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Broušené cihly  
HELUZ Family  
s nejlepšími  
tepelněizolačními  
parametry v čr

Vhodné pro 
nízkoenergetické 
a pasivní domy

Součinitel  
prostupu tepla  
u až 0,11 W/m2k

HELUZ Family

HELUZ Family 2in1

Stavte s těmi nejlepšími! Stavte s těmi nejlepšími!

HELUZ  
IZOSTAT DUO

nový komínový systém  
s unikátní cihelnou tvarovkou 
a tenkostěnnou vložkou z izostatické 
keramiky, který již nepotřebuje tepelnou 
izolaci a je vhodný pro všechny typy paliv.



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 1

Obsah

Obsah

Představení sPOlečnOsti 3

technické infOrmace 5

cihly PrO tePelněizOlační zdivO 45

cihly PrO nOsné zdivO (ObvOdOvé a vnitřní) 73

cihly PrO nenOsné zdivO (Příčky) 89

věncOvky helUz 95

cihly nePálené 99

cihly akUstické 101

Ostatní cihelné výrObky 113

POJiva a Ostatní materiály 121

POmůcky 127

Překlady helUz 131

keramické strOPy helUz miakO 147

keramické strOPní Panely helUz 187

cihelné kOmínOvé systémy helUz 201



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

 
 

2015-03-01 / Strana 2



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 3

Představení sPOlečnOsti
 

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je česká firma s rodinnou tradicí. Tradice výroby cihel sahá až do roku 1876, kdy byla v Dolním 
Bukovsku nedaleko od Českých Budějovic postavena cihelna, a kde se dnes nachází centrála společnosti. V roce 1992 byla tato cihelna 
vrácena potomkům původních vlastníků a majitelem se stal Dipl.-Ing. Vladimír HELUZ. 

V současné době je společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. největším českým výrobcem cihelného materiálu. Zákazníkům nabízí kom-
plexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro vnitřní nosné, příčkové a akustické 
zdivo, keramické stropy a překlady, nosné žaluziové a roletové překlady, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové 
pásky, cihelnou dlažbu a nepálené cihly.    

Společnost vlastní v různých lokalitách ČR tři areály cihelen, kde má celkem osm výrobních provozů. V Dolním Bukovsku je cihlářská 
výroba, výroba stropních konstrukcí, překladů a cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský 
sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihlářská výroba a panelárna.    

Společnost HELUZ se již v počátcích své existence zaměřila na vývoj a výrobu cihelných bloků pro jednovrstvé zdivo s vysokými tepel-
něizolačními parametry. Tento záměr se daří plnit. Cihelné bloky HELUZ mají nejvyšší tepelněizolační vlastnosti na trhu a v prodeji je již 
čtvrtá generace těchto bloků. Tento sortiment cihlářského zboží se vyrábí na moderních výrobních zařízeních ve zrekonstruovaných 
cihelnách a zejména v novém výrobním závodě v Hevlíně, který byl uveden do provozu v roce 2009.

chronologický vývoj cihelných bloků a technologie zdění u společnosti helUz:
1995 – zahájení výroby cihelných bloků SUPERTHERM P+D (HELUZ PLUS)
2000 – doplnění výrobkové řady cihelných bloků o šířku 490 mm
2003 – výroba tepelněizolačních bloků SUPERTHERM STI (HELUZ STI)
2006 – nové broušené cihelné bloky a nové technologie zdění
2009 – zahájení výroby cihelných bloků HELUZ  FAMILY 
2011 – začátek výroby cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací HELUZ FAMILY 2in1 
 
Kromě cihelných bloků HELUZ jsou u zákazníků velice žádané cihelné komínové systémy, nosné žaluziové a roletové překlady, keramo-
betonové stropní panely a nepálené cihly.
 
Podrobnější informace o sortimentu, nabídce služeb pro zákazníky a kontakty na obchodní zástupce naleznete na www.heluz.cz.

Představení sPOlečnOsti
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technické infOrmace
související normy

související normy
státní normy
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhladu a rozmerov
ČSN 72 2603 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov
ČSN 72 2609 Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2640 Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 3705 Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky
ČSN 73 0540 - 1. až 4. část Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 1102 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-3 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení obj. hmot. materiálu a zdicích prvků za sucha
ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 846-9 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 846-11 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdivo
ČSN EN 1052-1 Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-3 Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo. Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro navrhování zděných konstrukcí
ČSN EN ISO 140-3 až 7 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3 až 7
ČSN EN IS0 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

Podnikové normy
PNG 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení. Minimální četnost zkoušek
PNG 72 2601 Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
PNG 72 2640 -  9. část Stropní vložky MIAKO-JISTROP 8-23/62,5 (50)
PNG 72 2641 -  3. část Cihelné stropní tvarovky HELUZ (CSt-HELUZ)
PNG 72 2645 -  8. část Překladové tvarovky CtP-U, nosníkové tvarovky CtJ-U
PNG 72 3535 -  1. část Keramické stropní panely HELUZ
PNG 72 3762 -  4. část Keramické stropní nosníky JISTROP s příhradovou výztuží JISTROP 250
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technické infOrmace
termíny a definice

termíny a definice

cihly
Základní norma pro pálené zdicí prvky je ČSN EN 771-1 Specifikace 
zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky. Cihlářské názvosloví je 
uvedeno v technické normě ČSN 72 2609 Cihlářské názvosloví.

