
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ DÍLCE Z LEHKÉHO BETONU ❚ 

PRECAST FLOOR PLATES MADE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE

4 2 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 5 / 2 0 1 3

M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

Michala Hubertová, Pavel Hladík

V článku je představen systém prefabrikovaných 

stropních dílců z lehkého betonu s plným průře-

zem a  filigránových dílců, určených především 

pro stropní a  střešní konstrukce pro výstavbu 

rodinných domů a  bytovou výstavbu. ❚ The 

article introduces a system of precast floor 

plates made of lightweight concrete with full 

cross-section and filigree plates designed 

especially for floor and roof structures for the 

construction of houses and residential buildings.

Systém Liastrop© zahrnuje dva typy 

prefabrikovaných stropních desek vy-

robené z lehkého betonu, a to prefab-

rikované stropní spřažené dílce a  díl-

ce s plným průřezem. Tento příspěvek 

pojednává o stropních dílcích s plným 

průřezem. Nespornou výhodou stropní 

konstrukce z lehkého betonu je její nižší 

hmotnost až o 37 % oproti stropní kon-

strukci vyrobené z obyčejného betonu, 

přičemž únosnost zůstává nezměněná, 

a také její vysoká požární odolnost. Díl-

ce s plným průřezem jsou určeny pře-

devším pro stropní a střešní konstruk-

ce pro výstavbu rodinných domů a by-

tovou výstavbu.

STROPNÍ  DESKY S  PLNÝM 

PRŮŘEZEM Z  LEHKÉHO BETONU

Stropní dílce se ukládají jako prostý nos-

ník, použít je lze i pro konzolové vylože-

ní (oboustranný Isokorb pro prefabriká-

ty vyráběny v  závodě, nebo filigránová 

konstrukce, popř. prefabrikovaná deska 

s „výhraby“ pro balkony s dodatečným 

zmonolitněním na  stavbě). Lze je vyrá-

bět z lehkého nebo lehkého samozhut-

nitelného betonu třídy LC 25/28 D1,6 

s  použitím lehkého kameniva Liapor. 

Stropní desky mají tloušťku 150, 180 

a  250  mm a  šířku max. 2,39  m. Jed-

notlivé šířky lze libovolně měnit. Statický 

návrh byl vypracován dle Eurokódu 2: 

Navrhování betonových konstrukcí, ka-

pitola 11 „Konstrukce z betonu s póro-

vitým kamenivem“. Desky jsou posuzo-

vány na mezní stav únosnosti, použitel-

nosti, dále je posouzen stav odformová-

ní a manipulace. Ve stavu odformování 

je uvažováno s  lehkým betonem pev-

nosti LC16/18 D1,6.

Desky se kladou dle výkresů skladby 

na stěny na maltu vápenno-cemento-

vou pevnosti 2,5 MPa. Pro odformová-

ní a manipulaci jsou používány úchyty 

z EZ háků dle ČSN 73 1201 přílohy 11. 

Tyto úchyty jsou nahraditelné úchyty 

firmy Halfen-Deha, ale musí být v mís-

tech, kde jsou úchyty nynější. Zámky 

panelů uložených na  stropě musí být 

před zalitím čisté a navlhčené. Zálivku 

je vhodné provést betonem C 25/30. 

Rozměrové tolerance dílců se řídí nor-

mou ČSN EN  13369. Základní tech-

nické údaje jsou uvedeny v tab. 1. Od-

chylky otvorů se stanoví individuálně 

na základě konkrétního rozměru.

Balkóny a  lodžie lze u  stropních díl-

ců s plným průřezem řešit třemi mož-

nými způsoby:

• Balkóny nebo lodžie jsou řešeny pří-

mo u  výrobce: projektant zakázky 

posoudí a navrhne dle zatížení a vy-

ložení balkónu prvek pro přerušení te-

pelného mostu (Isokorb), který bude 

vyhovovat odformovacímu, manipu-

lačnímu a  konečnému zatěžovacímu 

stavu, kde se mění jak zatížení, tak 

okrajové podmínky. Pro tento způsob 

se navrhují Isokorby typu „D“.

• Balkóny a lodžie jsou řešeny jako pre-

fabrikáty s  osazenými prvky Isokorb 

typ „K“: projektant posuzuje pouze 

koncové stadium užívání. Ve  stropě 

se musí pro zakotvení použít pane-

ly s vybráním a na stavbě po osaze-

ní zalít betonem. Mokrý proces je nut-

ný a jde pouze o zalití spár a vybrání 

v oblasti balkónu (obr. 2a).

• Balkóny a  lodžie jsou řešeny přímo 

na stavbě: projektant posuzuje pou-

ze koncové stadium užívání. Ve stro-

pě se musí použít filigránové panely. 

