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.

05
 2

00

Vnitřní nenosné příčky

Zásady navrhování 3/6

telných ramen, ze kterých jedno je
upevněno na strop ještě před vybudo-
váním příčky jako zarážkový úhelník
a druhé je po vyzdění poslední vrstvy
z protilehlé strany zasunuto do již při-
pevněného ramene a zajištěno v od-
povídající poloze. Tento systém je sice
z hlediska řešení přípojného profilu
nákladnější, nabízí ale při provádění
stavby zřetelné výhody ve srovnání
s variantou z obrázku č. 8.
Pro určité případy použití se v praxi ta-
ké osvědčily i jiné způsoby podepření
než kluzná připojení ke stropu. Např.
při provádění příčky jako pohledového
zdiva zpravidla nemohou být použity
viditelné, na stropě připevněné ocelové
profily. V tomto případě se doporučuje
upevnit na stropě profil ve tvaru T a za-
sunout cihly poslední vrstvy zdiva, ve
kterých se předem udělal zářez na hor-
ní straně, podélně ve směru stěny do
ocelového profilu. Na konci stěny, kde
už by zasunutí cihel nebylo možné, se
připojení pomocí T-profilu v délce jed-
né cihly nemusí provádět.
Rozhodnutí, zda se mají spáry mezi
horním okrajem příčky a betonovým
stropem promaltovat, je nutné udělat
v závislosti na tom, jaká napětí působí-
cí na příčky se mohou vyskytnout od
zatížení stropem v důsledku dotvaro-
vání a smrš�ování. V zásadě je možné
dát přednost promaltování horních
spár před vložením silně stlačitelného
materiálu (např. minerální vlny). To platí
zvláště tehdy, když můžeme vycházet
z předpokladu, že po zamaltování této
spáry již nebude působit žádné zatížení
vyvolané deformací od vlastní hmot-
nosti stavebních konstrukcí nad příč-
kami. Z tohoto důvodu se doporučuje,
aby se promaltování provedlo co nej-
později, tzn. až při omítání příček.

Kluzná připojení
Pokud se musí počítat s neplánova-
ným působením sil, popř. vyšším smrš-
�ováním a z toho vznikajícím napětím
v příčkách následkem deformace sou-
sedících stavebních konstrukcí, pak je
nutné navrhovat kluzná připojení. Ta
mohou být vytvořena použitím ocelo-
vých profilů nebo vyzděním drážek
(výklenků). Při návrhu je nutné respek-
tovat, aby boční připojení příček zůstala
zachována také tehdy, když se souse-

dící stavební konstrukce částečně zde-
formují (dostatečné dimenzování hloub-
ky profilů, popř. drážek). Alternativně
mohou být použity svisle posouvatelné
ploché kotvy - smykových spon, které
jsou např. vedeny v zabetonované kolej-
ničce. V jednotlivých případech je mož-
né rozhodnout, zda v patě příčky bude
navíc umístěna kluzná fólie (viz obrá-
zek č. 17 a také kapitola Provádění).
Přitom musí být zachyceno vodorovně
působící zatížení (schéma zatížení
nenosných příček). V každém případě
je možné doporučit vyplnění bočních
a horních spár mezi příčkou a sousedí-
cími konstrukcemi např. minerální
vlnou tak, aby konstrukce splňovala
požadavky protihlukové a protipožární
ochrany.

Tuhá připojení
Tuhá připojení se mohou provést v pří-
padě, že se nepředpokládá vnesení
žádného nebo jenom nepatrného
napětí působícího na příčku ze souse-
dících stavebních konstrukcí a že příč-
ka sama se příliš nesmrští. Tuhá boční
připojení se zpravidla používají jenom
v obytných stavbách s malým rozpětím
stropů, přičemž by délka stěny měla
být omezena na L ≤ 5,0 m.
Připojení k sousedícím stavebním kon-
strukcím se realizuje klasickým spoje-
ním stěn vyzděním na ozub nebo u tu-
pých spojů vložením plochých kotev
do ložných spár. Připouštějí se i opat-
ření s podobným účinkem – vyzdění
příčky do drážky, připojení příčky omít-
kou nebo ocelovými profily.
Spáry na styku příčky s ostatními
konstrukcemi je nutné vyplnit maltou,
minerální vlnou apod., aby byly splně-
ny požadavky na protihlukovou a pro-
tipožární ochranu.

Mezní rozměry nenosných
příček

Tabulky se zásadně liší podmínkami
podepření:
– tabulka pro třístranně podepřené

stěny bez zatížení působícího shora,
horní okraj volný

– tabulka pro čtyřstranně podepřené
stěny bez zatížení působícího shora

– tabulka pro čtyřstranně podepřené
stěny s částečně působícím zatíže-
ním shora

Ztužení horního okraje

Ztužení horního volného okraje příčky
železobetonovým věncem

Ztužení horního volného okraje příčky
ocelovými válcovanými profily
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Připojení zvenku příčky
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Kluzné připojení ke stropní
konstrukci

Připojení nad příčkou
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Poznámka k tabulce 1:
1) Omezení z důvodu vzniku trhlin.

Poznámky k tabulce 2:
1) Pojem „nezatížené stěny“ znamená takové

provedení horního připojení, že při defor-
maci upevňovacích konstrukčních prvků
nedochází k zatížení (kluzné připojení - viz
obrázek č. 8 a 9).

2) Při uchycení stěn ze třech stran (volný
svislý okraj) musí být jejich maximální délky
zkráceny na polovinu.

3) Omezení z důvodu vzniku trhlin.

Poznámky k tabulce 3:
1) Pojem „částečně zatížené stěny“ zname-

ná, že deformací upevňovacích kon-
strukčních prvků mohou být vyvolána
velmi malá zatížení (tuhé připojení - viz
obrázek č. 10 a 11).

2) Při uchycení stěn ze třech stran (volný
svislý okraj) musí být jejich maximální dél-
ky zkráceny na polovinu.

3) Omezení z důvodu vzniku trhlin.

Tab. 1: Mezní rozměry nezatížených stěn z cihel POROTHERM P+D - stěna
jako deska na dolním a svislých okrajích prostě uložená, horní okraj desky
volný (statické schéma )

Tab. 2: Mezní rozměry nezatížených stěn1) z cihel POROTHERM P+D - stěna
jako deska prostě uložená na všech čtyřech okrajích2) (statické schéma )

Tab. 3: Mezní rozměry částečně zatížených stěn1) z cihel POROTHERM P+D -
stěna jako deska prostě uložená na všech čtyřech okrajích2) (statické schéma )



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.

05
 2

00

Vnitřní nenosné příčky

Zásady navrhování 5/6

Vysvětlivky k tabulkám:

U bočního zatížení je stěna namáhána
jako deska ohybem ve dvou rovinách
kolmých k rovině stěny. Pro přenos za-
tížení v obou rovinách nesmějí být pře-
kročeny určité poměry stran a proto
nemůže být pro stanovenou výšku stě-
ny překročena ani určitá délka stěny.
Tabulky jsou převzaty z dokumentu:
Mauerwerksbau aktuel „Nichttragende
innere Trennwände“ („Nenosné vnitřní
příčky“), DGfM, květen 2002.
U příček se též přihlíží k případu zatí-
žení shora. Nejedná se přitom o pláno-
vané zatížení shora ze stěn stojících
nad příčkami a/nebo ze stropů nad
nimi, ale o nechtěné podepření železo-
betonového stropu následkem jeho do-
tvarování a smrš�ování. Právě u železo-
betonových stropů může dojít v závis-
losti na okamžiku vybudování příček
k jejich částečnému přitížení stropem.
V jednotlivém případě je možné podle
časového průběhu výstavby a velikos-
ti deformace stropu, použitých kombi-
nací zdicích prvků a malty a podle zvo-
leného typu připojení k sousedícím
stavebním konstrukcím posoudit, jaký
způsob zatížení je nutné uvažovat pro
stanovení mezních hodnot délky příček.
V tabulkách byly maximální délky pří-
ček omezeny z důvodu vzniku trhlin na
12 metrů. Zda bude skutečně využita
tato horní hranice, záleží na rozhodnu-
tí projektanta. Pokud se mezní hodnoty
u výšky stěny a/nebo délky stěny pře-
kročí, pak je nutné předpokládat pou-
žití výztužných stavebních prvků, např.
ocelových nebo železobetonových opěr
(mezilehlých sloupků), podpěr z vyztu-
ženého zdiva nebo vodorovné ztužení
v probetonovaných tvárnicích s vlože-
nou betonářskou výztuží.

Provádění
Vzniku trhlin se zamezí, pokud budou
dodržována dále uvedená pravidla pro
konstrukci a provádění nenosných
příček:
– dodržením ohybové štíhlosti omezit

průhyb stropu na l0/500 (l0 - teoretic-
ké rozpětí v závislosti na statickém
systému). U železobetonových stro-
pů musí být dodržen mezní štíhlostní
poměr l0/H = 150/l0 resp. H ≥ l0

2
/150

(teoretické rozpětí l0 a tlouš�ka stropu
H se dosazují v metrech);

– omezit průhyb stropu správným ošet-
řováním čerstvého betonu a odstra-
něním podepření stropu až poté, co
beton stropní konstrukce nabude
normou předepsané pevnosti. Pokud
se bednění stropu odstraňuje dříve,
musejí být současně instalovány účin-
né provizorní podpěry. U keramobe-
tonových stropů se vyskytují menší
deformace než u betonových stropů;

– nenosné příčky vyzdívat a případně
omítat co nejpozději (po dokončení
hrubé stavby), aby byl co nejvíce
ukončen proces dotvarování a smrš-
�ování železobetonových stropů;

– z důvodu postupného vnášení zatíže-
ní a vzniku deformací (průhybů vodo-
rovných konstrukcí) je vhodné postu-
povat s vyzdíváním nenosných příček
od horního podlaží ke spodnímu;

– cihly je nutné chránit před silným
promáčením, např. přikrytím fólií, aby
deformace následkem smrš�ování
byly co nejmenší;

– jednoduchá připojení příčky je mož-
né realizovat kotvami z ploché oceli,
přičemž ložné spáry se musí důklad-
ně vyplnit maltou;

– pro zdění používat dostatečně pruž-
né zdicí malty (MVC 5, MVC 2,5), tzn.
nepoužívat pevnější malty než je ze
statického hlediska nutné;

– průhyb nejspodnějšího stropu, na
kterém stojí příčka, lze zmenšit tím,
že tato příčka částečně převezme
zatížení díky svému klenbovému
působení nebo působení coby stěno-
vý nosník. V tomto případě se dopo-
ručuje vytvořit příčku jako samonos-
nou stěnu. Toto doporučení přichází
v úvahu především pro zdivo s vyztu-
ženými ložnými spárami předem vyro-
benou výztuží. Jako dodatečné opat-
ření se doporučuje oddělit příčku od
spodního stropu poschodí vložením
fólie nebo kartonu (obrázek č. 17). Tím
se případné odtržení stěny od stropu
předurčuje do míst, která nejsou vidět;

– aby se zamezilo poruchám příček při
rozpětích stropu l > 7 m, je někdy
nutné použít další opatření, např. pro
zabránění vzniku trhlin vložit výztuž
do ložných spár;

Tuhé připojení ke stropní
konstrukci

Kotvení příčky ke stropní konstrukci

Kotvení příčky ke stropní konstrukci
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Tuhé připojení na ztužující prvky
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– při zhotovování drážek v příčkách je
nutné řídit se ustanoveními ČSN EN
1996-1-1. Pro vyřezávání nebo frézo-
vání drážek je nezbytné používat

vhodné nástroje, které neporuší struk-
turu zdiva a neohrozí stabilitu příčky.
Vodorovné a šikmé drážky jsou
přípustné od tlouš�ky stěny 17,5 cm.

Kluzné připojení ke stěně

14 117

1
KOTEVNÍ
KOLEJNIČKA

BETONOVÁ STĚNA

5

Vyzdění příčky do drážky

Připojení příčky pomocí plochých kotev
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Kluzné připojení na ztužující prvky
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Kotvení příčky pomocí kotevního trnu
k železobetonové konstrukci
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Kotvení příčky pomocí kotevního trnu k dřevěné konstrukci

Kotvení příčky pomocí kotevního trnu k ocelové konstrukci

Uložení paty příčky

PŘI VĚTŠÍM ROZPĚTÍ STROPŮ VLOŽIT FÓLII,
ABY SE PŘI PROHNUTÍ STROPU ZABRÁNILO
PORUŠENÍ SPODNÍCH VRSTEV CIHEL
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Dolní připojení

Poznámka:
Kotvení příčky k nosné konstrukci plo-
chými kotvami se provádí v každé
druhé ložné spáře, kotevními trny ∅E8
v každé třetí ložné spáře.
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Zdroj: Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau e. V.: Nichttragende innere
Trennwände (Nenosné vnitřní příčky), Bonn 2002
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Použití
Nízké cihly POROTHERM 44 N P+D
se používají pro doplnění obvodového
zdiva z cihel POROTHERM 44 P+D
(v jedné, případně ve dvou vrstvách),
pokud potřebná výška zdiva neodpovídá
násobku výškového modulu 250 mm.
S pomocí cihelných bloků s dvoutřeti-
novou výškou (výška bloku je 155 mm
a s vrstvou maltového lože 12 mm tvoří
výšku jedné vrstvy cihel 167 mm, což 
jsou 2/3 z výškového modulu 250 mm) 
je možné navrhovat takřka libovolné
konstrukční výšky podlaží, různé výšky
parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívky
skeletů a podobně.