Zdicí prvek 
Předem zhotovený prvek určený pro uložení ve zdivu.

Pálený zdicí prvek – cihla
Zdicí prvek zhotovený z jílu nebo z jiných hlinitých materiálů s pís-
kem nebo bez písku, plnivem nebo jinými přísadami, vypálený 
na dostatečně vysokou teplotu, aby bylo dosaženo keramické vaz-
by.

skladebný rozměr
Rozměr skladebného prostoru zdicího prvku specifikovaný s při-
hlédnutím ke geometrickým parametrům přilehlých spár a k mez-
ním odchylkám rozměrů prvku.

Jmenovitý rozměr
Rozměr zdicího prvku specifikovaný pro jeho výrobu, přičemž od-
chylky skutečných rozměrů od  jmenovitých nesmí být větší než 
mezní odchylky.

skutečný rozměr
Rozměr zdicího prvku stanovený měřením.

barva cihel
Různé zabarvení cihel je způsobeno mineralogickým složením 
cihlářské hlíny. Pokud hlína obsahuje větší množství oxidu železa 
(např. Cihelna Dolní Bukovsko), jsou cihly červenější. Pokud jsou 
výchozí surovinou hlíny z  mořských sedimentů, poté jsou cihly 
světlé, lehce načervenalé (popř. až světlé). Podle barvy pálených 
cihel nelze usuzovat na výsledné vlastnosti.

mrazuvzdornost
Z  hlediska mrazuvzdornosti se cihlářské výrobky dělí na  nemra-
zuvzdorné (bez označení) a mrazuvzdorné označené např. M 25, 
M 50. Číslo udává počet zmrazovacích cyklů podle příslušných no-
rem. Nemrazuvzdorné výrobky tedy ty, které nejsou deklarovány 
jako mrazuvzdorné, je nutné podle ČSN EN 1996-1-1 a dalších pří-
slušných norem chránit před povětrnostními vlivy (zatékání vody, 
déšť, sníh) a  to jak vlastní výrobky na skladě, tak i při provádění 
zdiva. Hotové zdivo (z nemrazuvzdorných cihel) se opatřuje vhod-
nou omítkou, odvětrávaným obkladem nebo jinou vhodnou povr-
chovou úpravou.

Objemová hmotnost cihel
Objemová hmotnost cihly je její hmotnost vztažená k objemu vy-
sušené cihly. Objem cihly je dán vnějšími rozměry včetně dutin. 
Objemová hmotnost cihel má výrazný vliv na  tepelný odpor ko-
nečného zdiva. Cihelné bloky HELUZ pro venkovní zdivo se vyrá-
bějí s objemovou hmotností 600-800 kg/m3.

rozměry cihel
Rozměry cihel jsou deklarovány podle normy ČSN EN 771-1. Jed-
notlivé odchylky od  jmenovitých rozměrů jsou uvedeny v násle-
dujících tabulkách.
Norma zavádí dva požadavky: Tolerance průměrné hodnoty (zna-
čeno T) a  Rozpětí (značeno R). Pro broušené cihly musí výrobce 
kromě těchto základních rozměrů deklarovat rovinnost ložných 

ploch a rovnoběžnost rovin ložných ploch podle příslušných tech-
nických norem. 
Deklarované hodnoty jmenovitých rozměrů cihel jsou uvedeny 
na každém CE štítku obsaženém v dodávce zboží. 