Mokrý proces je nutný, zalévá se ce-

lý strop.

Statické výpočty byly provedeny dle 

ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN 

EN 1992-1-1 pro tři typy zatížení:

• Zatížení typ A = stálé zatížení 

+ užitné zatížení 3 kN/m2,

• Zatížení typ B = stálé zatížení 

+ užitné zatížení 5 kN/m2,

• Zatížení typ C = stálé zatížení 

+ užitné zatížení 7 kN/m2.

Pro jednotlivé typy zatížení jsou zpra-

covány přehledné tabulky pro pro-

jektanty, dle kterých jednoduše zvolí 

vhodný typ stropní desky pro navrho-

vaný objekt [19, 21].

Tento typ stropních desek se také dí-

ky své nižší váze a odstranění mokré-

ho procesu na stavbě velmi osvědčil 

u systému montovaných prefabrikova-

ných domů [22].

Tab. 1 Základní technické údaje plných stropních desek z lehkého betonu ❚ Tab. 1 Basic 

technical data of the full cross section floor plates made of lightweight concrete

Tloušťka [mm] 150 180 250

Šířka skladebná / výrobní [mm] 2 400 / 2 395

Doplňkové šířky [mm] od 300 do 2 400 libovolně

Krytí betonu [mm] 20

Manipulační hmotnost dílců [kg/m2] (bez zabudovaného kování – např. Isokorb) 237 285 395

Objemová tíha desek [kN/m3] 15,8

Spotřeba zálivkového betonu do spár [l/m’ spáry] 0,5 0,6 1,28

Vážená (laboratorní) R´w [dB] (-1, -5) 44 45 48

Index kročejové neprůzvučnosti Ln,w,e [dB] 91 89 86

Součinitel tepelné vodivosti λ10,dry [W/mK] 0,4140

Součinitel tepelné vodivosti λu (návrhová hodnota) [W/mK] 0,4241

Třída betonu LC 25/28 D1,6

Třída prostředí XC1-XC3

Druh oceli ocel 10505 (R) + KARI

1a

1b
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FIL IGRÁNOVÉ 

STROPNÍ  DESKY 

Z   LEHKÉHO BETONU

Filigránové stropní desky se vyrábí 

z  lehkého nebo lehkého samozhutni-

telného betonu třídy LC25/28 D1,6 dle 

normy ČSN EN 13747 Betonové pre-

fabrikáty – Stropní deskové dílce pro 

spřažené stropní systémy. Spřažená 

železobetonová stropní konstrukce se-

stává z  části prefabrikované vyrobe-

né z  lehkého betonu tloušťky 90  mm 

a  z  části monolitické vyrobené z  oby-

čejného betonu třídy min. C20/25 XC1 

nebo LC25/28 D1,6. Filigrány jsou po-

loprefabrikované stropní desky, ze kte-

rých vzniká dobetonávkou plnohodnot-

ný strop.

Desky se vyrábějí v  libovolných dél-

kách do maximálního rozpětí 7,5 m a li-

bovolných šířkách (maximálně 2,39 m). 

Tloušťka filigránové desky je 90  mm, 

celková tloušťka stropní konstrukce je 

180 nebo 250 mm. Půdorysný tvar de-

sek je libovolný, obdélník opsaný tvaru 

ale nesmí překročit uvedené maximál-

ní rozměry (u  dílců s  výztuží vyčníva-

jící z  čel bez vyčnívající výztuže). Čel-

ní plochy dílců mohou být vyráběny 

v  různých geometrických tvarech (vy-

brání, zalomení, zakřivení, zešikme-

ní). Spodní podhled je hladký od oce-

lové formy, horní povrch je přirozeně 

drsný.

Tloušťka dílce 90  mm je vyšší než 

u  „klasických filigránů“, které mají 

tloušťku 60 mm. Výhodou však opro-

ti těmto filigránům je jejich vyšší tu-

host, a  tím úspora stojkování (podpěr 

na  stavbě, které zabírají méně pro-

storu), se kterou úzce souvisí i  mož-

nost průběžně pracovat v daném pod-

laží. Další výhodou je menší tloušť-

ka monolitické dobetonávky, což sni-

žuje pracnost na  stavbě a  urychluje 

betonáž. 

Desky mají v osových vzdálenostech 

320 mm osazeny příhradové nosníky, 

které spolu s  drsným povrchem de-

sek zajišťují plné spolupůsobení pre-

fabrikované desky s monolitickou nad-

betonávkou tak, že limitujícím kriteriem 

je dosažení 1. mezního stavu ohybové 

únosnosti nebo 2. mezního stavu do-

voleného průhybu. Kombinace para-

metrů, tedy tloušťky se zvoleným ty-

pem únosnosti desky, zajistí pro da-

ný rozpon přenesení daného zatížení. 