Výhody
– optimální řešení výšek zdí
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x440x155 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 770 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 440 mm
– spotřeba cihel 24 ks/m2

54,6 ks/m3

– spotřeba malty 62 l/m2

141 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P10 1,49 1,25 1,05 0,94

P8 1,29 1,08 0,91 0,81
α 1000 1000 750 1000

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,155 2,84 0,33
bez omítek 1,0 0,165 2,70 0,35
s omítkami* 1,0 0,165 2,95 0,32
obyčejnou (λU = 0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,20 2,25 0,40
bez omítek 1,0 0,21 2,13 0,45
s omítkami* 1,0 0,21 2,38 0,39
* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm

vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 N P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1290 kg

POROTHERM 44 N P+D

Doplňkový program

247

250

44
0

POROTHERM 44 N P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

Cihly POROTHERM 44 1/2 K (polo-
viční), POROTHERM 44 K (koncové)
a POROTHERM 44 R (rohové)
je nutné před zabudováním upravit
(seříznout) na potřebnou výšku cihly
155 mm.

ČSN EN 771-1
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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.

06
 1

25

Použití
Nízké cihly POROTHERM 40 N P+D
se používají pro doplnění obvodového
zdiva z cihel POROTHERM 40 P+D
(v jedné, případně ve dvou vrstvách), po-
kud potřebná výška zdiva neodpovídá
násobku výškového modulu 250 mm.
S pomocí cihelných bloků s dvoutřeti-
novou výškou (výška bloku je 155 mm
a s vrstvou maltového lože 12 mm tvoří
výšku jedné vrstvy cihel 167 mm, což 
jsou 2/3 z výškového modulu 250 mm) 
je možné navrhovat takřka libovolné
konstrukční výšky podlaží, různé výšky
parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívky
skeletů a podobně.

Výhody
– optimální řešení výšek zdí
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x400x155 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 770 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 400 mm
– spotřeba cihel 24 ks/m2

60 ks/m3

– spotřeba malty 56 l/m2

141 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P10 1,49 1,25 1,05 0,94

P8 1,29 1,08 0,91 0,81
α 1000 1000 750 1000

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,150 2,70 0,35
bez omítek 1,0 0,160 2,56 0,37
s omítkami* 1,0 0,160 2,81 0,34
obyčejnou (λU = 0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,190 2,12 0,45
bez omítek 1,0 0,20 2,01 0,45
s omítkami* 1,0 0,20 2,26 0,40
* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm

vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Dodávka
Cihly POROTHERM 40 N P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1175 kg

POROTHERM 40 N P+D

Doplňkový program

POROTHERM 40 N P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

Cihly POROTHERM 40 1/2 K (polo-
viční), POROTHERM 40 K (koncové)
a POROTHERM 40 R (rohové)
je nutné před zabudováním upravit
(seříznout) na potřebnou výšku cihly
155 mm.
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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.

06
 1

35

Použití
Nízké cihly POROTHERM 36,5 N
P+D se používají pro doplnění obvo-
dového zdiva z cihel POROTHERM
36,5 P+D (v jedné, případně ve dvou
vrstvách), pokud potřebná výška zdiva
neodpovídá násobku výškového mo-
dulu 250 mm.
S pomocí cihelných bloků s dvoutřeti-
novou výškou (výška bloku je 155 mm
a s vrstvou maltového lože 12 mm tvo-
ří výšku jedné vrstvy cihel 167 mm, což
jsou 2/3 z výškového modulu 250 mm)
je možné navrhovat takřka libovolné
konstrukční výšky podlaží, různé výšky
parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívky
skeletů a podobně.

Výhody
– optimální řešení výšek zdí
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x365x155 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 770 kg/m3

– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 365 mm
– spotřeba cihel 24 ks/m2

65,8 ks/m3

– spotřeba malty 51 l/m2

141 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P10 1,49 1,25 1,05 0,94

P8 1,29 1,08 0,91 0,81
α 1000 1000 750 1000

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,150 2,42 0,39
bez omítek 1,0 0,160 2,30 0,40
s omítkami* 1,0 0,160 2,55 0,37
obyčejnou (λU = 0,85 W/mK)
bez omítek 0 0,195 1,91 0,50
bez omítek 1,0 0,21 1,81 0,50
s omítkami* 1,0 0,20 2,06 0,45
* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm

vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva

c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 N P+D
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1080 kg

POROTHERM 36,5 N P+D

Doplňkový program

POROTHERM 36,5 N P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

Cihly POROTHERM 36,5 1/2 P+D
(poloviční) je nutné před zabudová-
ním upravit (seříznout) na potřebnou
výšku cihly 155 mm.
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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.
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Použití
Univerzální cihly POROTHERM
30/24 N se používají pro doplnění
nosného zdiva tlouš�ky 300 nebo
240 mm (v jedné, případně ve dvou
vrstvách), pokud potřebná výška zdiva
neodpovídá násobku výškového mo-
dulu 250 mm. Zároveň se používají pro
nadezdívání plochých POROTHERM
překladů 11,5 a 14,5.
U univerzálních nízkých cihel
POROTHERM 30/24 N se vždy
promaltovává svislá styčná spára, jejíž
šířka musí být minimálně 10 mm (platí
pro obě tlouš�ky zdiva). Její pečlivé
promaltování je zvláště důležité
právě při použití nízkých cihel nad
plochými překlady!
S pomocí cihelných bloků s dvoutřeti-
novou výškou (výška bloku je 155 mm
a s vrstvou maltového lože 12 mm
tvoří výšku jedné vrstvy cihel 167 mm,
což jsou 2/3 z výškového modulu 250
mm) je možné navrhovat takřka libo-
volné konstrukční výšky podlaží, různé
výšky nadpraží otvorů, vyzdívky skeletů
a podobně.

Výhody
– optimální řešení výšek zdí
– univerzální cihla pro nadezdívání plo-

chých překladů a dvě tlouš�ky stěn
– jednoduché zdění
– vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 300x240x155 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 970 kg/m3

– pevnost v tlaku kolmo na
ložnou spáru (kat. I) 15 N/mm2

– pevnost v tlaku kolmo na
styčnou spáru 2,5 N/m2

– pevnost v tlaku kolmo na
ložnou spáru (kat. I) 10 N/m2

– pevnost v tlaku kolmo na
styčnou spáru –

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 300/240 mm
– spotřeba cihel 24/19,3 ks/m2

80 ks/m3

– spotřeba malty 57/44 l/m2

147/140 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 2,20 1,80 1,50
cihly P10 1,80 1,50 1,30

α 1000 1000 750

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK) - tl. 300 mm
bez omítek 0 0,37 0,82 0,95
bez omítek 0,5 0,38 0,80 0,95
s omít. obyč.* 0,5 0,39 0,85 0,90
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK) - tl. 240 mm
bez omítek 0 0,31 0,78 0,95
bez omítek 0,5 0,32 0,76 1,00
s omít. obyč.* 0,5 0,33 0,81 0,95
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180, R 120

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu
μ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Dodávka
Cihly POROTHERM 30/24 N jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 128 ks/pal
– hmotnost palety cca 1250 kg

POROTHERM 30/24 N

Doplňkový program
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POROTHERM 30/24 N

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
- pro zdivo tl. 300 mm

- pro zdivo tl. 240 mm
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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.
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09

Možnosti použití nízkých cihel

POROTHERM N 
Doplňkový program 1/2

Výškové kóty jsou vztaženy k nosné konstrukci stropu resp. k hrubé podlaze,
protože stanovení výšek parapetů, nadpraží otvorů a světlé výšky místnosti
ovlivňuje tlouš�ka konstrukce podlahy.

Označení výšek (mm): VZ - výška zdiva VN - výška nadpraží VP - výška parapetu

Na schematickém znázornění jsou uvedeny pouze některé varianty použití
nízkých cihel POROTHERM N.
Při konkrétním zadání jednotlivých výšek (výška zdiva, výška nadpraží otvoru
a výška parapetu) lze jednotlivé varianty vzájemně dále kombinovat a doplňovat.

Detail D1
Detail založení zdi - 1. vrstva z nízkých cihel.

Detail D2
Detail nadpraží otvoru - pro dodržení výšky
nadpraží použity dvě vrstvy nízkých cihel.

Detail D3
Detail založení zdi - pro dodržení světlé výš-
ky místnosti použity dvě vrstvy nízkých cihel.

Detail D4
Detail provedení parapetu - dozdění para-
petu jednou vrstvou nízkých cihel

2,667

±0,000

PODL.

±0,000

0,834
1,084

2,500 2,417

PODL.

2,750

3,167

PODL.

±0,000 ±0,000

1,084
1,250

2,667
D2

2,834

PODL.

3,084

2,584

±0,000

PODL.

2,500
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PODL.

0,750

2,334

0,917
D4

2,250

3,084

PODL.

±0,000

3,000

PODL.

±0,000

1,084

2,667

1,000

2,750
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D3 ±0,000

PODL.

0,834

2,834

3,250

PODL.

±0,000

1,000

2,750

±0,000D1

PODL.

1,167

2,917
3,167

VZ = 3250 VZ = 3167 VZ = 2917 VZ = 2834
VN = 2750 VN = 2917 VN = 2667 VN = 2584
VP = 1000 VP = 1167 VP = 834 VP = 834

VZ = 3167 VZ = 3084 VZ = 2750 VZ = 2667
VN = 2667 VN = 2834 VN = 2500 VN = 2417
VP = 1084 VP = 1250 VP = 1084 VP = 834

VZ = 3084 VZ = 3000 VZ = 2584 VZ = 2500
VN = 2667 VN = 2750 VN = 2334 VN = 2250
VP = 1084 VP = 1000 VP = 750 VP = 917
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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.
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Možnosti použití nízkých cihel

POROTHERM N 
Doplňkový program 2/2

Příklady výšek stěn při použití nízkých cihel POROTHERM N výška zdiva skladba vrstev
(mm)

3250 13 x S
3167 12 x S + 1 x N
3084 11 x S + 2 x N
3000 12 x S
2917 11 x S + 1 x N
2834 10 x S + 2 x N
2750 11 x S
2667 10 x S + 1 x N
2584 9 x S + 2 x N
2500 10 x S
2417 9 x S + 1 x N
2334 8 x S + 2 x N
2250 9 x S
2167 8 x S + 1 x N
2084 7 x S + 2 x N
2000 8 x S
1917 7 x S + 1 x N
1834 6 x S + 2 x N
1750 7 x S
1667 6 x S + 1 x N
1584 5 x S + 2 x N
1500 6 x S
1417 5 x S + 1 x N
1334 4 x S + 2 x N
1250 5 x S
1167 4 x S + 1 x N
1084 3 x S + 2 x N
1000 4 x S

917 3 x S + 1 x N
834 2 x S + 2 x N
750 3 x S
667 2 x S + 1 x N
584 1 x S + 2 x N
500 2 x S
417 1 x S + 1 x N
334 2 x N
250 1 x S
167 1 x N

S - standardní vrstva (250 mm)
N - nízká vrstva (167 mm)
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování 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
Minerální tepelně izolační perlitová zdicí
malta s vysokou vydatností pro zdění
z cihelných bloků POROTHERM pro
ruční zpracování.

Výhody
– zvýšení tepelného odporu zdiva 

až o 22 %
– jednoduché a rychlé zdění
– velmi dobrá pevnost
– ideální podklad pod omítku
– hygienicky nezávadné

Složení
hydraulické pojivo, perlit, přísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 2 mm
– třída objemové hmotnosti

suché směsi 0,45 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí
0,50 kg/dm3

– pevnost v tlaku: ≥ 5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,5 N/mm2

– potřeba vody: max. 17-20 l vody/50 l 
suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– vydatnost min. 40 l hotové 

malty/50 l suché směsi
Spotřeba malty je závislá na tlouš�ce
zdi a druhu cihel.

Tepelně technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti: λU = 0,20 W/mK

Dodávka
Malta pro zdění POROTHERM TM je
dodávána v pytlích o objemu 50 litrů
a hmotnosti 22,5 kg, zafóliovaná na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. 
– počet pytlů 50 ks/pal
– hmotnost palety cca  1155 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu  je výrobek neškodný.

Zpracování
1. Příprava malty
Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 15 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uve�te
do chodu. Asi po třech minutách mí-
chání ještě přidejte potřebné množství
vody pro optimální konzistenci malty
(dohromady však max. 17 - 20 l vody
na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např.
prostředek na ochranu proti mrazu)!
Horní plochu poslední vrstvy cihel je
třeba (zvláště při vyšších teplotách!)
před nanesením malty navlhčit (postří-
kat malířskou štětkou).

2. Zdění
Cihelné bloky se zdí na vazbu, ložnou
spáru celoplošně vyplňte tepelně izo-
lační maltou POROTHERM TM. Pro
pozdější bezproblémové omítání dbej-
te na správné promaltování ložné spá-
ry až do líce zdiva. Styčnou spáru
u cihel na pero a drážku nevyplňujte
maltou.

3. Upozornění a všeobecné pokyny
Cihly je nutné chránit před provlhče-
ním jak při skladování, tak po vyzdění.
Teplota vzduchu a materiálu nesmí
během zpracování a tuhnutí klesnout
pod +5 °C.

