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Konstrukce dopl ňující

Překlady

PPřřekladyeklady

-- tvotvořříí nadpranadpražžíí otvorotvorůů a výklenka výklenkůů ve stve stěěnnáách, ch, 

-- roznroznášíáší zatzatíížženeníí nad otvorem do ostnad otvorem do ostěěnníí a plna plnéé ččáásti svislsti svisléé konstrukce.konstrukce.

V obvodovV obvodovéé zdi muszdi musíí být pbýt přřeklady tepelneklady tepelněě izolovizolováány (ny (tepelný most)!tepelný most)!

ZatZatíížženeníí ppřřekladu mekladu můžůže být dle e být dle typu zattypu zat íížženeníí: : 
-- rovnomrovnom ěěrnrn éé spojitspojit éé (nap(napřř. . ŽŽB deskou),B deskou),

-- osamosam ěělými blými b řřemenyemeny (nap(napřř. nosn. nosnííky).ky).

dle dle polohy zatpolohy zat íížženeníí: : -- jednostrannjednostrann éé s s exentricitouexentricitou (u obvodov(u obvodovéé ststěěny),ny),

-- oboustrannoboustrann éé (u st(u střřednedníí ststěěny);ny);

Dle tvaru stDle tvaru střřednice pednice přřekladu je nadpraekladu je nadpražžíí::

-- rovnrovn éé –– ppůůsobsobíí jako prostý nosnjako prostý nosníík namk namááhháán tlakem nebo ohybem,n tlakem nebo ohybem,

-- klenutklenut éé –– namnamááhanhanéé dle vzepdle vzepěěttíí tlakem nebo tlakem s ohybem.tlakem nebo tlakem s ohybem.
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PoPožžadavky na padavky na p řřekladyeklady

-- statickstatick éé –– ppřřenos zatenos zatíížženeníí do pdo přřilehlých podpor (viz. dilehlých podpor (viz. dřřííve);ve);

-- skladebnskladebn éé –– v pv přříípadpaděě montovaných pmontovaných přřekladekladůů musmusíí jejich rozmjejich rozměěry odpovry odpovíídat dat 
skladebným rozmskladebným rozměěrrůům svislých konstrukcm svislých konstrukcíí, oken i strop, oken i stropůů;;

-- tepelntepeln ěě izolaizola ččnníí –– v mv mííststěě ppřřekladu nesmekladu nesmíí vzniknout tepelný most, proto vzniknout tepelný most, proto 
se provse provááddíí zateplenzatepleníí z exteriz exteriéérovrovéé strany pstrany přřekladu (rozdekladu (rozdíílnlnéé materimateriáály).ly).

Dle technologie provDle technologie prováádděěnníí dděěllííme pme přřeklady jako:eklady jako:

-- monolitickmonolitick éé ((žželezový beton) elezový beton) –– litlitéé do bedndo bedněěnníí,,

-- montovanmontovan éé –– kkáámen men –– ppřříímméé, klenut, klenutéé, , 

-- ddřřevo,evo,

-- cihly cihly –– ppřříímméé (ploch(plocháá klenba klenba -- vyztuvyztužženenéé ppáásovinousovinou), ), 
-- klenutklenutéé,,

-- ocelovocelovéé nosnnosnííky (pky (přředevedevšíším u rekonstrukcm u rekonstrukcíí),  ),  

-- keramickkeramickéé nosnnosnííky (ky (PorothermPorotherm, , KerathermKeratherm apod.),apod.),

-- za za žželezobetonu elezobetonu –– prefabrikovanprefabrikovanéé (RZP),(RZP),

-- z lehkých betonz lehkých betonůů (syst(systéém m YtongYtong, , HebelHebel = = XellaXella),),

-- kombinovankombinovanéé.   .   

MonolitickMonolitick éé ppřřekladyeklady

Lze je navrhovat Lze je navrhovat pro libovolnpro libovoln éé
rozprozp ěětt íí a zata zatíížženeníí jakojako

-- prostý nosnprostý nosn ííkk –– nad 1 otvorem,nad 1 otvorem,
-- spojitý nosnspojitý nosn ííkk –– nad vnad vííce otvory.  ce otvory.  

UloUlo žženeníí u = 7,5 * u = 7,5 * lsls ale min. 200 mm.ale min. 200 mm.
RozmRozměěryry min. min. –– vývýšška h = 1/20 lka h = 1/20 l

rozprozpěěttíí l = 1,05 l = 1,05 lsls

ZpZpůůsob vyztusob vyztužženeníí
TepelnTepelnáá izolace z exteriizolace z exteriééru (okno).ru (okno).

A) Monolitický vA) Monolitický v ěěnec a pnec a p řřekladeklad
–– samostatnsamostatněě,,

B) Monolitický vB) Monolitický v ěěnec tvonec tvo řříí sousou ččasnasněě i pi p řřekladeklad
-- zateplenzatepleníí z exteriz exteriééru,ru,
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MontovanMontovan éé ppřřekladyeklady

CihelnCiheln éé –– klenutklenut éé pro pro 
rozpon podpor do 3 mrozpon podpor do 3 m

OcelovOcelov éé –– ppřříímméé
a) v nosna) v nosn éé obvodovobvodov éé ststěěnněě (u rekonstrukc(u rekonstrukc íí),),
b) v pb) v p řřííččce o ce o tltl . men. men šíší nenežž 150 mm.150 mm.

ŽŽB prefabrikovanB prefabrikovan éé

-- oznaoznaččujuj íí se pod obchodnse pod obchodn íím nm n áázvemzvem RZP,RZP,
-- vyrvyr áábbíí se plnse pln éé nebo vylehnebo vyleh ččenenéé dutinou, kladou se do cementovdutinou, kladou se do cementov éé
malty a stymalty a sty ččnnéé spspááry se zalry se zal éévajvaj íí MC.MC.



4

PPřřeklady z lehkých betoneklady z lehkých betonůů
–– typ typ YtongYtong

KeramickKeramick éé ppřřekladyeklady (typ (typ PorothermPorotherm ) ) 
–– ppřříímméé,  svisl,  svisléé

Okenní nadpraží ve st ěně
- z překladů POROTHERM překlad 23,8

400
mm

440
mm

365
mm
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Překlady 11,5 a 14,5

Keramické ploché POROTHERM překlady
- nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích,
- ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty

=> nejsou nosné samy o sobě =>
nosné až ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo 
vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou → tlakovou zónou. 
→ nazývá se překladem spřaženým.

Překlady 11,5 a 14,5 - ploché

Skutečná délka uložení překladu na zdivu 
- min. 120 mm na obou stranách zdiva.

Okenní nadpraží ve st ěně
- z překladů: POROTHERM překlad 11,5

440
mm

400
mm

365
mm
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Nadpraží otvoru ve vnit řní stěně
- z překladů: POROTHERM překlad 14,5 resp. 11,5

300
mm

240
mm

115
mm

Okenní nadpraží kombinované
- ve stěně tl. 440 a 365 mm (400 mm) 
POROTHERM překlad 23,8
POROTHERM překlad 14,5 (11,5)

440
mm

365
mm

400
mm

KeramickKeramick éé ppřřekladyeklady (typ (typ PorothermPorotherm ) ) -- klenutklenutéé
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