
MONTÁŽNÍ NÁVOD

 STROPNÍ NOSNÍKY a
VLOŽKY



POPIS VODOROVNÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Vodorovné stropní a střešní konstrukce jsou tvořeny stropními nosníky TT/SN, které tvoří
nosnou část konstrukce a stropními tvarovkami SVB-20, popř. SVK-20, které jsou doplněny
betonovou zálivkou. Toto základní uspořádání stropní konstrukce může být ve specifických
případech ( příčné žebro, balkónová, popř. schodišťová deska ) doplněno stropní betonovou
destičkou SDB-7. 

SKLADOVÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A DOPRAVA

Nosníky je možno skladovat v jedné až deseti vrstvách nad sebou. Každá vrstva nosníků je
uložena  na  dřevěných  podkladcích  umístěných  500  mm od  okrajů  a  uprostřed  rozpětí  o
rozměrech nejméně 40 x 20 mm (při manipulaci vysokozdvižnými vozíky je vhodné použít
proklady tloušťky 60 – 80 mm). Proklady jednotlivých vrstev musí být upořádány vždy svisle
nad sebou, v  místě  svaru příčné výztuže s  horní  výztuží.  Nosníky se skladují  na rovném
terénu.
Při převážení nosníků na autech se musí dbát stejných zásad jako při skladování. Nosníky na
vozidle se musí zajistit proti posunutí při dopravě. Za uložení na vozidle a jejich případné
poškození během dopravy odpovídá dopravce. Nosníky se smějí na vozidlech skladovat max.
v osmi vrstvách. Na vozidlech se musí ukládat podle výšky bočnic a nosnosti vozidla, stavu
vozovky apod.

MONTÁŽ VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní trámce klademe přímo na vyzrálé zdivo. V průběhu montáže je nutno manipulovat s
nosníky v poloze, ve které budou uloženy v konstrukci. Nejprve rozmístíme stropní trámce na
zdi dle projektové dokumentace. Po rozmístění stropních trámců uložíme po krajích max 2 až
3  řady stropních  vložek,  kterými  zajistíme osovou vzdálenost  a  zatížíme konce  stropních
trámů.  Následně  stropní  konstrukci  podepřeme  a  nadvýšíme  o  1/300  rozpětí.  Stropní
konstrukce musí být během montáže podepřena po úsecích dlouhých max 1,8m ve směru
rozpětí  stropních  trámců a  vzdálenost  stojek  na  hranolu  max.1,5m od sebe.  Pokud krajní
nosník nelze uložit na zdivo, je třeba zajistit jeho stabilitu a krajní řada stropních tvarovek
musí být uložena na zdivu v šířce 60 mm nebo použijeme stropní destičku..  Pod příčkou
vedenou rovnoběžně s osou nosníku se stropní konstrukce zesílí zabudováním více nosníků
vedle sebe. Zhotovují-li se stropy postupně ve více podlažích, musí stát sloupky podepírající
jednotlivé stropy svisle nad sebou. Po osazení stropních trámců, jejich řádném podepření a
nadvýšení pokračujeme v pokládání stropních vložek. Stropní vložky se kladou na sraz – na
sucho.  Krajní  řadu  u  pozedního  věnce  případně  řadu  u  ztužíjícího  žebra  provedeme  ze
zaslepených  vložek..  Postup  kladení  stropních  vložek  musí  vylučovat  možnost  vybočení
stropních  nosníků  –  stropní  vložky  se  kladou  v  příčných  řadách  (rovnoměrně  ve  všech
polích).Do konstrukce nesmí být zabudován stropní trámec ani vložky nebo destičky, které
jsoupoškozeny. Drobné smršťovací vlasové trhlinky nejsou závadou. 



 MONTÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCU

Pozední věnec tvoří 2 horní pruty, 2 spodní pruty a třmínky průměru 6 mm po max. 250 mm. 
Montáž stužujících věnců provádíme po uložení stropních stropních trámců, vložek a 
destiček. Jeden prut spodní výstuže prostrčíme pod šikmou část filigránové výstuže stropních 
trámců. Stykování výstuže provádíme přesahem min. 400mm. Rohy se provazují ohýbanou 
výstuží ve tvaru L. Po vyvázání věnců strop obezdíme věncovými tvárnicemi výšky 250mm a 
následně položíme KARI sítě min pr. 4/150/150mm. 

BETONÁŽ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Po řádném navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami vyplní 
betonem minimální třídy C20/25 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. 
Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou 
vrstvu nad stropními vložkami – nadbetonávku , která doplňuje stropní konstrukci na 
potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž 
pruhů nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropní vložky. 
Pracovní spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem.Po 
zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Montážní 
podpory lez odstranit 28 dní po betonáži.K sestavení stropní konstrukce nejsou třeba žádné 
zvláštní mechanismy. Stropní nosníky i betonové stropní vložky je možno ukládat ručně. 
Hmotnost nejtěžšího vyráběného nosníku nepřesahuje 115 kg.

Montáž  i  betonáž  stropu  musí  být  prováděna  pod  odborným dozorem např.  Technickým
dozorem investora  nebo  projektantem.  Po  celou  dobu výstavby stropu  je  nutno  důsledně
dodržovat všechny předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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