POROTHERM TM

Tepelně izolační malta pro vnější stěny

ČSN EN 998-2
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování 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
Minerální tepelně izolační perlitová
omítka s nízkým součinitelem tepelné
vodivosti a vysokou paropropustností
pro omítání zdiva z cihelných bloků
POROTHERM. Pro ruční zpracování
v interiéru i exteriéru (ne pro oblast
soklu).

Výhody
– vyšší tepelný odpor konstrukce
– snadné a rychlé omítání
– omítky bez trhlin
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné

Složení
hydraulické pojivo, perlit, přísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 2 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 0,37 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 0,40 kg/dm3

– pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 0,6 N/mm2

– potřeba vody max. 19-21 l 
vody/50 l suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 12,5 l suché  

směsi/m2/cm tlouš�ky
– minimální tlouš�ka omítky:

interiér 10 mm
exteriér 15 mm

Tepelně technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti: λU = 0,13 W/mK

Dodávka
Tepelně izolační omítka POROTHERM
TO je dodávána v pytlích o objemu 50 l
a hmotnosti 18,5 kg, zafóliovaná na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 50 ks/pal
– hmotnost palety cca 920 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu je výrobek neškodný.

Zpracování
1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce zdiva.
2. Příprava podkladu
Na suché zdivo nejméně 3 dny před
omítáním plnoplošně nanést cemen-
tový postřik zrnitostI do 4 mm (např.
Baumit Vorspritzer).
3. Příprava omítky
Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 18 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uve�te do
chodu. Asi po třech minutách míchání
ještě přidejte potřebné množství vody
pro optimální konzistenci omítky (dohro-
mady však max. 21 l vody na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např.
prostředek na ochranu proti mrazu)!
4. Nanášení:
Zdivo před nanesením omítky navlhče-
te, omítněte zednickou lžící a stáhněte
navlhčenou hoblovanou dřevěnou latí.
Pracnější, ale pro funkčnost omítky vý-
hodnější, je nejprve natáhnout omítku
nerezovým hladítkem v tl. cca 3 mm
hned potom zednickou lžící dohodit na
požadovanou tlouš�ku. Nejmenší
tlouš�ka omítky uvnitř - 10 mm, venku -
15 mm. Při tlouš�ce větší než 30 mm se
musí omítka nanášet ve dvou vrstvách
- „čerstvé do čerstvého“ (první vrstvu
horizontálně zdrsnit). Čerstvou omítku
udržujte nejméně 2 dny vlhkou (zvláš-
tě při vyšších teplotách). Před nanáše-
ním uzavírací omítky dodržujte techno-
logickou přestávku nejméně 5 dnů na
každých 10 mm tlouš�ky omítky.

POROTHERM TO

Tepelně izolační omítka pro vnější stěny

Skladba vrstev
* cementový postřik
* omítka POROTHERM TO
* omítka POROTHERM
UNIVERSAL

5. Konečná povrchová úprava
vnější:
- tenkovrstvé probarvené omítky (např.

Baumit silikátová omítka)
vnitřní:
- barevný nebo bílý nátěr (např. Baumit

vnitřní disperzní barva)

6. Upozornění a všeobecné pokyny
Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omítá-
ním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdě-
ní z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je
třeba v omítce zhotovit proříznutím
spáru až na podklad. Teplota vzduchu
a podkladu nesmí během zpracování
a tuhnutí klesnout pod +5 °C, při tep-
lotě nad 30 °C či velkém proudění
vzduchu je nutné přijmout opatření
proti rychlému vysychání čerstvě pro-
vedené omítky (ochrana proti přímé-
mu oslunění, pravidelné vlhčení omít-
ky a pod.). Při použití vyhřívacího zaří-
zení, především plynových ohřívačů,
je třeba dbát na dostatečné příčné
větrání.

ČSN EN 998-1
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu
našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

06
 4

21

Použití
Průmyslově vyráběná suchá omítková
směs pro strojní zpracování. Vápeno-
cementová strojní omítka jako hrubě
stržená nebo se zatřeným povrchem
použitelná v exteriéru i interiéru.

Složení
Vápenný hydrát, cement, perlit, omít-
kový písek, přísady.

Technické údaje:
– maximální zrnitost 1 mm
– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,0 N/mm2

– potřeba vody max. 8-9 l 
vody/40 kg suché směsi

– spotřeba cca 14 kg/m2/cm 
– minimální tlouš�ka omítky:

interiér - stěna 10 mm
interiér - strop 8 mm
exteriér 20 mm

– reakce na oheň třída A1

Tepelně technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti: λU = 0,47 W/mK

Dodávka
Strojní omítka POROTHERM SO je
dodávána v pytlích o hmotnosti 40 kg,
zafóliovaná na vratných paletách roz-
měrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 35 ks/pal
– hmotnost palety cca 1430 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Zamezte styku s kůží a očima. Použí-
vejte ochranný oděv a ochranné ruka-
vice. Při nanášení stříkáním používejte
i ochranné brýle nebo obličejový štít.
Při potřísnění odložte kontaminovaný
oděv a kůži omyjte velkým množstvím
vody a mýdlem, při zasažení očí vymý-

vejte 10-15 min velkým množstvím vody,
při náhodném požití vypláchněte ústa
a vypijte asi půl litru vody. V případě
potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém
stavu je výrobek neškodný.

Zpracování
1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru,
zbytků odformovacích prostředků
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

2. Příprava podkladu
V interiéru nanášení ve dvou vrstvách.
V exteriéru na suché zdivo nejméně
3 dny před omítáním plnoplošně na-
nést cementový postřik zrnitostI do
4 mm (např. Baumit Vorspritzer).

3. Příprava omítky
Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 18 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uve�te
do chodu. Asi po třech minutách
míchání ještě přidejte potřebné množ-
ství vody pro optimální konzistenci
omítky (dohromady však max. 21 l
vody na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např.
prostředek na ochranu proti mrazu)!

4. Nanášení:
Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omítáním
zaplnit vhodným materiálem. Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je
třeba v omítce zhotovit proříznutím
pracovní spáru až na podklad. Překlad
nebo přechod různých materiálů
vyztužit armovací sítí pro omítky.
POROTHERM SO se zpracovává
vhodnými omítacími stroji (např. m-tec,
PFT, Putzknecht apod.). Několik hodin
před omítáním, s cílem jednoduššího
zpracování, osadit na všech okrajích
a rozích rohové omítkové profily, resp.

POROTHERM SO

Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny 1/2

na plochách omítníky. Kovové prvky
z důvodu ohrožení korozí je potřebné
chránit trvalým antikorozním nátěrem.
Podle druhu podkladu, jeho nasáka-
vosti je potřeba podklad před nanese-
ním omítky navlhčit (nesmí být na po-
vrchu vytvořen vodní film), následně
nanést POROTHERM SO ve tvaru
housenky omítacím strojem v požado-
vané tlouš�ce. Nanesenou omítku
zarovnat hliníkovou stahovací latí (h -
profil) do roviny a po částečném
zatuhnutí vhodným plochým (dřevě-
ným) hladítkem vyhladit.

V případě aplikace POROTHERM
SO s vložením Baumit výztuže strojo-
vých omítek se postupuje následovně:

• nanést cca 2/3 celkové tlouš�ky
omítky

• vložit Baumit výztuž strojových
omítek (25 cm přes ohrožené úse-
ky s tím, že příslušné spoje se pro-
vedou s překrytím min. 10 cm)

• nanést zbylou část omítky v závis-
losti na celkové tlouš�ce, která
v případě vyztužených ploch musí
být min. 15 mm

• v případě vyztužování větších
ploch než 20 m2 je nutno tyto plo-
chy rozdělit pracovními spárami
(viz výše), aby bylo možné pracovat
systémem „čerstvé do čerstvého“.

ČSN EN 998-1
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování 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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Plošná výztuž v omítce nedokáže
s úplnou jistotou zabránit tvorbě trhlin,
avšak toto opatření riziko výrazně sni-
žuje. Plochy, které budou následně
obloženy nesmějí mít hladký povrch.
Před nanesením každé další vrstvy,
resp. povrchové úpravy musí být dodr-
žena technologická přestávka: 10 dní
na 10 mm tlouš�ky omítky.

5. Konečná povrchová úprava
vnější:
- tenkovrstvé probarvené omítky

(např. Baumit silikátová omítka)
vnitřní:
- barevný nebo bílý nátěr

(např. Baumit vnitřní disperzní barva)

6. Upozornění a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmí
během zpracování a tuhnutí klesnout
pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy
udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu.
Přímé vyhřívání omítky není dovoleno.
Při použití vyhřívacího zařízení, přede-
vším plynových ohřívačů, je třeba dbát
na dostatečné příčné větrání. Nepřimí-
chávat žádné jiné materiály.

POROTHERM SO

Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny 2/2

ČSN EN 998-1
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování 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
Minerální přírodně bílá vápenocemen-
tová jednovrstvá omítka s jemným po-
vrchem pro ruční a strojní zpracování.
Použití v exteriéru i interiéru.
Vnější/vnitřní omítky: jako uzavírací
hydrofobizovaná vrstva na tepelně izo-
lační omítku POROTHERM TO.
Vnitřní omítky: aplikace přímo na zdivo
POROTHERM.

Výhody
– vysoká pevnost omítky v tlaku

i v tahu za ohybu
– jednovrstvá omítka
– snadné a rychlé omítání
– hladký bílý povrch
– hydrofobizovaná ochranná vrstva
– hygienicky nezávadné

Složení
vápenný hydrát, bílý cement, omítkový
písek, přísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 0,6 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 1,35 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 1,45 kg/dm3

– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,0 N/mm2

– potřeba vody cca 7 l vody/25 kg
suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 13,9 kg/m2/cm

tlouš�ky
– minimální tlouš�ka omítky:

jako uzavírací vrstva v exteriéru
nebo interiéru 5 mm
vnitřní jednovrstvá 10 mm

Tepelně technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti: λU = 0,80 W/mK.

Dodávka
Univerzální omítka POROTHERM
UNIVERSAL je dodávána v pytlích
o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby vy-
hledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyreago-
vaném) stavu  je výrobek neškodný.

Zpracování
1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce zdiva.
2. Příprava omítky
Do samospádové míchačky nejprve
nalijte cca 7 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uve�te
do chodu. Doba míchání 3 až 5 minut,
lze též použít kontinuální míchačku;
nepřidávejte žádné jiné materiály (např.
prostředek na ochranu proti mrazu)!

3. Nanášení:
Vnitřní omítky na cihly POROTHERM
- omítku nahazujte zednickou lžící ne-
bo natahujte v požadované tlouš�ce
přímo na zdivo nerezovým hladítkem,
potom srovnejte hliníkovou latí do rovi-
ny a po zavadnutí, které nastane po
2 až 4 hodinách, vyhla�te. Po cca
10 dnech na každých 10 mm tlouš�ky
prove�te konečnou povrchovou úpra-
vu - ušlechtilou omítkou nebo vnitřní
disperzní barvou (např. Baumit vnitřní
barvou). Nejmenší tlouš�ka omítky
POROTHERM UNIVERSAL je 10 mm.
Do tlouš�ky 10 mm omítku nanášejte
v jedné vrstvě, při větší tlouš�ce naná-
šejte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“.
Vnější/vnitřní omítky na dostatečně
vyzrálou POROTHERM TO (tepelně
izolační omítku) - tlouš�ku 5 mm nata-
hujte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“ nebo nahazujte zednickou

POROTHERM UNIVERSAL

Univerzální omítka pro vnitřní i vnější stěny

lžící. Po zavadnutí omítky (obvykle 2
až 4 hodiny) podle požadované struk-
tury povrchu vyhla�te houbovým ne-
b o
polystyrénovým hladítkem. Po cca
7 dnech můžete provést konečnou
povrchovou úpravu barvou (např.
Baumit fasádní barvou) nebo tenko-
vrstvou probarvenou omítkou (např.
Baumit silikátovou omítkou). Nejmenší
tlouš�ka omítky POROTHERM
UNIVERSAL je 5 mm.

4. Upozornění a všeobecné pokyny
Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omítá-
ním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdě-
ní z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je
třeba v omítce zhotovit proříznutím
spáru až na podklad. Před následným
obkládáním povrch nevyhlazovat. Tep-
lota vzduchu a podkladu nesmí bě-
hem zpracování a tuhnutí klesnout
pod +5 °C, při teplotě nad 30 °C či
velkém proudění vzduchu je nutné
přijmout opatření proti rychlému
vysychání čerstvě provedené omítky
(ochrana proti přímému oslunění, pra-
videlné vlhčení omítky a pod.). Při
použití vyhřívacího zařízení, přede-
vším plynových ohřívačů, je třeba dbát
na dostatečné příčné větrání.

ČSN EN 998-1
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našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Minerální vápenocementové malty pro
zdění a zároveň spárování pohledo-
vého zdiva z lícových cihel a pásků
KLINKER a TERCA firmy Wienerber-
ger určené pro vnitřní i vnější prostředí,
spárovací malta SEIFERT pro doda-
tečné spárování lícového zdiva.