 

Obr. č. 1 - Popis rozměrů zdicích prvků
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tab 1. - tabulky odchylek rozměrů podle čsn en 771-1

rozměry délky:
t1/t1+ t2/t2+

r1/r1+ r2/r2+
- + - +

497 488 506 491 503 13 7

372 364 380 367 377 12 6

333 326 340 328 338 11 5

290 283 297 286 294 10 5

250 244 256 246 254 9 5

247 241 253 243 251 9 5

240 234 246 236 244 9 5

187 182 192 184 190 8 4

182 177 187 179 185 8 4

147 142 152 144 150 7 4

125 121 129 122 128 7 3

120 116 124 117 123 7 3

115 111 119 112 118 6 3

rozměry šířky:
t1/t1+ t2/t2+

r1/r1+ r2/r2+
- + - +

500 491 509 494 506 13 7

490 481 499 484 496 13 7

440 432 448 435 445 13 6

400 392 408 395 405 12 6

380 372 388 375 385 12 6

365 357 373 360 370 11 6

300 293 307 296 304 10 5

250 244 256 246 254 9 5

240 234 246 236 244 9 5

200 194 206 196 204 8 4

190 184 196 187 193 8 4

175 170 180 172 178 8 4

140 135 145 137 143 7 4

120 116 124 117 123 7 3

115 111 119 112 118 6 3

80 76 84 78 82 5 3

70 67 73 68 72 5 3

65 62 68 63 67 5 2

60 57 63 58 62 5 2

rozměry výšky:
t1/t1+ t2/t2+

r1/r1+ r2/r2+
- + - +

265 258 272 261 269 10 5

249 248 250 248 250 1 1

238 232 244 234 242 9 5

225 219 231 221 229 9 5

185 180 190 182 188 8 4

155 150 160 152 158 7 4

150 145 155 147 153 7 4

120 116 124 117 123 7 3

113 109 117 110 116 6 3

65 62 68 63 67 5 2

malty
Základní norma pro malty je čsn en 998-2 specifikace malt pro 
zdivo – část 2: malty pro zdění.

malty - termíny a definice
malta pro zdění
Směs jednoho či více anorganických pojiv, kameniv, vody někdy 
příměsí a/nebo přísad používaná pro ukládání, spojování a spáro-
vání zdiva.

čerstvá malta pro zdění
Umíchaná malta připravená k použití.

druhy malt pro zdění podle vlastností a/nebo 
použití

Obyčejná malta pro zdění
Malta pro zdění, pro níž nejsou předepsány speciální vlastnosti.

malta pro zdění pro tenké spáry
Návrhová malta pro zdění se zrnitostí kameniva 0-1 mm.

lehká malta pro zdění
Návrhová malta pro zdění, jejíž objemová hmotnost v suchém sta-
vu je menší než předepsaná hodnota (≤1 300 kg/m3), vyznačuje se 
sníženou tepelnou vodivostí.

Omítky
Základní norma pro omítky je ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro 
zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky.

Omítky – termíny a definice
malta pro vnější a vnitřní omítky
Směs jednoho nebo více anorganických pojiv, kameniv, vody a ně-
kdy příměsí a/nebo přísad používaná pro vnitřní a vnější omítky.

čerstvá malta pro vnější/vnitřní omítky
Umíchaná malta připravená k použití.

druhy malt pro vnější / vnitřní omítky podle 
záměru
druhy malt pro vnější / vnitřní omítky podle 
vlastnosti a/nebo použití
Obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítky 
Malta pro vnitřní/vnější omítky, pro níž nejsou předepsány speci-
ální vlastnosti.

lehká malta pro vnější / vnitřní omítky (lW)
Návrhová malta pro vnitřní/vnější omítky, jejíž objemová hmotnost 
v suchém stavu je menší než předepsaná hodnota (≤ 1300 kg/m3).

tepelněizolační malta
Návrhová malta s určitými tepelněizolačními vlastnostmi.

 � T1 – λ ≤ 0,1 W/m.K
 � T2 – λ ≤ 0,2 W/m.K

Zdivo
cihelné zdivo
Cihelné zdivo je tvořeno spojením cihel a malty (pojiva).

chráněné zdivo
Zdivo, které je chráněno proti pronikání vlhkosti, např. zdivo vněj-
ších stěn, které je chráněno např. vrstvou omítky nebo obkladu 
nebo zdivo vnitřní. Převážná většina vyráběných cihel HELUZ je 
určena pro chráněné zdivo.
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typy stěn
nosná stěna
Nosná stěna z  cihelných bloků HELUZ je určena pro přenášení 
hlavně svislého zatížení, vlastní tíhy a vodorovného zatížení.

nenosná stěna
Stěna, která není určena pro přenášení zatížení (zatížena přede-
vším vlastní hmotností, neslouží k vyztužení stavby) a která může 
být odstraněna bez ohrožení spolehlivosti a snížení stability stav-
by. Jedná se např. o dělicí příčky, výplňové zdivo u železobetono-
vých konstrukcí apod.

smyková stěna
Stěna přenášející vodorovné síly ve své rovině.

Ztužující stěna
Stěna, která je kolmá na jinou stěnu, tvoří pro ni podporu vzhle-
dem k působení vodorovných bočních sil, nebo v ní snižuje účinek 
vzpěru a přispívá tak ke stabilitě konstrukce budovy.