Volbu parametrů provede projektant 

dle tabulky únosností dodané výrob-

cem nebo vlastním výpočtem dle vý-

ztuže desek.

Desky s  rovnými čely se ukláda-

jí do  vrstvy ložné vápenno-cemento-

vé malty minimální tloušťky 10  mm 

a pevnosti 2,5 MPa. Desky s vyčnívají-

cí výztuží se používají v případech úz-

kých monolitických stěn, stěn vybudo-

vaných ze zmonolitněného ztraceného 

bednění apod. V  tomto případě mu-

sí být prostor mezi čely probetonován. 

Takto uložené stropní desky musí být 

montážně podepřeny v  líci stěn, po-

Obr. 1 Stropní dílce Liastrop s plným průřezem ❚ Obr. 1 Floor 

plates Liastrop with full cross-section

Obr. 2a, b Příklady detailů stropních prefabrikovaných dílců z lehkého 

betonu s plným průřezem Liastrop ❚ Obr. 2 Examples of details of 

precast floor plates with full cross-section made of lightweight concrete

Obr. 3a Forma stropního panelu, b) zkouška čerstvého betonu (rozlití 

Abramsovým kuželem) před uložením, c) ukládání LWSCC, d) pohled 

na hladký podhled dílce těsně po odformování ❚ Fig. 3 a) Form of 

a floor plate, b) testing the fresh concrete (Abrams cone) before placing, 

c) placing the lightweight selfcompacting concrete (LWSCC) d) view 

of the smooth surface of the floor plate bottom side immediately after 

removing from the form

3a

2a 2b

3b

3c 3d

ZABUDOVÁNÍ BALKÓNU S PRVKEM SHÖCK ISOKORB TYP "K" 

DO STROPNÍ KONSTRUKCE NA STAVBĚ 

SE ZATEPLENÍM OBVODOVÉ STĚNY

ULOŽENÍ STROPNÍCH DÍLCŮ NA OBVODOVOU STĚNU

NA VYROVNÁVACÍ MAZANINU
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kud desky nejsou na podpoře uloženy 

alespoň 40  mm. Rozměrové toleran-

ce dílců se řídí normou ČSN EN 13369 

a normou ČSN EN 13747.

Při výpočtech bylo uvažováno s dvě-

ma variantami konečné tloušťky stro-

pu 180 a 250 mm, pro které byly vy-

tvořeny tabulky, dle kterých lze stropní 

konstrukci jednoduše posuzovat [13]. 

V  tabulkách jsou taktéž hodnoty mo-

mentů na  mezi vzniku trhlin (výpo-

čet z  charakteristických hodnot zatí-

žení), hodnoty momentů odolnosti (vý-

počet v  návrhových hodnot zatížení), 

smyková únosnost (výpočet v návrho-

vých hodnot zatížení), tuhosti průřezu 

bez trhlin a pak průměrná tuhost prů-

řezu s trhlinami, takže se může posou-

dit i strop zatížený nejen rovnoměrným 

zatížením. Mezilehlé hodnoty se mů-

žou lineárně interpolovat, extrapolace 

je zakázána

Byly vytvořeny grafy únosnosti pro 

desky tloušťky 180 a 250 mm s dobe-

tonávkou z lehkého betonu, tzn. že do-

betonávka je ze stejného materiálu ja-

ko filigránová deska. Pokud je dobeto-

návka železobetonová (těžší), musí se 

při návrhu počítat s  větším zatížením. 

U  180mm desky to je o  0,83 kN/m2 

víc a u 250mm desky je to o 1,47 kN/m2 

víc.

Grafy únosnosti a tabelizované hod-

noty byly připraveny pro tloušťky 150 

a 250 mm, ale tloušťka filigránového 

stropu může být jakákoliv. Jiné tloušť-

ky lze navrhovat individuálně.

Pro vyztužení balkónových a  lodžio-

vých desek stejně jako polozapuště-

ných a speciálně tvarovaných balkonů 

se ve  filigránovém systému standard-

ně využívají Kari sítě svázané do  ar-

makoše. 

Balkónové desky se posuzují na ná-

vrhovou hodnotu únosnosti ve  smyku 

VRr a záporný moment odolnosti MRd. 