Výhody
– trvanlivost/mrazuvzdornost
– snadné a rychlé zdění a spárování
– dokonalý vzhled
– hygienicky nezávadné
– škála 23 barev a odstínů

Složení
hydraulické pojivo, omítkový písek, přísa-
dy, u spárovací malty minerální barvivo

Technické údaje:
TERCA KLINKER malta je určena
pro zdění lícových cihel s nasákavostí
do 8 % (lícovky KLINKER).
– maximální zrnitost 4 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 1,7 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 1,9 kg/dm3

– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,5 N/mm2

– potřeba vody cca 5 l vody/25 kg
suché směsi

– vydatnost min. 15 l hotové
malty/25 kg suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 1-2 hod.
– souč. tepel. vodivosti 0,80 W/m.K

TERCA STANDARD malta je urče-
na pro zdění lícových cihel s nasáka-
vostí nad 8 % (lícovky TERCA).
– maximální zrnitost 1 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 1,7 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 1,9 kg/dm3

– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,5 N/mm2

– potřeba vody cca 5 l vody/25 kg
suché směsi

– vydatnost min. 15 l hotové
malty/25 kg suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 1-2 hod.
– souč. tepel. vodivosti 0,80 W/m.K

SEIFERT spárovací malta
– maximální zrnitost 0,6 mm
– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 15 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 3 N/mm2

– potřeba vody cca 4 l vody/25 kg
suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
při +20 °C

– teplota při spárování +5 °C až +27 °C

Dodávka
Malty TERCA KLINKER a TERCA
STANDARD jsou dodávány v pytlích
o hmotnosti 25 kg, zafóliovaných na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg
Spárovací malta SEIFERT se dodává
v pytlích o hmotnosti 25 kg na vratných
paletách SEIFERT rozměrů 1200 x
1000 mm.
– počet pytlů 50 ks/pal
– hmotnost palety cca 1280 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, použitel-
nost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu je výrobek neškodný.

Zpracování
1. Příprava malty
Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 5, resp. 4 litry vody, potom
nasypte celý obsah pytle a míchačku
uve�te do chodu.
Doba míchání 2 až 3 minuty, lze též
použít kontinuální míchačku; nepřidá-
vejte žádné jiné materiály (např. pro-
středek na ochranu proti mrazu)!
2. Zdění
Maltu naneste na celou plochu ložné
spáry, rovněž styčné spáry zcela vy-
plňte. Po zavadnutí maltu ve spárách
vyhla�te do roviny s lícem zdiva kous-
kem hadice nebo spárovací lžící.

TERCA KLINKER malta
TERCA STANDARD malta
SEIFERT spárovací malta

Detail vnější úpravy
ložné spáry

ČSN EN 998-2

3. Upozornění a všeobecné pokyny
Během fáze tvrdnutí je potřebná dosta-
tečná ochrana zdiva proti povětrnost-
ním vlivům - konstrukci překryjte plach-
tou nebo fólií.
Teplota vzduchu a materiálu nesmí bě-
hem zpracování a tuhnutí klesnout pod
+5 °C.
Mezi lepením a spárováním lícových
pásků musí být technologická přestáv-
ka alespoň 24 hodin!
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Použití
Klinkerová dlažba zahradní se používá
pro dláždění chodníků, cyklistických ste-
zek, příjezdů ke garážím, odstavných
ploch pro osobní automobily, pro terasy,
zahradní cesty, atria, schody apod.
Klinkerová dlažba zátěžová je ideální
k vydláždění všech druhů ploch - trž-
nic, náměstí, návsí, parkoviš�, cest,
schodiš�, ramp, dělicích ostrůvků, opěr-
ných zídek atd.
Klinkerová dlažba se klade bu� do pís-
kového nebo do maltového lože. Ma-
teriály pro pokládání dlažby - písek i
malta - musí být prosty vápenných
a jiných výkvětotvorných příměsí. Nej-
lépe je použít speciální písky a malty
určené pro klinkerovou dlažbu.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– výborná odolnost proti otěru
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu

Technické údaje
KLINKER dlažba zahradní:

– rozměry 260x140x50 mm
– objem. hmotnost 2200 kg/m3

– hmotnost cca 4,0 kg/ks
– pevnost v tlaku 80 MPa
– mrazuvzdornost M25
– nasákavost < 8%
– spotřeba 26 ks/m2

KLINKER dlažba zátěžová:
– rozměry 245x120x65 mm
– objem. hmotnost 2200 kg/m3

– hmotnost cca 4,0 kg/ks
– pevnost v tlaku 80 MPa
– mrazuvzdornost M25
– nasákavost < 8%
– spotřeba 30 - 32 ks/m2

Povrch lícové strany
– hladký
– drsný
– antique

Barva KLINKER dlažby
– červená tmavá
– červená melír
– červená světlá

Podloží dlážděných ploch
Podloží dlážděných ploch se různí
podle jejich předpokládaného zatížení.
Na zahradních cestách, po nichž se
nejezdí, stačí na vodopropustných ze-
minách asi 50 mm silné pískové lože,
které se provede přímo na rostlou ze-
minu, aby se deš�ová voda rychleji
vsakovala. Hloubka výkopu je tedy 100
až 120 mm podle druhu použité dlažby.
Má-li být dláždění mrazuvzdorné, musí
se na nepropustných zeminách provést
200 až 300 mm silná podkladní vrstva
štěrku. Na ní přijde asi 30 až 50 mm sil-
ná vrstva písku, na kterou se pokládají
cihly. Pro toto podloží je žádoucí, aby
výkop byl hluboký 300 až 400 mm.
Pro plochy, po nichž se jezdí, jako
u garáží, příjezdů a dvorů, musí být
vrstva štěrku, která současně působí
jako ochrana proti mrazu, zhotovena
v tlouš�ce asi 400 mm. Na štěrk opět
přijde pískové lože tlouš�ky 30 až
50 mm, do kterého se ukládají cihly.
V tomto případě je nutný výkop hloubky
asi 500 mm.

Vazby KLINKER dlažby
Klinkerová dlažba zahradní se pokládá
pouze v běhounové vazbě, která odpo-
vídá síti spár v běžné zdi.
Parketová vazba vyžaduje přesnou
práci, aby bylo možné vyrovnávat roz-
měrové odchylky. 
Zpracováním dvou rozdílných barev
(červené tmavé a světlé nebo červené
melír a světlé) vznikají zvláš� dekorativní
plochy. Kvůli rozměrovým odchylkám
mezi různobarevnými druhy cihel se
nedoporučují barevné kombinace
u jiných způsobů pokládání (například
u vazeb loktové a rybinové) než u vazby
běhounové.

Dodávka
KLINKER dlažby zahradní i zátěžové
jsou dodávány zafóliované na vratných
EUR paletách rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 300 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

KLINKER dlažba zahradní
KLINKER dlažba zátěžová
Doplňkový program

KLINKER dlažba

ČSN EN 1344
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06
 6

00

Použití
TERCA lícové cihly a oba druhy líco-
vých pásků jsou určeny pro lícové zdi-
vo a obklad v exteriéru i interiéru, pro
pilířky, zahradní zídky a ploty, na krby
a zahradní grily apod. Lze je též použít
pro obrubníky chodníků apod.
Doplňkové tvary – ke každému druhu
lícové cihly TERCA se vyrábí také
obkladový pásek a rohový pásek, které
lze zejména použít pro obklad exteriéru
i interiéru v případě požadavku menší
tlouš�ky zdiva. Klinker pásky se vyrá-
bějí v rakouském formátu, v němec-
kém nebo českém formátu pouze na
zakázku.

Výhody
- atraktivní vzhled
- široký sortiment
- vysoká trvanlivost
- barevná pestrost - výběr z více než

padesáti druhů 
- kreativita v návrzích
- odolnost proti vlivům počasí 
- hygienicky nezávadné 
- nevyžaduje téměř žádnou údržbu
- možnost volby tlouš�ky zdiva

(cihla, pásek)

Technické údaje
- mrazuvzdornost F1 (M25)
- nasákavost 8 - 17 %

TERCA lícové cihly strojně vyráběné
– rozměry 188x88x63 mm
– hmotnost cca 1,45 kg/ks
– spotřeba cihel 67 ks/m2

– rozměry 190x90x65 mm
– hmotnost cca 1,60 kg/ks
– spotřeba cihel 65 ks/m2

TERCA lícové cihly ručně vyráběné
– rozměry 206x98x68 mm
– hmotnost cca 2,10 kg/ks
– spotřeba cihel 57 ks/m2

– rozměry 208x98x63 mm
– hmotnost cca 2,40 kg/ks
– spotřeba cihel 60 ks/m2

– rozměry 210x98x65 mm
– hmotnost cca 2,40 kg/ks
– spotřeba cihel 58 ks/m2

– rozměry 210x100x50 mm
– hmotnost cca 1,80 kg/ks
– spotřeba cihel 73 ks/m2

– rozměry 215x102x65 mm
– hmotnost cca 2,25 kg/ks
– spotřeba cihel 57 ks/m2

– rozměry 215x103x63 mm
– hmotnost cca 2,25 kg/ks
– spotřeba cihel 59 ks/m2

TERCA lícové pásky
– tlouš�ka všech pásků je 23 mm

KLINKER lícové pásky
– rozměry 250x65x18 mm
– hmotnost cca 0,65 kg/ks
– spotřeba pásků 52 ks/m2

Barva lícových cihel
a pásků

Barevná pestrost KLINKER pásků
a kompletního sortimentu TERCA
spolu s fotografiemi realizovaných
staveb je vyobrazena v samostatném
„Katalogu TERCA“.

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
STANDARD pro lícové zdivo z cihel
TERCA

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

Dodávka
TERCA lícové cihly a pásky jsou do-
dávány na nevratných paletách. Počet
kusů na paletě je pro konkrétní druh
specifikován v ceníku (cca 500 až 700
ks/pal).
KLINKER lícové pásky jsou dodává-
ny na vratných EUR paletách rozměrů
1200 x 800 mm
– počet pásků do 1000 ks/pal 
– počet rohových pásků do 500 ks/pal 

TERCA lícové cihly a pásky
KLINKER lícové pásky
Doplňkový program

více než 50 druhů

ČSN EN 771-1
STO č. 01-5896 ručně vyráběné
STO č. 01-5898 strojně vyráběné
STO č. 06-6128

KLINKER pásky - rakouský formát
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Použití
KLINKER lícovky plné jsou určeny
pro lícové zdivo v exteriéru i interiéru,
pro pilířky, zahradní zídky a ploty, na
krby a zahradní grily apod. Lze je též
použít pro obrubníky a krajníky chod-
níků a cest, jako dlažbu v maltovém lo-
ži pro chodníky, schodiště, rampy a jiné.
Doplňkové tvary - lícovka KLINKER
jednostranně zaoblená a lícovka
Klinker jednostranně zkosená lze ze-
jména použít pro parapety, plotové
stříšky, pilířky se zaoblenými popř. zko-
senými rohy, ostění otvorů, římsy apod.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu
– svými rozměry zapadají do komlet-

ního systému POROTHERM

Technické údaje
– rozměry 240x115x71 mm
– poloměr zaoblení 50 mm
– rovnostranné zkosení 44 mm
– objem. hmotnost 2200 kg/m3

– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M 25)
– nasákavost 7 ± 1 % 
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

240 mm:
vazáková vazba 96 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
115 mm:
běhounová vazba 48 ks/m2

vazba na výšku 49 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
71 mm:
běhounová vazba 32 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

240 mm 55 l/m2

115 mm 22 l/m2

71 mm 9 l/m2

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2

tlouš�ka zdiva 71 115 240
Rw 40 46 54
plošná hmotnost 154 246 512

* hodnoty stanoveny výpočtem

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená melír
– červená světlá
– hnědá

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 300 ks/pal
– hmotnost palety cca 1320 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

KLINKER lícovka plná
německý formát
Doplňkový program

KLINKER lícovka plná

Běhounová vazba

Vazáková vazba

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Gotická vazba

Divoká vazba
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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.
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Použití
KLINKER lícovky děrované jsou ur-
čeny pro lícové zdivo v exteriéru i inte-
riéru, pro pilířky, zahradní zídky a ploty.
Lze je též použít pro obrubníky chod-
níků, jako zatravňovací dlažbu, parko-
vací plochy pro osobní automobily a jiné.
Doplňkové tvary - lícovka KLINKER
jednostranně zaoblená a lícovka
KLINKER jednostranně zkosená lze
zejména použít pro parapety, plotové
stříšky, pilířky se zaoblenými popř. zko-
senými rohy, ostění otvorů, římsy apod.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu
– svými rozměry zapadají do komlet-

ního systému POROTHERM

Technické údaje
– rozměry 240x115x71 mm
– poloměr zaoblení 50 mm
– rovnostranné zkosení 44 mm
– objem. hmotnost 1800 kg/m3

– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M 25)
– nasákavost 7 ± 1 %
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

240 mm:
vazáková vazba 96 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
115 mm:
běhounová vazba 48 ks/m2

vazba na výšku 49 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

240 mm 62 l/m2

115 mm 26 l/m2

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená melír
– červená světlá
– hnědá

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2

tlouš�ka zdiva 115 240
Rw 44 53
plošná hmotnost 205 428

* hodnoty stanoveny výpočtem

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 300 ks/pal
– hmotnost palety cca 1020 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

KLINKER lícovka děrovaná
německý formát
Doplňkový program

KLINKER lícovka děrovaná

Běhounová vazba

Vazáková vazba

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Gotická vazba

Divoká vazba

115115 115
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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.
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Použití
KLINKER lícovky plné jsou určeny
pro lícové zdivo v exteriéru i interiéru,
pro pilířky, zahradní zídky a ploty, na
krby a zahradní grily apod. Lze je též
použít pro obrubníky a krajníky chod-
níků a cest, jako dlažbu v maltovém lo-
ži pro chodníky, schodiště, rampy a jiné.
Doplňkový tvar - lícovka KLINKER
jednostranně zaoblená lze zejména
použít pro parapety, plotové stříšky,
pilířky se zaoblenými rohy, ostění otvo-
rů, římsy apod. 