Ztužení v úrovni stropních konstrukcí
Všechny obvodové a vnitřní nosné stěny je nutno v úrovni stropu 
každého podlaží ztužit tak, aby tato výztuž byla spojena s výztuží 
protilehlých obvodových železobetonových věnců – 19.

Jednovrstvá stěna
Jednovrstvá stěna je stěna bez vnitřní dělicí dutiny nebo bez svislé 
spáry ve své rovině. Za jednovrstvé zdivo se považuje např. stěna 
o tloušťce 440 mm vyzděná z cihelných bloků o šířce 44 cm.

tepelnětechnické vlastnosti zdiva
teplo
akumulace tepla
Akumulace tepla je velmi důležitá v  prostorách, ve  kterých není 
možno udržovat stálým vytápěním konstantní teplotu. U obvodo-
vých stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění 
k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně 
obytných prostor. Obvodové zdivo z pálených cihel HELUZ vyka-
zuje při vysokém tepelném odporu zároveň vysokou schopnost 
tepelné akumulace.

součinitel tepelné vodivosti
Vlastnost vedení tepla u  stejnorodých materiálů popisuje sou-
činitel tepelné vodivosti λ (W/mK). Hodnota součinitele udává, 
jaké množství tepla (W) projde vrstvou materiálu o  tloušťce 1 m 
při konstantním teplotním rozdílu 1 K mezi oběma povrchy této 
vrstvy.
Je definován vztahem:
  —› 
α =  q 
  ———— 
  -gradθ

kde q je vektor hustoty ustáleného tepelného toku sdílené-
ho vedením, proudícího stejnorodým isotropním materiálem  
(W/m2), grad θ je gradient teploty (K/m).
Protože cihelné zdivo z  pálených cihel HELUZ je nestejnorodou 
vrstvou materiálů, je nutno použít k popisu vedení tepla takovéto 
konstrukce ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti λekv , který 
zahrnuje vedení tepla všemi složkami konstrukce. Tato hodnota se 
stanoví podle ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody 
stanovení návrhových tepelných hodnot.

tepelný odpor vrstvy materiálu rmat

Vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti vrstvy materiálu. 
Rmat = d/λmat , kde d je tloušťka vrstvy materiálu a λmat  je součinitel 
tepelné vodivosti tohoto materiálu. 

tepelný odpor konstrukce r
Vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce. R = Σ Rmat

Odpor konstrukce při prostupu tepla rt

Vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi pro-
středími (v  zimním období) oddělenými od  sebe stavební kon-
strukcí o tepelném odporu R (m2.K/W).
RT = Ri + R + Re  
Pozn.: Ri = odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (0,13 m2K/W),
  Re= odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (0,04 m2K/W),  

(v zimním období). Obvykle Ri + Re = 0,17 m2K/W pro obvodové zdivo  
a Ri + Re = 0,26 m2K/W pro vnitřní zdivo.

součinitel prostupu tepla konstrukce U
Vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými 
od sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R. Používá 
se k hodnocení stavebních konstrukcí při výpočtech energetické 
náročnosti domů. Součinitel prostupu tepla je dán vztahem: 

U = 1/R T (W/m2.K)

měrná tepelná kapacita
Vyjadřuje množství tepla, které je nutno dodat při stálém tlaku ma-
teriálu o hmotnosti 1 kg, aby se jeho teplota zvýšila o jeden K. Je 
dána vztahem:

c  =     
  E       

(J.kg-1.K-1)
 

   ———— 
  m . ∆θ

kde E je tepelná energie (J), m je hmotnost (kg) a Δθ je přírůstek 
teploty (K). Podle normy ČSN EN 1745 se uvažuje pro cihelné zdivo 
s hodnotou 1000 J.kg-1.K-1.

součinitel teplotní vodivosti
Vyjadřuje schopnost materiálu vyrovnávat rozdílné teploty při ne-
ustáleném vedení tepla. Je dán vztahem:

a  =    
  λ      

(m2. s-1)
 

   ———— 
  (c . ρ)

kde λ je součinitel tepelné vodivosti (W/m.K), c je měrná tepelná 
kapacita (J/kg.K) a ρ je objemová hmotnost materiálu (kg.m-3). Po-
užívá se při výpočtech neustáleného vedení tepla, zejména u si-
mulací reálného vedení tepla.

tepelná jímavost
Vyjadřuje schopnost materiálu přijímat a uvolňovat teplo. Je defi-
nována vztahem

b = λ. c. ρ (W2.s.m-4.K-2), 

kde λ je součinitel tepelné vodivosti (W/m.K), c je měrná tepelná 
kapacita (J/kg.K) a ρ je objemová hmotnost materiálu (kg.m-3). 

