
PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640

Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařo-
vanou prostorovou výztuží je možno
použít v běžném i vlhkém prostředí
uzav řených objektů. Pokud bude strop
použit v prostředí s relativní vlhkostí
vzduchu 60 - 80 %, musí být na pod-
hledu opatřen omítkou tloušťky mini-
málně 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 sta tického 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
– c = 1000 J/(kg.K)
– μ = 15

Tepelně-technické údaje
Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy

tloušťka stropu
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W

Zvuková izolace stropu

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
holého stropu POROTHERM stanove-
ná měřením a přepočtem:

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [dB] [dB]

210 49 76

250 51 75

290 53 73
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MIAKO 15/62,5 PTH cca 13,4 kg

MIAKO 19/62,5 PTH cca 14,7 kg

MIAKO 23/62,5 PTH cca 18,1 kg

Druhy stropních vložek

ČSN EN 15037 - 1. část

Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM

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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Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci Isover N
(vhodná pouze pro rodinné domy)
nebo Isover T-N tl. 50 mm, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou kryti-
nou - keramickou dlažbou (viz obr. 1):

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [dB] [dB]

210 56 55

250 58 54

290 59 53

Pro splění požadavků ČSN 73 0532:
:2010 na zvukovou izolaci mezi dvěma
byty platí:

– pro vzduchovou neprůzvučnost
Rw ≥ 53 dB

– pro kročejovou neprůzvučnost
L’n,w ≤ 55 dB

Požární odolnost
1. Stropní konstrukce bez omítky

(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120

2. Stropní konstrukce se strojně
stříkanou omítkou tl. 15 mm
(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Směrná pracnost provádění

tloušťka stropu 

– 210 mm cca 1,22 Nhod/m2

– 250 mm cca 1,27 Nhod/m2

– 290 mm cca 1,31 Nhod/m2

Montáž
Jako akustické opatření proti šíření

hluku v budovách ve svislém směru
doporučujeme použít těžký asfaltový
pás, který se položí na nosné zdivo,
a to pouze pod budoucí ztužující věnec
(ne pod tepelnou izolaci věnce).
Asfaltový pás se nepokládá nad pře-
klady v místě nad otvorem. Toto opa-
tření také zamezuje pevnému spojení
stropní desky s poslední vrstvou cihel
a tudíž omezuje riziko vzniku trhlin ve
fasádě okolo ložné spáry mezi předpo-
slední a poslední vrstvou cihel pod
stropní deskou. Na těžký asfaltový pás
položený na zdivo z broušených cihel
se stropní nosníky ukládají přímo,
v ostatních případech (bez asfaltového
pásu, na zdivo z nebroušených cihel)
se ukládají do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Pokud nebude pro-
vedena patřičná konstrukční úprava
ČSN EN 15037-1 podle Přílohy D, mu-
sí být skutečná délka uložení na ka-
ždém konci nejméně 125 mm!!!

Nos ní ky je nut no po de přít vo do rov ný mi
dře vě ný mi hra no ly se sloup ky již při
ukládání na nosné zdi sy met ric ky tak,
aby vzdá le nost me zi podpo ra mi ne bo
pod po rou a nos nou zdí by la ma xi mál -
ně 1,8 m (viz obr. 2).

Pro vi zor ní pod po ry mu sí být za větro vá -
ny, podlo že ny a podklí no vá ny, oso vá
vzdá le nost sloup ků ve smě ru pod por
(hra no lů) ne smí pře kro čit 1,5 m. Zho to -
vu jí-li se stro py ve ví ce podla žích,
mu sí stát sloup ky svis le nad se bou.
Únos nost pod por (prů ře zy hra no lů
a sloup ků) mu sí být sta no ve na ve
sta tic kém vý poč tu. U stro pů, je jichž
štíhlostní po měr (po měr svět lé ho roz -
pě tí ls ku tloušť ce H strop ní kon struk -
ce) je vět ší než 15, do po ru ču je se při
mon tá ži na sta vit vze pě tí nosní ků rov né
1/300 roz pě tí. U nosníků se vzepětím
je třeba dbát při betonáži na nutnost
dodržení konstantní tloušťky betonu
nad vložkami (horní povrch betonu
kopíruje vzepětí).