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu

Technické údaje
– rozměry 290x140x65 mm
– poloměr zaoblení 50 mm
– objem. hmotnost 2200 kg/m3

– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M 25)
– nasákavost 7 ± 1 % 
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

290 mm:
vazáková vazba 89 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
140 mm:
běhounová vazba 45 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
65 mm:
běhounová vazba 23 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

290 mm 59 l/m2

140 mm 28 l/m2

65 mm 7 l/m2

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená světlá

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2

tlouš�ka zdiva 65 140 290
Rw 39 49 57
plošná hmotnost 144 305 631
* hodnoty stanoveny výpočtem

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 260 ks/pal
– hmotnost palety cca 1565 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

KLINKER lícovka plná
český formát
Doplňkový program

KLINKER lícovka plná

140

Běhounová vazba

Vazáková vazba

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Gotická vazba

Divoká vazba
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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.
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KLINKER lícovka děrovaná
český formát
Doplňkový program

KLINKER lícovka děrovaná

Použití
KLINKER lícovky děrované jsou
určeny pro lícové zdivo v exteriéru
i interiéru, pro pilířky, zahradní zídky
a ploty. Lze je též použít pro obrubníky
chodníků, jako zatravňovací dlažbu,
parkovací plochy pro osobní automobily
a jiné.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu

Technické údaje
– rozměry 290x140x65 mm
– objem. hmotnost 1750 kg/m3

– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M 25)
– nasákavost   7 ± 1 % 
– podíl děrování 20 %
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

290 mm:
vazáková vazba 89 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
140 mm:
běhounová vazba 45 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

290 mm 66 l/m2

140 mm 28 l/m2

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB (při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2)

tlouš�ka zdiva 140 290
Rw 47 54
plošná hmotnost 246 510

* hodnoty stanoveny výpočtem

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená světlá

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 260 ks/pal
– hmotnost palety cca 1145 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva 29
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Běhounová vazba

Vazáková vazba

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Gotická vazba
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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.
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Použití
KLINKER lícovky plné jsou určeny
pro lícové zdivo v exteriéru i interiéru,
pro pilířky, zahradní zídky a ploty, na
krby a zahradní grily apod. Lze je též
použít pro obrubníky a krajníky chod-
níků a cest, jako dlažbu v maltovém lo-
ži pro chodníky, schodiště, rampy a jiné.
Doplňkové tvary - lícovka KLINKER
jednostranně zaoblená a lícovka
KLINKER jednostranně zkosená lze
zejména použít pro parapety, plotové
stříšky, pilířky se zaoblenými popř. zko-
senými rohy, ostění otvorů, římsy apod.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu

Technické údaje
– rozměry 250x120x65 mm
– poloměr zaoblení 50 mm
– rovnostranné zkosení 44 mm
– objem. hmotnost 2200 kg/m3

– hmotnost cca 4,3 kg/ks
– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M25)
– nasákavost 7 ± 1 % 
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

250 mm:
vazáková vazba 103 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
120 mm:
běhounová vazba 52 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
65 mm:
běhounová vazba 30 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

250 mm 53 l/m2

120 mm 21 l/m2

65 mm 8 l/m2

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2

tlouš�ka zdiva 65 120 250
Rw 40 46 55
plošná hmotnost 142 260 542

* hodnoty stanoveny výpočtem

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená melír
– červená světlá

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 324 ks/pal
– hmotnost palety cca 1425 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

KLINKER lícovka plná
rakouský formát
Doplňkový program

KLINKER lícovka plná

Běhounová vazba

Vazáková vazba

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Gotická vazba

Divoká vazba
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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.
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Použití
KLINKER lícovky děrované jsou ur-
čeny pro lícové zdivo v exteriéru i inte-
riéru, pro pilířky, zahradní zídky a ploty.
Lze je též použít pro obrubníky chod-
níků, jako zatravňovací dlažbu, parko-
vací plochy pro osobní automobily a jiné.

Výhody
– atraktivní vzhled
– vysoká trvanlivost
– velmi vysoká pevnost
– barevná stálost
– odolnost proti vlivům počasí
– hygienicky nezávadné
– nevyžaduje téměř žádnou údržbu

Technické údaje
– rozměry 250x120x65 mm
– objem. hmotnost 1800 kg/m3

– pevnost v tlaku min. 60 MPa
– mrazuvzdornost F1 (M 25)
– nasákavost 7 ± 1 %
– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva

250 mm:
vazáková vazba 103 ks/m2

– spotřeba cihel při tlouš�ce zdiva
120 mm:
běhounová vazba 52 ks/m2

– spotřeba TERCA KLINKER malty
při tlouš�ce zdiva

250 mm 60 l/m2

120 mm 25 l/m2

Barva KLINKER lícovek
– červená tmavá
– červená melír
– červená světlá
– melír písková
– antique melír písková

Akustický útlum zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
v dB při plošné hmotnosti zdiva v kg/m2

tlouš�ka zdiva 120 250
Rw 44 54
plošná hmotnost 227 472

* hodnoty stanoveny výpočtem

Dodávka
KLINKER lícovky jsou dodávány za-
fóliované na vratných EUR paletách

rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet cihel 324 ks/pal
– hmotnost palety cca 1165 kg

Systémové doplňky
lícového zdiva

– suchá maltová směs TERCA
KLINKER pro lícové zdivo z cihel
KLINKER

– spárovací malta SEIFERT
– drátové kotevní prvky z korozivzdorné

oceli včetně příslušenství 
– systémy z korozivzdorné oceli pro

ukotvení lícového zdiva

Překladové tvarovky
OXFORD

Použití
Překladové tvarovky OXFORD se pou-
žívají ke zhotovení keramobetonových
překladů – staveništních prefabrikátů
s běhounovou vazbou nebo s vazbou
na výšku.

Technické údaje
OXFORD P
– rozměry 219x120x65 mm
– objem. hmotnost 1750 kg/m3

– nasákavost 7 ± 1 %
– mrazuvzdornost M 25
– počet tvarovek 324 ks/pal
– hmotnost palety cca 1005 kg
OXFORD U
– rozměry 55x120x219 mm
– objem. hmotnost 1400 kg/m3

– nasákavost 7 ± 1 %
– mrazuvzdornost M 25
– počet tvarovek 324 ks/pal
– hmotnost palety cca 680 kg

Důležité:
Přepážky uvnitř překladových tvarovek
se opatrně vyklepnou.

KLINKER lícovka děrovaná
rakouský formát
Doplňkový program

26
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KLINKER lícovka děrovaná

Staveništní prefabrikát – překlad s běhounovou
vazbou

Staveništní prefabrikát – překlad s vazbou na výšku

OXFORD P

OXFORD U
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Překlady

Stropní konstrukce

Statické údaje

Ostatní
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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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POROTHERM překlad 23,8

1/2

Použití
Cihelné POROTHERM překlady 23,8
se používají jako plně nosné prvky nad
okenními a dveřními otvory ve zděných
stěnových konstrukcích.

Výhody
– plně staticky účinné
– vzhledem ke způsobu vyztužení je

poloha překladu při použití libovolná
– vysoká únosnost
– není nutná nadezdívka
– podepření v montážním stavu není

předepsáno
– překlad má stejnou výšku jako cihly

POROTHERM
– jednoduché a časově úsporné použití
– u obvodových stěn možnost kombi-

nace s tepelným izolantem
– ideální podklad pod omítku

Technické údaje
POROTHERM překlady 23,8 se vyrá-
bějí z cihelných tvarovek tvořících pod-
klad pod omítku a zároveň obálku pro
železobetonovou nosnou část překladu.

Cihelné tvarovky U (UW) 238/70
Beton třídy C 25/30
Výztuž KARI drát (W)

BSt 500 M
Rozměry 70x238x1000

až 3500 mm
Hmotnost na jednotku plochy

142 až 148 kg/m2

Součinitel tepelné vodivosti
λλequ = 1,00 W/(m.K)

Technické označení překladů
PTH překlad 23,8 - 1000 až 3500 nebo

Minimální délka uložení:
pro POROTHERM P+D
– do délky 1 750 mm 125 mm
– délky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2 500 mm a delší 250 mm
pro POROTHERM Si
– do délky 1 750 mm 150 mm
– délky 2 000 a 2 250 mm 250 mm
– 2 500 mm a delší 300 mm

Požární odolnost
Překlad bez omítky
Stupeň hořlavosti: D1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 60

(ČSN EN 13501-2)

Statické údaje

qd – maximální hodnota extrémního spo-
jitého rovnoměrného zatížení (mimo
vlastní hmotnost), kterým lze přitížit
jeden metr běžný překladu (kN/m)

Qu – přípustná posouvající síla od extrém-
ního zatížení připadající na jeden pře-
klad (kN)

Mu – přípustný ohybový moment od ex-
trémního zatížení připadající na jeden
překlad (kNm)

Způsob zabudování
(montáž)
POROTHERM překlady 23,8 se osa-
zují svojí užší stranou (na výšku) do
lože z cementové malty a u líce obou
podpor se k sobě zafixují měkkým
(rádlovacím) drátem proti překlopení.
V případě možnosti použití zdvihacího
prostředku je výhodnější požadova-
nou kombinaci překladů (u obvodové-
ho zdiva i s izolantem) sestavit na po-
dlaze, srádlovat dostatečně nosným
drátem, za tento drát zdvihnout a osa-
dit na ze� do předem připraveného
maltového lože. Pro přesnější usazení
se doporučuje používat dřevěné klínky.

Dodávka
POROTHERM překlady 23,8 jsou
dodávány na nevratných dřevěných
hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm
po 20ti kusech sepnutých plastovou
paletovací páskou.

Minimální délka uložení překladů ve
zdivu z cihel POROTHERM Si je též
uvedena v kapitole 10 - Ostatní.

ČSN EN 845-2

1000

Uložení
mm

Světlost
mm Qu Mu

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

8,50
8,75
8,75
9,00
9,41
9,41
9,65
9,65
9,65
9,65

1,82
3,13
3,13
4,65
6,19
6,19
6,47
6,47
6,47
6,47

3500 3000 9,65 6,47

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

18,4
17,1
12,7
11,6
11,3
9,8
9,2
7,9
6,4
5,3

36,8
34,2
25,5
23,2
22,7
19,5
18,5
15,7
12,9
10,7

55,2
51,3
38,2
34,8
34,1
29,3
27,7
23,6
19,3
16,0

73,6
68,4
51,0
46,4
45,4
39,1
37,0
31,5
25,7
21,4

3500 4,5 9,0 13,5 18,0

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd
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POROTHERM překlad 23,8

2/2

Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm - varianta B

Detail překladu ve stěně
tlouš�ky 175 mm

Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm - varianta A

Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 365 a 400 mm

Detail překladu ve stěně
tlouš�ky 240 mm

Detail překladu ve stěně
tlouš�ky 300 mm
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Složený roletový překlad RONO
Vnitřní nosný překlad RONO A
Vnější roletový překlad RONO B
Překlady 1/2

Použití
Keramobetonové překlady RONO A (vnitř-
ní nosné) a RONO B (vnější roletové) se
používají ve spojení se ztužujícím věncem
a POROTHERM překlady 23,8 jako nos-
né prvky nad okenní otvory ve vnějších stě-
nách zděných konstrukcí pro umístění ven-
kovní předokenní roletové schránky.

Výhody
– roletové překlady speciálně vyvinuté

pro stavby z kompletního systému
POROTHERM

– ve spojení se ztužujícím věncem
a POROTHERM překlady 23,8 plně
staticky účinné

– vhodné pro všechny tlouštky vnějších
stěn od 365 do 440 mm

– velmi vysoká únosnost pro všechna
rozpětí

– překlady mají stejnou výšku jako cihly
POROTHERM

– ideální podklad pod omítku
– pro rolety do otvoru šířky max. 2750 mm
– pro rolety do otvoru výšky max.

2650 mm (např. rolety PROTHERMA)
– možnost dodatečné montáže rolety

a výměny rolet
– optimální poloha okna vůči parapetu

Technické údaje
RONO překlady se vyrábějí z cihelných
tvarovek tvořících podklad pod omítku
a zároven obálku pro železobetonovou
nosnou část překladů.