teplotní faktor vnitřního povrchu frsi (-)
Vyjadřuje vliv konstrukce a přestupů tepla v daném místě vnitřní-
ho povrchu na vnitřní povrchovou teplotu nezávisle na teplotách 
přilehlých prostředí; je doplňkem poměrného teplotního rozdílu 
vnitřního povrchu a  je definován poměrem rozdílu mezi vnitřní 
povrchovou teplotou a  teplotou venkovního vzduchu a  rozdílu 
mezi teplotou vnitřního vzduchu a teplotou venkovního vzduchu; 
je definován vztahem:

fRsi  =   
θsi - θe  = 1 - ξRsi

 
        ———— 
         θai - θe

kde θsi je vnitřní povrchová teplota (°C), θe je teplota venkovního 
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vzduchu (°C), θai je teplota vnitřního vzduchu (°C), ξRsi je poměrný 
teplotní rozdíl vnitřního povrchu (-).

teplotní útlum ν (-)
Vyjadřuje schopnost konstrukce tlumit harmonické změny teploty 
venkovního vzduchu v zimním, popř. letním období na vnitřním 
povrchu konstrukce, je definovám vztahem:

ν  =     
Ae    popř.

 
  —— 
 Asi

ν* =    
A*

ν   —— 
 Asi

kde Ae je teplotní amplituda venkovního vzduchu v zimním obdo-
bí (m2), A*

v je výsledná teplotní amplituda venkovního prostředí 
v letním období (m2), Asi je teplotní amplituda na vnitřním povrchu 
konstrukce (m2).

vlhkost
vlhkost, rovnovážná vlhkost
Pálené cihly jako přírodní materiál vždy obsahují určitou vlhkost. 
Její množství závisí na  struktuře materiálu (mineralogického slo-
žení cihlářské suroviny a  pórovitosti) a  na  okolních podmínkách 
(relativní vlhkosti a  teplotě vzduchu). Je-li materiál delší dobu 
uskladněn v daném prostředí, ustálí se jeho vlhkost na určité hod-
notě. Vlhkost cihelného zdiva má vliv na jeho tepelněizolační vlast-
nosti. V praxi ověřená hodnota sorpční vlhkosti u23,80 cihel HELUZ 
na  jednotlivých výrobních závodech nepřesahuje hodnotu 0,7 % 
obj. uvedenou v normě ČSN EN ISO 10456. Tuto hodnotu lze pova-
žovat za praktickou vlhkost. 

hmotnostní vlhkost u (%)
Obsah volné vlhkosti obsažené v  materiálu/výrobku v  procentech 
hmotnosti materiálu/výrobku v suchém stavu, je definována vztahem:

u  =  
m - m0  

    ———— 
    m0

kde m je hmotnost materiálu ve vlhkém stavu (kg), m0 je hmotnost 
materiálu v suchém stavu (kg).

Objemová vlhkost ψ (%)
Objem volné vlhkosti obsažené v materiálu/výrobku v procentech 
objemu materiálu, je definována:

ψ =  Vw  . 100         —
 
         V                     

kde Vw je objem volné vlhkosti v materiálu zjištěné sušením (m3), 
V je objem materiálu (m3).

teplota rosného bodu θw (°c)
Teplota, při které je vzduch vodní párou právě nasycen.

kondenzace
Změna skupenství vody, dochází k  přechodu plynné fáze vody 
do kapalné fáze. K tomuto jevu dochází při teplotách vzduchu niž-
ších než je teplota rosného bodu. Ve zděné konstrukci může za ur-
čitých okrajových podmínek (teplota, vlhkost) dojít k  omezené 
kondenzaci vodní páry v zimním období. Malé množství konden-
zátu však nemá za následek snižování izolačních vlastností. Zkon-
denzovaná voda je rychle odváděna kapilárami a difúzí vodní páry. 

součinitel difúzní vodivosti δp (kg/(m.s.Pa) popř. 
(m2.s)
Součinitel difúzní vodivosti vyjadřuje schopnost materiálu pro-
pouštět vodní páru difúzí.
  —› 
δp =   q 
   ———— 
    -grad (pv)

kde g je vektor hustoty ustáleného difundujícího toku vodní 
páry (kg/(m2.s)), grad (pv) je gradient částečného tlaku vodní páry  
(Pa/m).              

faktor difúzního odporu μ (-)
Vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní páry di-
fúzí. Je poměrem difúzního odporu materiálu a difúzního odporu 
vrstvy vzduchu o téže tloušťce za stejných podmínek. Je definován 
vztahem:

μ  =   δa  
         — —    
 
          δ   

kde δa je součinitel difúzní vodivosti vzduchu (kg/(m.s.Pa) = s), δ je 
součinitel difúzní vodivosti materiálu (kg/(m.s.Pa) = s). Pro faktor 
difúzního odporu materiálů se obvykle uvádějí dvě hodnoty. Nižší 
hodnota odpovídá měření při nízké vlhkosti metodou tzv. suché 
misky a při vysoké vlhkosti metodou tzv. mokré misky.

ekvivalentní faktor difúzního odporu
Popisuje relativní schopnost nestejnorodé vrstvy materiálu pro-
pouštět vodní páru difuzí. 

ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)
Vyjadřuje tloušťku nehybné vrstvy vzduchu, mající stejný difúzní 
odpor jako předmětná vrstva materiálu, je definována vztahem:

sd = μ . d,
kde μ je faktor difúzního odporu nebo ekvivalentní faktor difúzní-
ho odporu a d je tloušťka vrstvy materiálu.

kritická vnitřní povrchová vlhkost φsi, cr (%)
Relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu 
konstrukce, která představuje výchozí úroveň pro stanovení poža-
dované hodnoty. Obvykle nesmí být pro danou konstrukci a teplo-
tu a relativní vlhkost vnitřního vzduchu překročena.

zvuk
Zvuk
Jedná se o mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí 
kolem rovnovážné polohy. Lidský sluch vnímá vlnění v kmitočto-
vém rozsahu cca 16 Hz až 16 000 Hz.

hluk
Nepříjemný nebo nežádoucí zvuk, nebo jiné rušení.

Zvuk přenášený vzduchem (vzdušný zvuk)
Ve  vzduchu se zvuk šíří postupným podélným vlněním. Narazí-li 
toto vlnění na stavební prvek, dojde u prvku ke chvění.

Zvuk těles
Tento zvuk vzniká chvěním pevných těles. Zvuk těles se může dále 
šířit vzduchem.

kročejový zvuk
Zvláštním případem zvuku, který se šíří konstrukcí, je kročejový 
zvuk. Vzniká při chůzi po  podlaze nebo nárazy na  stavební kon-
strukci. Tento zvuk je pak vyzařován do  sousedních prostorů, 
ve kterých se šíří vzduchem.
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vzduchová neprůzvučnost
Vzduchová neprůzvučnost se značí R (dB) a  označuje schopnost 
stavebních prvků izolovat vzdušný zvuk. Je přímo závislá na hmot-
nosti stavební konstrukce v závislosti na její ploše, pozn. neuvažuje 
se přenos zvuku dalšími cestami.

stavební (zdánlivá) vzduchová neprůzvučnost
Stavební vzduchová neprůzvučnost se značí R´ (dB) a  označuje 
schopnost stavebního prvku izolovat vzdušný zvuk i s uvažováním 
přenosu zvuku vedlejšími cestami.

vážená vzduchová neprůzvučnost rw (db)
Index vzduchové neprůzvučnosti se značí Rw (dB). Jedná se o  la-
boratorně zjištěnou hodnotu, ve  které se neuvažuje s  přenosem 
zvuku vedlejšími cestami.

vážená stavební (zdánlivá) vzduchová 
neprůzvučnost r´W

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost se značí R´w (dB). Zjiš-
ťuje se měřením na stavbě a zahrnuje obvyklé vedlejší cesty pře-
nosu zvuku stavbou.
Při návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování použít změ-
řené nebo vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti staveb-
ních konstrukcí Rw a provést přibližný přepočet na stavební váže-
nou neprůzvučnost R´w podle vztahu:

R´w = Rw - k1,

kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. Při ná-
vrhu se obvykle uvažuje hodnota k1 = 2 dB. Zkušenosti však uka-
zují, že lépe je volit k1 = 3 dB. Nutno se řídit platnými technickými 
normami např. ČSN 73 0532, ČSN EN 12354-1.

faktor přizpůsobení spektru
Je hodnota v dB, přihlížející k charakteristickým rysům příslušného 
spektra hladin akustického tlaku, která se připojuje k jednočíselné 
veličině (např. k Rw).
Faktor přizpůsobení spektru C: vypočítává se ze spektra růžového 
šumu (používá se pro činnosti v bytě – hovor, hudba, rozhlas, tele-
vize, dětské hry, …) 
Faktor přizpůsobení Ctr: vypočten ze spektra městského dopravní-
ho hluku (používá se pro městský dopravní hluk, vrtulové letadlo, 
disko hudba, …) 

Provádění zdiva - zásady zdění z cihel 
helUZ 
Způsob provedení zdiva má zásadní význam pro dosahování de-
klarovaných vlastností. Proto je nutné dodržovat správné zásady 
pro provádění. Správnou techniku provádění najdete v dokumen-
tu Příručka pro provádění – www.heluz.cz/ke-stazeni.
Společnost HELUZ nabízí několik druhů způsobů zdění v závislosti 
na použitých cihlách a pojivech.
Můžeme rozlišit tři základní způsoby zdění:

 � zdění z  broušených cihel na  tenkovrstvé malty (označované  
též lepidla)

 � zdění z broušených cihel na PU pěnu HELUZ – jedná se o tzv. 
suchý systém zdění

 � zdění z nebroušených cihel na klasickou maltu (tepelněizolační, 
vápenocementovou nebo cementovou (v případě cihel s vyšší 
pevností např. P15, P20).