Strop ní vlož ky MIAKO PTH (jed not ná
dél ka vlo žek 250 mm pro oso vé vzdá -
le nos ti nosní ků 625 a 500 mm) se kla -
dou na su cho na osa ze né a po de pře né
nos ní ky v řa dách rov no běž ných s nos -
nou zdí po stup ně od jed no ho kon ce
nosní ků ke dru hé mu (viz obr. 2).
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MIAKO 8/50 PTH cca 6,4 kg

Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)

MIAKO 19/50 PTH cca 11,2 kg

MIAKO 23/50 PTH cca 14,4 kg

MIAKO 8/62,5 PTH cca 8,8 kg

MIAKO 15/50 PTH cca 9,9 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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U strop ních kon struk cí o svět lém roz pě -
tí vět ším než 6 m se do po ru ču je upro-
střed roz pě tí pro vést po mo cí plo chých
doplňkových strop ních vlo žek výš ky
80 mm ztu žu jí cí příč né že le zo be to no vé
žeb ro v šíř ce 250 mm (tj. na dél ku jed né
vlož ky) kon struk čně vy ztu že né 4 ∅10
mm a třmínky ∅6 mm ve vzdá le nos ti
po 400 mm (viz detaily). Po kud je roz -
pě tí příčné ho žeb ra men ší než roz pě tí
strop ní kon struk ce, mů že vli vem tu hos -
ti žeb ra do jít ke změ ně sta tické ho
sché ma tu z pros té ho na spo ji tý nos ník
o dvou po lích. Pro to je nut no stav peč -
li vě sta tic ky po sou dit, v pří pa dě po tře -
by pak kon struk ci v mís tě nad nos ní ky
do pl nit o ta ho vou vý ztuž pro pře ne se ní
no vě vznik lých zá por ných mo men tů
a příč né žeb ro vy ztu žit po dle sta tické -
ho vý poč tu.

Podle nové ČSN EN 15037-1 platné od
1. 4. 2011 musí být nadbetonávka
stropních vložek vyztužena svařova-
nou sítí minimální plochy 50 mm2/m
(např. KARI sítí 4/200-4/200). Sítě se
stykují přesahem minimálně dvou ok.
V případě, že konstrukční řešení (dimen-
ze sítí) neumožňuje dodržet v místě

křížení sítí oboustranné minimální krytí
20 mm, je nutné napojovat sítě pomocí
příložek. Pokud není ukotvení sítě v mís-
tě ukončení stropní desky (po okrajích
stropu sevřených nosnými stěnami
spodního a horního podlaží) dostateč-
né, např. dvěma oky nad nosnou stě-
nou, pak je nutné okraj desky přivyztu-
žit podporovými příložkami ve tvaru L
(viz detaily) z důvodu přenesení zápor-
ných momentů vznikajících částečným
upnutím (vetknutím) stropu do zdiva.
Minimální průřezová plocha příložky je
1/3 plochy výztuže Ast nosníku v poli.
V případě, že stropní deska má více
polí (tj. probíhá přes vnitřní podpory –
nosné zdi, průvlaky), je přenesení
záporného momentu nad těmito nos-
nými konstrukcemi zabezpečeno polo-
žením sítí v dimenzích odpovídajících
zápornému momentu (určí projektant).

S be to ná ží lze za po čít, až když jsou
vlož ky ulo že ny po ce lé dél ce nosní ků.
Du ti ny kraj ních vlo žek ne ní nut né uza -
ví rat pro ti zá te kům be to nu, ne boť dél ka
zá te ků je pou ze cca 100 mm. Po navlh-
če ní ce lé kon struk ce se me ze ry nad
nos ní ky me zi strop ní mi vlož ka mi, příp.

Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT
nosníky

POROTHERM strop

Stropní konstrukce 3/6

Podpory stropu musí být zavětrovány, pod-
loženy a podklínovány, osová vzdálenost
sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí
překročit 1,5 m.