RONO A
Cihelné tvarovky L 240/100
Beton třídy C 25/30
Výztuž – nosná 2 ∅ R 14 mm (10 505)

– spřahovací 1 ∅ R 6 mm (10 505)
po 125 mm

Rozměry překladu 100 x 240 x 1000
až 3250 mm

Hmotnost na jednotku plochy
237 až 245 kg/m2

RONO B
Cihelné tvarovky L 240/100
Beton třídy C 25/30
Výztuž – nosná 4 ∅ R 10 mm (10 505)

– vyvěšovací 2 ∅ 4 mm po 560 mm
(nerezová ocel DEHA)

Rozměry překladu 215 x 240 x 1000
až 3250 mm

Rozměry schránky 180 x 150 x 750 až 
2750 mm (podle max.
světlosti překladů)

Hmotnost na jednotku plochy
274 až 308 kg/m2

Součinitel tepelné vodivosti
pro RONO A λλequ = 1,00 W/(m.K)

Požární odolnost
Překlady bez omítky
Stupeň hořlavosti: D1 – nehořlavé
Požární odolnost:
RONO A - R 120
RONO B - R 60 (ČSN EN 13501-2)

Překlady s vápenocementovou omítkou
tl. 20 mm nanesenou na upevněné pletivo
Požární odolnost:
RONO A+B - R 180 D1

Statické údaje pro složený
překlad RONO A + B

qd – maximální hodnota extrémního spo-
jitého rovnoměrného zatížení (mimo
vlastní hmotnost), kterým lze přitížit je-
den metr běžný zabudovaného slože-
ného překladu

Způsob zabudování
(montáž)
S překlady RONO se manipuluje pomocí
závěsných ok zabudovaných na koncích
překladů. Překlady RONO se osazují do
lože z cementové malty – nosný překlad
RONO A do vnitřního líce a roletový pře-
klad RONO B do vnějšího líce obvodové
stěny. Složený překlad je nutné podepřít
montážními podporami - RONO A pode-
přít pod každým stropním nosníkem ulo-
ženým na překlad, RONO B při délce
překladu do 2500 mm včetně jednou
podporou uprostřed, u delších dvěma
podporami v třetinách světlého rozpětí. 
Mezi překlady se vloží svislá tepelná izo-
lace takové tlouštky, aby zcela vyplnila
mezeru mezi oběma překlady (u stěn
tlouš	ky 440 mm se mezi RONO překlady
osadí POROTHERM překlad 23,8). Na
takto přichystaný překlad se uloží stropní
konstrukce tvořená keramobetonovými
nosníky a cihelnými vložkami. V místě
uložení stropních nosníků na překladu
RONO A se z překladu odstraní překáže-
jící spřahovací výztuž tak, aby nosníky
bylo možné na překlady osadit. 
Odstraněním této výztuže nedojde ke
snížení únosnosti, nebo	 je do překladu

KABELOVÁ CHRÁNIČKA
(„husí krk“) 16 mm
z RONO překladu
do krabice KU68

KRABICE KU68
min. hloubka 60 mm
Přívod 230 V ven
CYKY 5C x1,5

Možnost ovládání na levé
nebo pravé straně

Označení Délka Uložení Světlost qqd
překladů mm mm mm kN/m
RROONNOO  110000  1000 125 750 30,0
RROONNOO  112255  1250 125 1000 30,0
RROONNOO  115500  1500 125 1250 30,0
RROONNOO  117755  1750 125 1500 30,0
RROONNOO  220000  2000 200 1600 30,0
RROONNOO  222255  2250 200 1850 30,0
RROONNOO  225500  2500 250 2000 30,0
RROONNOO  227755  2750 250 2250 30,0
RROONNOO  330000  3000 250 2500 26,0
RROONNOO  332255  3250 250 2750 26,0

Schéma vedení pro elektrické ovládání
venkovní rolety PROTHERMA.

Minimální délka uložení překladů ve
zdivu z cihel POROTHERM Si je 
uvedena u POROTHERM překladu
23,8 a v kapitole 10 - Ostatní.

ČSN EN 845-2
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Složený roletový překlad RONO
Vnitřní nosný překlad RONO A
Vnější roletový překlad RONO B
Překlady 2/2

Roletový překlad se stropní konstrukcí tl. 190 mm

Roletový překlad se stropní konstrukcí tl. 250 mm

Roletový překlad se stropní konstrukcí tl. 290 mm

zabudována ve dvojnásobném počtu
oproti požadavku statického výpočtu. 
Po uložení stropních vložek MIAKO se do
vnějšího líce stěny nad překlad RONO B
osadí POROTHERM překlad 23,8 stej-
né délky, ke kterému se zevnitř přisadí
svislá tepelná izolace. Mezi tuto izolaci
a konce stropních nosníků se umístí
vodorovná tepelná izolace tak, že se na-
píchne na trny z nerezové oceli (vyvěšova-
cí výztuž), pokud je jimi překlad RONO B
vybaven (délky překladu 1750 až 3250 mm).
Spřahovací výztuž vyčnívající z překladů
RONO A se konstrukčně sváže s výztuží
ztužujícího věnce, který je součástí strop-
ní desky, v místě jejího uložení na svislou
nosnou konstrukci a celý styk se zalije
betonem minimální třídy C 16/20 součas-
ně se stropní deskou. Tímto způsobem je
zajištěna plná únosnost složeného role-
tového překladu.
Montážní podpěru lze odstranit, až když
beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu pro
příslušnou třídu předepsána.

Pro výztuž ztužujícího věnce nad roleto-
vým překladem RONO jsou stanoveny
tyto minimální požadavky:
Horní výztuž - pokud na základě statické-
ho výpočtu pro konkrétní případ nebude
určeno jinak, umístí se v horní části věn-
ce min. 3 ∅ V 10 pro překlady do délky
2500 mm a min. 3 ∅ V 16 pro překlady
délky 2750 až 3250 mm. Délka prutů
∅ V 16 se rovná minimálně délce překladu
+ 2 x 700 mm, přičemž musí být zajiště-
no řádné spojení této výztuže s výztuží
věnce.
Spodní výztuž - doporučují se minimálně
3 ∅ V 10 (1 prut ∅ V 10 provléci okem
spřahovací výztuže překladu RONO A.
Třmínky ztužujícího věnce nad překladem
RONO - doporučuje se ∅ V 6 po 150 mm.

Dodávka
RONO překlady se dodávají na nevrat-
ných dřevěných roštech po šesti komple-
tech RONO A + B sepnuté paletovací
páskou.

ČSN EN 845-2
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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 ostatní-

mi 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 115/145x71x750

až 3000 mm
Hmotnost na jednotku plochy (11,5)

197 až 211 kg/m2

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

Součinitel tepelné vodivosti λλequ

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

Technické označení
překladů

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

(délka v mm)

Požární odolnost
Překlad bez omítky
Stupeň hořlavosti: D1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 90

(ČSN EN 13501-2)

Statické působení
Ploché překlady se mohou používat
jen u převážně statického zatížení. Trá-
my, 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“.

Způsob zabudování
(montáž)

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

71

145

b

h

htlaková zóna

ČSN EN 845-2
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Po zabezpečení podpor, pečlivém od-
stranění nečistot z horní plochy překladů
a po řádném navlhčení lze překlad na-
dezdít nebo nadbetonovat. U nadezdí-
vaných překladů musí být ložné i styč-
né spáry mezi cihlami zcela promal-
továny 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! Zdě-
ní nad překlady je nutné provádět peč-
livě. Minimální tlouš	ka ložné i styčné
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 mu-
sí být provedeno ve vazákové vazbě
s délkou převazby ve směru probíhají-
cího zdiva rovnající se nejméně 0,4-ná-
sobku 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 sta-
vebního 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 uklá-
dají 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 dřevě-
ných hranolech rozměrů 75 x 75 x
960 mm a jsou sepnuté plastovou pa-
letovací 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

ČSN EN 845-2
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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 14 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 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]

ohybová únosnost jednoho
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

smyková únosnost 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 ním spřažené nadezdívky
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
celé sestavy (dvojice překla-
dů) po odečtení vlastní tíhy
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 7,2d

ČSN EN 845-2
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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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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]

ohybová únosnost jednoho
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

smyková únosnost 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 ním spřažené nadezdívky
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
celé sestavy (dvojice překla-
dů) po odečtení vlastní tíhy
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

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 18 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 nad plochými
POROTHERM překlady 14,5
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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.

08
 8

11

Věncovka

Stropní konstrukce 1/2

ČSN EN 771-1

Použití
Věncovka je cihelný prvek určený
v kombinaci s tepelným izolantem
k podstatnému omezení tepelných
mostů obvodových stěnových kon-
strukcí v místě styku se všemi typy
stropních konstrukcí (polomontovaný-
mi, prefabrikovanými i monolitickými)
v tlouš�kách od 190 do 290 mm. 

Výhody
– jednoduché a rychlé zdění
– ideální spojení na pero a drážku
– v místě překladů není izolant přeru-

šen ložnou spárou věncovky
– snadné dělení věncovek v libovolném

místě
– ideální podklad pod omítku i v místě

stropní konstrukce

Technické údaje
– rozměry 330x70x195 mm

330x70x235 mm
330x70x275 mm

– objem. hmotnost 920 kg/m3

– pevnost v tlaku 15/12 N/mm2

– spotřeba cihel 3 ks/m 

Tepelně technické údaje
zdivo u λλU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λλU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,38 0,18 2,9
bez omítek 0,75 0,40 0,17 2,9
s omít. obyč.* 0,75 0,42 0,20 2,7
* jednostranná omítka tl. 15 mm

Způsob použití
Po uložení stropních nosníků na těžký
asfaltový pás do lože z cementové
malty na vnitřní část obvodového zdiva
se nadezdí k vnějšímu líci tohoto zdiva
jedna vrstva věncovek. Podle tlouš�ky
použité stropní konstrukce se zvolí
výška věncovek a tlouš�ka jejich pod-
maltování. Věncovky se ve vodorov-
ném směru kladou k sobě na sraz při
použití zámku na pero a drážku, bez
promaltování svislé styčné spáry. Z vnitř-
ní strany věncovky se pak přiloží pás
izolantu, který se u věncovek přidrží
maltou ve tvaru tzv. fabionu. Je potřeb-
né zajistit, aby izolant z pěnového

polystyrenu nebyl v konstrukci v pří-
mém kontaktu s asfaltovým pásem. Do
zbývajícího prostoru mezi věncovkou
a stropní konstrukcí se vloží vodorovná
výztuž ztužujícího věnce a věnec (pří-
padně včetně stropní konstrukce) se
zalije betonem předepsané třídy tak,
aby bylo zaručeno minimální krytí
výztuže betonem 25 mm.

Dělení věncovek
Věncovku lze snadno rozdělit na libo-
volně velké části v místě kteréhokoliv
otvoru pomocí zednického kladívka.

Směrná pracnost zdění
Obezdění ztužujícího věnce věncov-
kou včetně osazení tepelného izolantu
z PPS tlouš�ky 70 mm cca 0,25 Nhod/m.

Dodávka
Věncovky jsou dodávány zafóliované
na vratných paletách rozměrů 1180 x
1000 mm
– počet věncovek 240/192/192 ks/pal
– hmotnost palety

cca 945/895/1050 kg

330
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5
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5
19

5

Věncovka

Věncovka 19,5

Věncovka 23,5

Věncovka 27,5
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Věncovka
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PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640
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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
tlouš�ky 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

tlouš�ka 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

Akustický útlum stropu
S těžkou plovoucí podlahou na kročejo-
vé izolaci a dlažbou jako podlahovou kry-
tinou
Vážená (vzduchová) neprůzvučnost Rw
(dB) / vážená normalizovaná hladina
akustického tlaku kročejového zvuku
L’n,w (dB)

tlouš�ka stropu – 190 mm 48/77
– 210 mm 49/76
– 230 mm 49/76
– 250 mm 51/75
– 270 mm 51/74
– 290 mm 53/73
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Druhy stropních vložek

PNG 72 3762 - 7. část

Obr. 1 Schéma montáže stropu (příklad)
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Požární odolnost
Stropní konstrukce bez omítky
Stupeň hořlavosti: D1
Požární odolnost: REI 120

(ČSN EN 13501-2)
pro všechny tlouš�ky stropu

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!!!
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 (obr. 1).
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 tlouš�ce 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. 1).
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí
větším než 6 m se doporučuje uprostřed
rozpětí provést pomocí plochých doplň-
kových stropních vložek výšky 80 mm
ztužující příčné železobetonové žebro
v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vlož-
ky), 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 schematu

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 ke konstrukční výztuži ∅ 6 mm
ukládané shora na stropní vložky ve
směru kolmém k podélné ose nosníků.
Vzdálenost mezi jednotlivými pruty kon-
strukční výztuže je 400 mm, výztuž se
klade až do vzdálenosti 1/5 světlého roz-
pětí od podpory (od líce nosné zdi).
Podporové příložky se umís�ují 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, nebo� 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 tlouš�ce 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 doplň-
kové stropní vložky se nesmí během
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MIAKO 8/50 PTH 6,4 kg

Doplňkové stropní vložky
(třída obj. hmotn. 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



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.

08
 8

01

POROTHERM strop

Stropní konstrukce 3/9

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 sí�
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 zavě-
šovat, resp. podkládat nosníky ve vzdále-
nosti max. 500 mm od konců nosníků
dřevěnými proklady o rozměru nejméně
40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev
musí být uspořádány vždy svisle nad se-
bou a v místě svaru příčné výztuže s hor-
ní výztuží.
Při ukládání nosníků na ložnou plochu
dopravního prostředku musí na ní nosní-
ky ležet v celé své délce.
Výšku slohy skladovaných nosníků volí vý-
robce (event. odběratel) v souladu s plat-
nými předpisy o bezpečnosti práce. Nos-
níky se na skládkách ukládají podle délek.
V zimním období by měly být nosníky
chráněny proti povětrnostním vlivům!