Zvláštní zásady si vyžaduje zdění z akustických cihel – viz str. 15.

všeobecné zásady pro zdění
Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Při teplo-
tách nižších než -5 °C je zdění zakázáno (při použití PU pěny HE-
LUZ je mezní teplota -10 °C). Zdicí prvky nesmí být namrzlé, za-
prášené, mastné nebo jinak promočené. Při teplotách nad +10 °C 
doporučujeme cihly před nanášením malty navlhčit vodou (mo-
litanovým válečkem či rozprašovačem). Při zdění za očekávaných 
teplot kolem 0 °C doporučujeme používat zimní variantu pojiv. Již 
zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy, zejména před 
intenzivním deštěm, proti nadměrnému provlhnutí nebo rychlému 
vysychání. Zdivo po skončení práce přikryjeme např. fóliemi.

Ochrana první řady cihel - viz str. 125.
Výška zděných stěn zhotovených během jednoho pracovního dne 
má být omezena tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability a k vyčer-
pání pevnosti čerstvé malty. Při určování mezní výšky pracovního 
záběru se má brát v úvahu tloušťka stěny, druh malty, hmotnost 
cihel a intenzita zatížení větrem. 

Obvodové zdivo
Provedeme kontrolu rovinnosti podkladu pro zdění, nerovnosti je 
nutno vyrovnat zakládací maltou.
Je nutné prověřit, zda je na  připravovaném podkladu pro zdění 
požadována vodorovná izolace proti vlhkosti. Případné pásy izo-
lace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší 
než je šířka stěny (u obvodového zdiva) tak, aby se mohlo provést 
jejich bezproblémové napojení.
Před začátkem vyzdívání stěn z nebroušených cihel si připravíme 
ohoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky po 250 mm 
pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délku latě doporu-
čujeme shodnou s výškou budoucí zdi.
Jako první uložíme cihelné bloky do  rohů stavby a  spojíme je  
z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Potom uložíme 
cihelné bloky u  dveřních ostění. Maltové lože nanášíme o  stej-

Při mrazu nezdít! Materiál a zdivo chraňte 
před mrazem.

Přikrytí parapetů oken a provizorních 
otvorů.

+ 5°
�

Přikrytí zdiva fólií při přerušení práce 
v zimním období.

Odvedení dešťové vody, aby nedocházelo 
k zatékání na hotové zdivo.



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 12

technické infOrmace
Provádění zdiva - zásady zdění z cihel helUZ 

né šířce jako tloušťka budoucí zdi a bez přerušení (cihelné bloky  
HELUZ nevyzdíváme na obvodové pruhy malty tzv. přerušova-
né maltové lože).

Polohu vyzdívaných nebroušených cihelných bloků srovnáváme 
gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu vyté-
kající z  ložné spáry stáhneme zednickou lžící, aby nepřesahovala 
přes hrany cihelných bloků.
Další řady cihel zdíme na sraz tak, aby převazba svislých styčných 
spár byla minimálně 95 mm u výšky tvarovek 238 mm (nebroušené 
cihly) a 100 mm u výšky 249 mm (broušené cihly). Při používání do-
plňkových cihel vychází optimální převazba na ½ cihly.

Pro vazbu zdiva z cihelných bloků HELUZ v šikmých rozích nebo 
v  případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v  násobcích 
250 mm je nezbytné cihelné bloky řezat. Řezání lze provádět 
na  stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. 
Cihly můžeme řezat též ruční pilou HELUZ. 
Mezeru o  šířce 5-15 mm mezi přířezem a  cihlou vyplníme před-
nostně pomocí tepelněizolační zdicí malty, popř. výjimečně PU 
pěnou, kterou před omítáním z každé strany líce zdiva odstraníme 
do hloubky cca 3 cm a zatřeme omítkou, popř. maltou. Širší spáry 
vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou nebo přířezem cihly.
Pokud není ve styčné spáře mezi dvěmi cihelnými bloky spoj 
typu pero drážka, je nutné svislou styčnou spáru promaltovat. 
Pokud výška zdiva není vázána ve výškovém modulu 250 mm, je 
možné použít doplňkové cihly nízké nebo cihly upravit na poža-
dovanou výšku řezem.
Svislost zdiva průběžně kontrolujeme pomocí vodováhy a olovnicí.