Desky v  případě polozapuštěných 

a  speciálně tvarovaných balkonů se 

Tab. 2 Základní technické údaje filigránových stropních desek z lehkého betonu ❚ 

Tab. 2 Basic technical data of the filigree floor plates made of lightweight concrete

Tloušťka filigránu [mm] 90

Tloušťka dobetonávky [mm] 90/160

Šířka skladebná / výrobní maximální šířka 2400 / 2395 mm

Doplňkové šířky od 300 do 2 390 mm libovolně

Krytí betonu [mm] 20

Manipulační hmotnost dílců 90 mm [kg/m2] 
(bez zabudovaného kování)

142

Objemová tíha filigránových desek [kN/m3] 15,80

Součinitel tepelné vodivosti betonu λ [W/mK] 0,4140

Třída betonu LC 25/28 D1,6

Třída betonu dobetonávky min. C20/25 nebo LC 25/28

Třída prostředí XC1-XC3

Druh oceli ocel 10505 (R) + KARI

Obr. 4a, b Příklady detailů stropních filigránových dílců z lehkého betonu ❚ 

Obr. 4 Examples of details of precast filigree floor plates made of lightweight concrete

Obr. 5 a) Pokládka, b) stojkování filigránové stropní konstrukce z lehkého betonu 

❚ Obr. 5 a) Installation, b) supporting of the filigree floor plates made of lightweight concrete

Obr. 6 Pohled do pece před zahájením zkoušky ❚ Obr. 6 View into the kiln before testing

Obr. 7 Pohled na zkušební vzorek po 186 min zkoušky požární odolnosti ❚ 

Obr. 7 Specimen after 186 minutes of fire resistance testing

Obr. 8a, b Zkušební stropní desky po zkoušce požární odolnosti 

❚ Obr. 8 Test plates after fire resistance testing

4a

5a

5b

4b

ULOŽENÍ FILIGRÁNŮ NA OBVODOVOU STĚNU

NA ŽELEZOBETONOVÝ VĚCEN S U PROFILEM

ULOŽENÍ FILIGRÁNŮ NA OBVODOVOU STĚNU

NA VYROVNÁVACÍ MAZANINU
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posuzují na  návrhové hodnoty mo-

mentů MRd-dx, MRd-dy, průhybu fk (li-

mitní průhyb 1/200 z charakteristické-

ho kvázistálého zatížení) a smyku VRd 

z návrhového zatížení desky. 

Dále se posuzují tepelně izolační nos-

níky (Schöck Isokorb, HIT Halfen) dle 

podkladů od  výrobce na  návrhové 

hodnoty momentu a smyku.

POŽÁRNÍ  ODOLNOST 

–  ZKOUŠKA STROPNÍ 

DESKY S  PLNÝM PRŮŘEZEM 

Z  LEHKÉHO BETONU

Zkouška požární odolnosti byla prove-

dena v požární zkušebně PAVUS, a. s., 

dle normy ČSN EN  1365-2 Zkouše-

ní požární odolnosti nosných prvků – 

Část 2: Stropy a střechy. 

Pro zkoušku byly použity dva kusy 

stropního prefabrikovaného dílce s pl-

ným průřezem tloušťky 150 mm spoje-

né zálivkou z betonu C25/30 a uložené 

na  kratších stranách horizontální zku-

šební pece. 

Vlhkost dílců před zkouškou byla 

9,04 a 7,55 %. Délka zkušebního vzor-

ku byla 5 750 mm, z toho mezi středy 

podpor 5 625 mm. Vzorek byl zatížen 

zatěžovacími břemeny, která vyvozo-

vala ohybový moment odpovídající po-

žadovanému rovnoměrnému zatížení 

q = 2,39 kN/m2. 

Zkouška byla po 186 min ukončena, 

protože i v té době byla splněna kritéria 

dosažení mezních stavů pro nosnost, 

celistvost i  izolace dle normy. V  tom-

to čase tedy nedošlo k porušení vzor-

ku (obr. 6 až 8b). Stropní desky z leh-

kého betonu vykazují požární odol-

nost označenou dle normy REI 180 

[14].

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že prefabri-

kované stropní dílce jsou další z kon-

strukcí, které lze s výhodou vyrábět 

z  lehkého betonu. Nižší hmotnost až 

o  cca 40 % oproti stropní konstrukci 

z obyčejného betonu bez změny únos-

nosti provází úspora materiálu nosné 

konstrukce s příznivým vlivem na eko-

nomické parametry. Využití lehkého sa-

mozhutnitelného betonu při výrobě díl-

ců vede k snížení výrobních nákladů. 

Dostatečná únosnost, vysoká požární 

odolnost a velmi dobrý součinitel tepel-

né vodivosti za podpory propracova-

ných tabelizovaných postupů umožňu-

jících jednoduché navrhování, předur-

čují stropní dílce k mnohým aplikacím.

Tento příspěvek byl zpracován 

za podpory projektu MPO TIP FR-TI4/412.
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