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
17

5
23

0
60

160

17
50

 - 8
25

0

Axonometrický pohled

qn – maximální hodnota provozního spojité-
ho rovnoměrného zatížení (bez vlastní
tíhy zmonolitněné stropní konstrukce),
které je možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována požadova-
ná spolehlivost konstrukce [kN/m2]

qd – maximální hodnota extrémního spojité-
ho rovnoměrného zatížení (bez vlastní
tíhy zmonolitněné konstrukce), kterou
je možno na zmonolitněný strop přilo-
žit, aby byla zachována požadovaná
spolehlivost konstrukce [kN/m2]

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



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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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

Tlouš�ka stropu 210 mm

Tlouš�ka stropu 230 mm

Tlouš�ka stropu 250 mm

Tlouš�ka stropu 270 mm

Tlouš�ka stropu 290 mm

Tlouš�ka
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]

Tlouš�ka stropu 190 mm



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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MVCMC 10

těžký asfaltový pás
min. 25 mm

Vě
nc

ov
ka

625; 500

100 400
Podporová příložka

Vě
nc

ov
ka

400

MVC MC 10
těžký asfaltový pás

Napojení železobetonové desky
schodiš�ového ramene

Uložení stropu na okenním překladuUložení stropu na obvodovou ze�

Uložení stropu na obvodovou ze�
v příčném směru

s okenním nadpražím

bez okenního nadpraží (obnažená výztuž)

Ztužující žebro - pro světlá rozpětí > 6,0 m,
- pod hmotnou příčku

625; 500

Podélný řez žebremPříčný řez žebrem

MVC

Vě
nc

ov
ka

MC 10
těžký asfaltový pás
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stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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625; 500

těžký asfaltový pás

625; 500

těžký asfaltový pás

625; 500

těžký asfaltový pás

těžký asfaltový pás těžký asfaltový pás

Lehká příčka v podélném směru

Hmotná příčka v podélném směru

Železobetonový průvlak
na styku stropních desek

betonářskou síť přivařit
P 6

P 8/100

IPE

4

výztuhu vevařit osově
mezi POT nosníky

Uložení POT

zesílení trámečků vložením
ocelových válcovaných
profilů
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l     1,5 x l

E

E

výztuž dle statického výpočtu

ln b n

těžký asfaltový pás
výztuž dle statického výpočtu

PPS tl. 70 mm

Konzola balkonu

Snížený balkon

příčný řez E - E

podélný řez

příčný řez

podélný řez vložkami Miako

podélný  řez trámečkem



625; 500 625; 500

prostup

těžký asfaltový pás

Komínová výměna

půdorys

Řez A - A

Řez B - B

Výztuž výměny doporučujeme na obou koncích
protáhnout přes sousední řadu vložek (viz obr.
Prostup stropem).

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.

08
 8

01

POROTHERM strop

Detaily 8/9

A
A

L 75x50x6

Řez A - A

Komínová výměna z ocelového prvku



625; 500

prostup

prostup

Prostup stropem

Řez C - C

Řez D - D

půdorys

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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Pro posouzení stropní konstrukce POROTHERM zatížené jiným než rovnoměrným
spojitým zatížením lze použít podrobné statické tabulky uvedené na následujících
stránkách.

Vysvětlivky pro použité statické veličiny:

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

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

qn – maximální hodnota provozního spojitého rovnoměrného zatížení (bez vlastní
tíhy zmonolitněné stropní konstrukce), které je možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována požadovaná spolehlivost konstrukce [kN/m2]

qd – maximální hodnota extrémního spojitého rovnoměrného zatížení (bez vlastní
tíhy zmonolitněné konstrukce), kterou je možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována požadovaná spolehlivost konstrukce [kN/m2]

Mu – přípustný ohybový moment od extrémního zatížení (moment připadající na
jeden nosník) [kNm]

Qu – přípustná posouvající síla od extrémního zatížení (síla připadající na jeden
nosník) [kN]

Mr – ohybový moment na mezi trhlin (moment připadající na konstrukci stropu
šířky 1 metr) [kNm]

Br,a – ohybová tuhost plně působícího průřezu (tuhost připadající na konstrukci
stropu šířky 1 metr) [Nmm2]

Br,b – ohybová tuhost s plně vyloučeným působením betonu v tahu (tuhost při-
padající na konstrukci stropu šířky 1 metr) [Nmm2]

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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Tabulka č.1 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 190 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 15/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,058 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 2,68 kN/m2

Tabulka č. 2 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 210 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 15/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,078 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,14 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 5.75 13.50 4.74 6.89 0.69
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 16.00 18.11 5.75 13.50 4.74 6.89 0.69
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 11.80 13.44 5.75 13.50 4.74 6.89 0.69
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 8.83 10.17 5.75 13.50 4.74 6.89 0.69
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 6.62 7.74 5.75 13.50 4.74 6.89 0.69
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 8.34 10.73 8.83 14.11 4.91 6.99 1.02
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 7.43 8.63 8.83 13.83 4.91 6.99 1.02
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 5.93 6.98 8.83 13.61 4.91 6.99 1.02
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 4.73 5.66 8.83 13.43 4.91 6.99 1.02
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 5.94 7.67 12.47 12.81 5.12 7.10 1.38
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 4.66 6.42 12.47 12.69 5.12 7.10 1.38
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 4.09 6.48 14.16 12.54 5.21 7.16 1.53
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 3.48 5.86 15.43 12.39 5.28 7.20 1.65
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 3.01 5.28 17.03 12.23 5.36 7.25 1.78
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 2.63 4.76 18.96 12.05 5.46 7.30 1.94
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 2.02 4.36 18.96 12.00 5.46 7.30 1.94

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 6.55 19.30 5.70 9.31 0.89
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 18.20 20.00 6.55 17.50 5.70 9.31 0.89
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 13.40 15.21 6.55 18.73 5.70 9.31 0.89
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 10.02 11.48 6.55 18.20 5.70 9.31 0.89
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 7.51 8.72 6.55 16.59 5.70 9.31 0.89
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 10.63 12.15 10.07 16.50 5.90 9.45 1.31
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 8.45 9.75 10.07 16.11 5.90 9.45 1.31
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 6.74 7.87 10.07 15.80 5.90 9.45 1.31
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 5.37 6.36 10.07 15.55 5.90 9.45 1.31
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 7.49 8.70 14.27 14.28 6.13 9.61 1.79
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 6.07 7.27 14.27 14.66 6.13 9.61 1.79
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 5.36 7.37 16.19 14.47 6.24 9.69 1.99
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 4.59 6.70 17.65 14.29 6.31 9.74 2.13
POT 500/902 2∅12+ ∅10 3.047 5000 4750 117 4.00 6.03 19.50 14.10 6.41 9.81 2.32
POT 525/902 2∅12+ ∅12 3.393 5250 5000 124 3.54 5.43 21.72 13.89 6.53 9.89 2.53
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 2.76 4.96 21.72 13.82 6.53 9.89 2.53
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 2.11 4.54 21.72 13.75 6.53 9.89 2.53
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Tabulka č. 4 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 250 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,086 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,42 kN/m2

Tabulka č. 3 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 230 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,066 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 2,95 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 7.34 11.99 6.80 11.80 1.11
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 7.34 11.99 6.80 11.80 1.11
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 15.60 17.66 7.34 11.99 6.80 11.80 1.11
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 11.80 13.48 7.34 11.99 6.80 11.80 1.11
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 9.03 10.39 7.34 11.99 6.80 11.80 1.11
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 11.90 13.57 11.31 12.74 7.03 11.97 1.65
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 10.11 11.58 11.31 12.74 7.03 11.97 1.65
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 8.19 9.46 11.31 12.74 7.03 11.97 1.65
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 6.65 7.77 11.31 12.74 7.03 11.97 1.65
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 7.65 8.87 16.04 13.00 7.30 12.16 2.25
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 6.90 8.05 16.04 13.00 7.30 12.16 2.25 
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 6.72 7.85 18.22 13.69 7.42 12.25 2.50
POT 475902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 6.30 7.39 19.86 13.98 7.51 12.31 2.69
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 5.83 6.93 21.97 14.18 7.63 12.39 2.92
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 5.27 6.42 24.55 14.24 7.76 12.49 3.20
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 4.30 5.94 24.55 14.24 7.76 12.49 3.20
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 3.50 5.49 24.55 14.24 7.76 12.49 3.20
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 3.19 5.13 27.44 14.29 7.92 12.60 3.50
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 2.56 4.76 27.44 14.29 7.92 12.60 3.50

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 8.15 12.93 7.91 15.35 1.36
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 8.15 12.93 7.91 15.35 1.36
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 16.20 19.46 8.15 12.93 7.91 15.35 1.36
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 13.00 14.82 8.15 12.93 7.91 15.35 1.36
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 9.94 11.39 8.15 12.93 7.91 15.35 1.36
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 12.80 14.56 12.57 13.66 8.16 15.58 2.02
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 11.16 12.73 12.57 13.66 8.16 15.58 2.02
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 9.02 10.38 12.57 13.66 8.16 15.58 2.02
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 7.30 8.49 12.57 13.66 8.16 15.58 2.02
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 8.09 9.35 17.84 13.89 8.47 15.84 2.77
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 7.27 8.45 17.84 13.89 8.47 15.84 2.77
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 7.02 8.18 20.28 14.59 8.60 15.96 3.08
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 6.56 7.67 22.10 14.88 8.71 16.04 3.31
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 6.09 7.15 24.46 15.07 8.83 16.15 3.60
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 5.59 6.60 27.27 15.12 8.99 16.28 3.94
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 5.10 6.07 27.27 15.12 8.99 16.28 3.94
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 4.35 5.60 27.27 15.12 8.99 16.28 3.94
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 3.99 5.19 30.54 15.17 9.16 16.42 4.32
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 3.23 4.80 30.54 15.17 9.16 16.42 4.32
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 2.56 5.85 30.54 20.12 9.16 16.42 4.32
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 2.37 6.00 34.28 19.85 9.36 16.59 4.74
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Tabulka č. 6 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 290 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 23/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,094 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,84 kN/m2

Tabulka č. 5 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 270 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 625 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 23/62,5 PTH 6,4 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,074 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,38 kN/m2

Označení výztuž AAst ll ll s mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 8.93 12.89 9.18 18.54 1.63
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 8.93 12.89 9.18 18.54 1.63
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 19.30 20.00 8.93 12.89 9.18 18.54 1.63
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 14.70 16.66 8.93 12.89 9.18 18.54 1.63
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 11.30 12.89 8.93 12.89 9.18 18.54 1.63
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 12.80 14.54 13.83 13.38 9.46 18.79 2.43
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 11.20 12.78 13.83 13.38 9.46 18.79 2.43
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 9.89 11.33 13.83 13.38 9.46 18.79 2.43
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 8.45 9.75 13.83 13.38 9.46 18.79 2.43
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 8.00 9.25 19.62 13.59 9.81 19.09 3.34
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 7.18 8.35 19.62 13.59 9.81 19.09 3.34
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 6.89 8.04 22.32 14.23 9.96 19.22 3.72
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 6.42 7.52 24.37 14.49 10.07 19.31 4.00
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 5.94 6.99 26.96 14.67 10.21 19.44 4.35
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 5.44 6.44 30.08 14.72 10.38 19.58 4.76
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 4.97 5.92 30.08 14.72 10.38 19.58 4.76
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 4.54 5.45 30.08 14.72 12.38 19.58 4.76
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 4.18 5.05 33.69 14.76 10.58 19.74 5.23
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 3.82 4.66 33.69 14.76 10.58 19.74 5.23
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 3.71 5.20 33.69 16.55 10.58 19.74 5.23
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 3.49 4.87 37.79 16.61 10.80 19.93 5.75
POT 700/902 2∅12 + ∅18 4.807 7000 6750 176 3.30 4.56 42.32 16.67 11.05 20.13 6.23
POT 725/902 2∅12 + ∅18 4.807 7250 7000 183 2.70 4.25 42.32 16.67 11.05 20.13 6.32
POT 750/902 2∅12 + ∅18 4.807 7500 7250 189 2.18 3.97 42.32 16.67 11.05 20.13 6.32