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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Obr. 2  Sché ma mon tá že stro pu (pří klad)



nad plo chý mi vlož ka mi v mís tě příčné -
ho ztu že ní, vy pl ní be to nem mi ni mál ní
tří dy C 20/25 měk ké kon zi sten ce, čímž
se vy tvo ří be to no vá žeb ra. Současně
se žeb ry je nut no be to no vat ta ké po -
zední věn ce nad nos ný mi zdmi a be to -
no vou vrst vu nad strop ní mi vlož ka mi
v tloušť ce alespoň 60 mm (rov něž be to -
nem tří dy C 20/25), kte rá do pl ňu je
strop ní kon struk ci na po třeb nou výš ku.
Strop ní kon struk ce se be to nu je v pru -
zích, kte ré ma jí směr nosní ků. Be to náž
pru hu ne lze pře ru šit, pra cov ní spá ru
lze pro vést pou ze me zi nos ní ky upro -
střed strop ních vlo žek. Tech no lo gic ká
spá ra ne smí v žád ném pří pa dě pro chá -
zet be to no vým žeb rem nad nosní kem.

Při ma ni pu la ci s ma te ri á lem bě hem
mon tá že je nut né po klá dat na osa ze né
strop ní vlož ky prk na ne bo rozná še cí
plo ši ny tak, aby za tí že ní stro pu by lo
rozlo že no, by ly tlu me ny otře sy a zá ro -
veň aby ne by la de for mo vá na oce lo vá
příhra do vi na nosní ků. Cel ko vé ploš né
mon táž ní za tí že ní stro pu ne smí pře -
kro čit 1,5 kN/m2 (před ulo že ním be to nu
do kon struk ce). Při be to ná ži je nut né
za brá nit hro ma dě ní be to nu na jed nom
mís tě. Ploché doplňkové stropní vložky
se nesmí během montážního stavu až
do zalití betonem nijak zatěžovat!

Po zho to ve ní stro pu je nut no udr žo vat
be ton ve vlh kém sta vu až do zatvrdnu tí.

Pod po ry nosní ků lze od stra nit, až když
be ton strop ní kon struk ce do sáh ne nor -
mou sta no ve né pev nos ti, kte rá je mu
pří sluš nou tří dou pře de psá na. Při od -
stra ňo vá ní pod por se po stu pu je vždy
od hor ní ho pod la ží ke spod ní mu.

Skladování
a doprava nosníků
Při ma ni pu la ci a skla do vá ní je tře ba
za vě šo vat, resp. pod klá dat nos ní ky ve
vzdá le nos ti max. 500 mm od kon ců
nosní ků dře vě ný mi pro kla dy o roz mě ru
nej mé ně 40 x 20 mm. Pro kla dy jed not -
li vých vrs tev mu sí být uspo řá dá ny vždy
svis le nad se bou a v mís tě sva ru příč -
né vý ztu že s hor ní vý ztu ží.

Při uklá dá ní nosní ků na ložnou plo chu
do prav ní ho pro střed ku mu sí na ní nos -
ní ky le žet v ce lé své dél ce.

Výš ku slo hy skla do va ných nosní ků vo -
lí vý rob ce (event. od bě ra tel) v sou la du
s plat ný mi před pi sy o bez peč nos ti prá -
ce. Nos ní ky se na sklád kách uklá da jí
po dle dé lek.

V zim ním ob do bí by měly být nos ní ky
chrá ně ny pro ti po vě tr nost ním vli vům!

Dodávka
stropních vložek
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány
zafóliované 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/840 kg

MIAKO 23/50 PTH 60 ks/900 kg

MIAKO 8/50 PTH 144 ks/1010 kg
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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.

Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu

gk,1+2 – charakteristická hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m2]

Ukázky použití stropní konstrukce
POROTHERM:

napojení na průvlak u rohového okna bez
sloupku

přerušení tepelného mostu mezi balkónem
a stropem

rohový balkón s přidanou výztuží

rohový balkón s nosnými prvky z válcovaných
ocelových profilů

Tlouš�ka
stropu
[mm]

Osová vzdálenost nosníků

625 mm 500 mm

gk,1+2 [kN/m2] spotřeba betonu [m3/m2] gk,1+2 [kN/m2] spotřeba betonu [m3/m2]