Označení výztuž AAst ll ll s mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 9.73 13.58 10.47 23.43 1.93
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 9.73 13.58 10.47 23.43 1.93
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 20.00 20.00 9.73 13.58 10.47 23.43 1.93
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 15.90 17.97 9.73 13.58 10.47 23.43 1.93
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 12.10 13.87 9.73 13.58 10.47 23.43 1.93
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 13.50 15.33 15.05 14.08 10.78 23.75 2.88
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 11.70 13.42 15.05 14.08 10.78 23.75 2.88
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 10.36 11.85 15.05 14.08 10.78 23.75 2.88
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 9.09 10.45 15.05 14.08 10.78 23.75 2.88
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 8.30 9.59 21.44 14.30 11.16 24.14 3.97
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 7.42 8.62 21.44 14.30 11.16 24.14 3.97
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 7.09 8.25 24.37 14.92 11.32 24.30 4.42
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 6.56 7.67 26.59 15.19 11.45 24.43 4.75
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 6.04 7.10 29.45 15.36 11.60 24.59 5.17
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 5.50 6.51 32.86 15.41 11.79 24.77 5.67
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 5.00 5.96 32.86 15.41 11.79 24.77 5.67
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 4.55 5.46 32.86 15.41 11.79 24.77 5.67
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 4.16 5.03 36.94 15.46 12.01 24.99 6.23
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 3.79 4.62 36.94 15.46 12.01 24.99 6.23
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 4.30 5.18 36.94 17.33 12.01 24.99 6.23
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 3.98 4.83 41.35 17.40 12.26 25.23 6.86
POT 700/902 2∅12 + ∅18 4.807 7000 6750 176 3.68 4.50 46.36 17.46 12.53 25.49 7.54
POT 725/902 2∅12 + ∅18 4.807 7250 7000 183 3.29 4.18 46.36 17.46 12.53 25.49 7.54
POT 750/902 2∅12 + ∅18 4.807 7500 7250 189 2.67 3.87 46.36 17.46 12.53 25.49 7.54
POT 775/902 2∅12 + ∅20 5.404 7750 7500 199 2.55 3.57 51.82 17.43 12.83 25.78 8.26
POT 800/902 2∅12 + ∅20 5.404 8000 7750 205 2.03 3.31 51.82 17.43 12.83 25.78 8.26
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Tabulka č. 1 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 190 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 15/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,062 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 2,82 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 5.72 13.50 5.74 7.49 0.84
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 5.72 14.72 5.74 7.49 0.84
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 15.30 17.28 5.72 13.50 5.74 7.49 0.84
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 11.50 13.21 5.72 13.50 5.74 7.49 0.84
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 8.86 10.20 5.72 13.50 5.74 7.49 0.84
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 12.20 13.88 8.77 13.99 5.95 7.60 1.24
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 9.83 11.27 8.77 13.52 5.95 7.60 1.24
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 7.97 9.22 8.77 13.50 5.95 7.60 1.24
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 6.47 7.58 8.77 13.32 5.95 7.60 1.24
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 7.51 9.99 12.34 12.66 6.20 7.74 1.67
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 5.96 8.43 12.34 12.54 6.20 7.74 1.67
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 5.26 8.54 13.98 12.37 6.31 7.80 1.85
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 4.52 7.75 15.23 11.62 6.39 7.84 1.98
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 3.94 7.03 16.77 12.04 6.49 7.90 2.15
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 3.48 6.36 18.63 11.84 6.62 7.96 2.34
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 2.75 5.87 18.63 11.78 6.62 7.96 2.34
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 2.14 5.43 18.63 11.74 6.62 7.96 2.34

Tabulka č. 2 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 210 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 15/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,082 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,28 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 6.52 19.30 6.89 10.16 1.09
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 6.52 17.50 6.89 10.16 1.09
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 17.40 19.61 6.52 17.22 6.89 10.16 1.09
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 13.20 14.97 6.52 18.20 6.89 10.16 1.09
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 10.07 11.54 6.52 16.31 6.89 10.16 1.09
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 13.90 15.77 10.01 16.37 7.13 10.32 1.60
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 11.22 12.80 10.01 15.99 7.13 10.32 1.60
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 9.10 10.46 10.01 15.68 7.13 10.32 1.60
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 7.39 8.58 10.01 15.43 7.13 10.32 1.60
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 9.75 11.43 14.12 14.67 7.42 10.51 2.17
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 7.77 9.66 14.12 14.51 7.42 10.51 2.17
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 6.90 9.77 16.01 14.30 7.55 10.60 2.40
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 5.97 8.92 17.43 14.11 7.64 10.66 2.58
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 5.24 8.09 19.23 13.90 7.76 10.74 2.79
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 4.68 7.32 21.39 13.67 7.90 10.83 3.05
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 3.74 6.74 21.39 13.60 7.90 10.83 3.05
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 2.96 6.22 21.39 13.53 7.90 10.83 3.05
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 2.70 5.64 23.84 13.30 8.06 10.93 3.37
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 2.09 5.22 23.84 13.25 8.06 10.93 3.37
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Tabulka č. 3 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 230 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 19/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,071 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,13 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 7.32 11.99 8.24 12.85 1.36
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 7.32 11.99 8.24 12.85 1.36
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 20.00 20.00 7.32 11.99 8.24 12.85 1.36
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 15.40 17.41 7.32 11.99 8.24 12.85 1.36
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 11.90 13.56 7.32 11.99 8.24 12.85 1.36
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 15.50 17.54 11.24 12.74 8.51 13.05 2.01
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 13.20 14.97 11.24 12.74 8.51 13.05 2.01
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 10.81 12.35 11.24 12.74 8.51 13.05 2.01
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 8.90 10.24 11.24 12.74 8.51 13.05 2.01
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 10.22 11.70 15.90 13.00 8.84 13.27 2.73
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 9.29 10.67 15.90 13.00 8.84 13.27 2.73
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 9.06 10.42 18.04 13.69 8.99 13.37 3.03
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 8.27 9.85 19.65 13.98 9.10 13.44 3.26
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 7.39 9.27 21.70 14.18 9.24 13.53 3.53
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 6.68 8.64 24.15 14.24 9.40 13.64 3.85
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 5.52 8.03 24.15 14.24 9.40 13.64 3.85
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 4.55 7.48 24.15 14.24 9.40 13.64 3.85
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 4.18 7.01 26.98 14.29 9.59 13.76 4.21
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 3.42 6.56 26.98 14.29 9.59 13.76 4.21

Tabulka č. 4 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 250 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 19/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,091 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,60 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 8.11 12.93 9.59 16.78 1.66
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 8.11 12.93 9.59 16.78 1.66
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 20.00 20.00 8.11 12.93 9.59 16.78 1.66
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 16.90 19.15 8.11 12.93 9.59 16.78 1.66
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 13.10 14.88 8.11 12.93 9.59 16.78 1.66
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 16.80 18.94 12.50 13.66 9.91 17.04 2.46
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 14.60 16.52 12.50 13.66 9.91 17.04 2.46
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 11.90 13.60 12.50 13.66 9.91 17.04 2.46
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 9.82 11.26 12.50 13.66 9.91 17.04 2.46
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 10.88 12.42 17.70 13.89 10.28 17.34 3.36
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 9.85 11.29 17.70 13.89 10.28 17.34 3.36
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 9.55 10.96 20.08 14.59 10.44 17.47 3.74
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 8.97 10.32 21.91 14.88 10.57 17.57 4.01
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 8.38 9.67 24.20 15.07 10.72 17.70 4.36
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 7.75 8.98 26.95 15.12 10.91 17.84 4.76
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 6.88 8.32 26.95 15.12 10.91 17.84 4.76
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 5.69 7.73 26.95 15.12 10.91 17.84 4.76
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 5.25 7.22 30.12 15.17 11.12 18.01 5.21
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 4.33 6.73 30.12 15.17 11.12 18.01 5.21
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 3.52 7.88 30.12 19.82 11.12 18.01 5.21
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 3.28 8.02 33.69 19.49 11.36 18.20 5.71
POT 700/902 2∅12 + ∅18 4.807 7000 6750 176 3.07 7.38 37.69 19.16 11.63 18.40 6.25
POT 725/902 2∅12 + ∅18 4.807 7250 7000 183 2.47 6.93 37.69 19.10 11.63 18.40 6.25
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Tabulka č. 5 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 270 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 23/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,080 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 3,60 kN/m2

Tabulka č. 6 – Charakteristiky stropních konstrukcí po zmonolitnění na výšku H = 290 mm
Osová vzdálenost nosníků B = 500 mm Spotřeba stropních vložek MIAKO 23/50 PTH 8,0 ks/m2

Spotřeba betonu C 16/20 V = 0,100 m3/m2 Vlastní tíha stropu po zmonolitnění gn = 4,06 kN/m2

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 8.91 12.89 11.10 20.23 2.00
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 8.91 12.89 11.10 20.23 2.00
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 20.00 20.00 8.91 12.89 11.10 20.23 2.00
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 19.00 20.00 8.91 12.89 11.10 20.23 2.00
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 14.80 16.74 8.91 12.89 11.10 20.23 2.00
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 16.60 18.86 13.73 13.38 11.45 20.52 2.97
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 14.70 16.66 13.73 13.38 11.45 20.52 2.97
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 13.00 14.85 13.73 13.38 11.45 20.52 2.97
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 11.20 12.77 13.73 13.38 11.45 20.52 2.97
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 10.73 12.26 19.50 13.59 11.86 20.86 4.06
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 9.70 11.13 19.50 13.59 11.86 20.86 4.06
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 9.35 10.74 22.17 14.23 12.04 21.01 4.52
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 8.75 10.08 24.13 14.49 12.18 21.12 4.85
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 8.16 9.43 26.69 14.67 12.35 21.26 5.27
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 7.53 8.74 29.72 14.72 12.56 21.42 5.76
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 6.94 8.09 29.72 14.72 12.56 21.42 5.76
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 6.40 7.50 29.72 14.72 12.56 21.42 5.76
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 5.95 7.00 33.26 14.76 12.80 21.61 6.32
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 5.51 6.56 33.26 14.76 12.80 21.61 6.32
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 4.85 7.19 33.26 16.55 12.80 21.61 6.32
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 4.56 6.77 37.34 16.61 13.07 21.82 6.92
POT 700/902 2∅12 + ∅18 4.807 7000 6750 176 4.30 6.39 41.62 16.67 13.36 22.05 7.56
POT 725/902 2∅12 + ∅18 4.807 7250 7000 183 3.59 6.00 41.62 16.67 13.36 22.05 7.56
POT 750/902 2∅12 + ∅18 4.807 7500 7250 189 2.97 5.64 41.62 16.67 13.36 22.05 7.56
POT 775/902 2∅12 + ∅20 5.404 7750 7500 199 2.81 5.29 46.39 16.64 13.69 22.29 8.23
POT 800/902 2∅12 + ∅20 5.404 8000 7750 205 2.29 4.98 46.39 16.64 13.69 22.29 8.23

Označení výztuž AAst ll lls mm qqn qqd MMu QQu MMr BBr,a.1012 BBr,b.1012

nosníku nosníku [cm2] [mm] [mm] [kg]  [kN/m2]   [kN/m2] [kNm]         [kN]         [kNm]     [N.mm2]  [N.mm2]

POT 175/902 2∅8 1.005 1750 1500 38 20.00 20.00 9.71 13.58 12.69 25.63 2.37
POT 200/902 2∅8 1.005 2000 1750 44 20.00 20.00 9.71 13.58 12.69 25.63 2.37
POT 225/902 2∅8 1.005 2250 2000 49 20.00 20.00 9.71 13.58 12.69 25.63 2.37
POT 250/902 2∅8 1.005 2500 2250 54 20.00 20.00 9.71 13.58 12.69 25.63 2.37
POT 275/902 2∅8 1.005 2750 2500 60 16.00 18.09 9.71 13.58 12.69 25.63 2.37
POT 300/902 2∅10 1.571 3000 2750 67 17.70 19.98 14.99 14.08 13.07 26.00 3.52
POT 325/902 2∅10 1.571 3250 3000 72 15.50 17.59 14.99 14.08 13.07 26.00 3.52
POT 350/902 2∅10 1.571 3500 3250 78 13.70 15.62 14.99 14.08 13.07 26.00 3.52
POT 375/902 2∅10 1.571 3750 3500 83 12.10 13.79 14.99 14.08 13.07 26.00 3.52
POT 400/902 2∅12 2.262 4000 3750 91 11.23 12.81 21.28 14.30 13.53 26.44 4.83
POT 425/902 2∅12 2.262 4250 4000 97 10.12 11.59 21.28 14.30 13.53 26.44 4.83
POT 450/902 2∅12 + ∅6 2.545 4500 4250 103 9.69 11.12 24.16 14.92 13.73 26.63 5.37
POT 475/902 2∅12 + ∅8 2.765 4750 4500 110 9.04 10.40 26.40 15.19 13.88 26.78 5.78
POT 500/902 2∅12 + ∅10 3.047 5000 4750 117 8.39 9.68 29.20 15.36 14.07 26.96 6.28
POT 525/902 2∅12 + ∅12 3.393 5250 5000 124 7.72 8.95 32.52 15.41 14.30 27.17 6.87
POT 550/902 2∅12 + ∅12 3.393 5500 5250 130 7.09 8.26 32.52 15.41 14.30 27.17 6.87
POT 575/902 2∅12 + ∅12 3.393 5750 5500 136 6.52 7.63 32.52 15.41 14.30 27.17 6.87
POT 600/902 2∅12 + ∅14 3.801 6000 5750 144 6.04 7.10 36.42 15.46 14.57 27.42 7.54
POT 625/902 2∅12 + ∅14 3.801 6250 6000 150 5.57 6.58 36.42 15.46 14.57 27.42 7.54
POT 650/902 2∅12 + ∅14 3.801 6500 6250 159 5.88 7.29 36.42 17.33 14.57 27.42 7.54
POT 675/902 2∅12 + ∅16 4.273 6750 6500 167 5.56 6.85 40.82 17.40 14.87 27.69 8.28
POT 700/902 2∅12 + ∅18 4.807 7000 6750 176 5.29 6.44 45.66 17.46 15.20 27.99 9.09
POT 725/902 2∅12 + ∅18 4.807 7250 7000 183 4.44 6.03 45.66 17.46 15.20 27.99 9.09
POT 750/902 2∅12 + ∅18 4.807 7500 7250 189 3.69 5.65 45.66 17.46 15.20 27.99 9.09
POT 775/902 2∅12 + ∅20 5.404 7750 7500 199 3.53 5.28 50.96 17.43 15.56 28.32 9.93
POT 800/902 2∅12 + ∅20 5.404 8000 7750 205 2.91 4.95 50.96 17.43 15.56 28.32 9.93
POT 825/902 2∅12 + ∅20 5.404 8250 8000 212 2.36 4.64 50.96 17.43 15.56 28.32 9.93