210 3,14 0,078 3,28 0,082

250 3,42 0,086 3,60 0,091

290 3,84 0,094 4,06 0,100



Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm a beton C 20/25, C 25/30
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qk – maximální hodnota charakteristického
spojitého rovnoměrného zatížení (bez
vlastní tíhy zmonolitněné stropní kon-
strukce), které je možno na zmono-
litněný strop přiložit, aby byla zacho-
vána požadovaná spolehlivost kon-
strukce [kN/m2]

qrd – maximální hodnota návrhového spoji-
tého rovnoměrného zatížení (bez
vlastní tíhy zmonolitněné konstrukce),
kterou je možno na zmonolitněný
strop přiložit, aby byla za cho vána
požado va ná spolehlivost konstrukce
[kN/m2]

Pro zajištění minimálního předepsaného
krytí KARI sítě betonem doporučujeme
provést strop v tloušťce 260 mm nebo na-
hradit KARI sítě vázanou výztuží.
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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.

Jednoduchý nosník 

značení v tabulkách únosnosti

Zdvojený nosník

značení v tabulkách únosnosti



Tlouš�ka stropu 210 mm

Tlouš�ka stropu 250 mm

Tlouš�ka stropu 290 mm

Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm a beton C 20/25, C 25/30

POROTHERM strop
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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.

Ukázky použití stropní konstrukce
POROTHERM:

výměna u prostupu stropem pomocí vloženého
úhelníku 75/50/6

uložení trámečků do železobetonového
průvlaku

Pro zajištění minimálního předepsaného
krytí KARI sítě betonem doporučujeme
provést strop v tloušťce 260 mm nebo na-
hradit KARI sítě vázanou výztuží.



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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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.

těžký
asfaltový pás

těžký asfaltový pás

625; 500 

těžký asfaltový pás

625; 500

těžký asfaltový pás 625; 500

těžký asfaltový pás

Lehká příčka v podélném směru
(tl. 80 a 115 mm)

Hmotná příčka v podélném směru
(tl. 140 mm a více)

sloupek krovu

zesílení trámečků
vložením ocelových
válcovaných profilů

1.

2.

3.

3.

1.

2.

POROTHERM strop

Příklady použití - zesílení stropu pod svislými konstrukcemi 2/10



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.

Uložení nosníků na obvodovou ze�

Uložení nosníků na překlad

POROTHERM strop

Příklady použití - uložení stropu na vnější stěnu 3/10



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.

POROTHERM strop

Příklady použití - uložení stropu na vnější stěnu 4/10

Uložení vložek na stěnu

Uložení nosníků podél stěny



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.

POROTHERM strop

Příklady použití - schodiště, ztužující žebro 5/10

nízká stropní vložka MIAKO

Napojení železobetonové desky schodiš�ového ramene

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

nízká stropní vložka MIAKO

nízká stropní vložka MIAKO

Podélný řez žebrem

Příčný řez žebrem



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.

POROTHERM strop

Příklady použití - konzola 6/10

l      1,5 x l

výztuž dle statického výpočtu

ln b n

těžký asfaltový pás

D

D‘

výztuž dle statického výpočtu

EPS tl. min. 80 mm

Konzola balkónu
konstantní tloušťky

příčný řez D - D'

Model konzoly balkónu - vázaná výztuž před betonáží

podélný řez

1.

2.

3.



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.

Snížený balkón
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POROTHERM strop

Příklady použití - konzola se změnou tloušťky 7/10



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.

POROTHERM strop

Příklady použití - prostup stropem 8/10

I I'

H
'

H

Prostup stropem

1. půdorys

3. řez I - I'

2. řez H - H'



3. Řez K - K'
(vázaná výztuž)

5. Řez K - K'
(válcovaný profil)

4. Řez L - L'
(válcovaný profil)

L'
L

K
'

K

J J'

1. půdorys 2. Řez J - J' (vázaná výztuž)

Komínová výměna

POROTHERM strop

Příklady použití - komínová výměna 9/10

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.



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.

POROTHERM strop

Příklady použití - komínová výměna, kolmá napojení 10/10

Uložení POT
na válcovaný profil IPE

Napojení kolmých nosníků
pomocí válcovaných profilů L

betonářskou síť přivařitP 6

P 8/100

IPE

4

výztuhu vevařit uprostřed
mezi POT nosníky

síť Sz 8/100-8/100

min. 500

L 50 / 30 / 5

P
'

P

Komínová výměna s válcovaným profilem L

Řez P - P'