Příčky a vnitřní zdivo
Před začátkem vyzdívání příčky si zkontrolujeme rovinnost pod-
kladu a prověříme, zda nemá být pod budoucí příčkou vodorovná 
izolace proti vlhkosti. Případné izolační pásy musí být o 300 mm 
širší než budoucí příčka (150 mm na každou stranu příčky).
Napojování nosného vnitřního zdiva popř. příček provádíme 
pomocí stěnových nerezových kotev 40,  které jsou již zabu-
dované v  obvodovém zdivu nebo jsou dodatečně přikotveny 
a  následně zamaltovány do  ložné spáry nosné zdi nebo příčky.  
V případě kotvení příček pomocí nerezových kotev, je nutné vy-
broušení drážky do povrchu broušených cihel, aby tak vznikl pro-
stor pro stěnovou nerezovou kotvu. Další způsob zavázání pouze 
vnitřního nosného zdiva je přípustný na ozuby nebo do kapes.
Příčkové zdivo se v rozích spojuje na vazbu.
Při osazování klasických dveřních zárubní do zdiva postupujeme 
tak, že zárubně vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny 
a šikmými latěmi. Zárubně se do zdiva upevňují maltou nebo po-
mocí montážní pěny. 
Mezery mezi stropem a poslední řadou zdiva se u příček vyplňují 
zpravidla maltou. Pokud je požadavek na pružné dotěsnění mezi 
příčkou pod stropem (např. který má rozpětí větší než 3,5 m), vypl-
ňuje se tato mezera (max. 40 mm) stlačitelným materiálem (např. 
minerální vatou) z důvodu možného průhybu stropu.

zdění z broušených cihel na tenkovrstvé malty
Při zdění na  tenkovrstvé cementové malty zásadně používáme 
nanášecí válce podle druhu malty. Pro celoplošné lepidlo sb c 
(tedy tenkovrstvou maltu, která pokrývá celou ložnou plochu cihel 
včetně dutin) použijeme nanášecí válec pro celoplošné lepidlo,  
s jedinou výjimkou, a to plněné cihly 2in1, kdy lze lepidlo nanášet 
i zubovým hladítkem. Pro tenkovrstvou maltu sb (tedy pokrývá 
jen cihelná žebírka) použijeme nanášecí válec pro lepidlo, 
v tomto případě lze lepidlo nanášet i namáčením cihelných bloků. 
Dále lze zdít broušené cihly na  speciální polyuretanovou pěnu 
HELUZ. 
v případě jiného způsobu nanášení nelze garantovat výsledné 
vlastnosti zdiva!

Při vyzdívání stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry  

Při vyzdívání je důležitá správná konzistence malty, která nesmí stékat 
do otvorů ve spodní vrstvě.

250 250

min. 95

250 250

min. 100

23
8

12

24
9

1

HELUZ lepidlo SB - nanášení pomocí válce SB nebo namáčením cihly
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Zdění z  broušených cihel je snadné a  velmi rychlé. Oproti zdění 
z  nebroušených cihel je nutné věnovat větší pozornost založení 
první řady cihel buď na základové či stropní desce. Je možné vy-
užít službu technické pomoci se založením stavby, více informací 
k této službě najdete na www.heluz.cz.
broušené cihly se zakládají do  vyrovnaného maltového lože ze 
zakládací malty pomocí zakládací soupravy. Minimální tloušťka 
maltového lože je 10 mm. V případě potřeby většího vyrovnání zá-
kladové desky (při větších nerovnostech), kdy by měla být tloušťka 
maltového lože větší jak 40 mm, provedeme toto výškové vyrovná-
ní ve dvou pracovních záběrech.

Založení první řady broušených cihel je možné provádět těmito 
způsoby:

 � Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnané-
ho maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací 
malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém 
stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být 

zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je 
cihly vhodné vlhčit). Je nutné se řídit pokyny zakládacího tech-
nika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.

 � Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou za-
kládací maltu, na kterou je před položením cihel nanesena zu-
bovým hladítkem (výška zubu 6 mm) tenkovrstvá malta.

Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel
Rozmícháme tenkovrstvou maltu (lepidlo) podle návodu na poža-
dovanou konzistenci a nalijeme ji do nanášecího válce. Správnou 
konzistenci vyzkoušíme zkušebním pojezdem válcem po jednot-
livých cihlách. V  případě celoplošného lepidla nesmí docházet 
k propadávání malty do jednotlivých dutin cihel (namíchaná mal-
ta je příliš řídká) nebo k trhání maltového lože (namíchaná malta 
je příliš hustá) Před samotným nanášením zbavíme cihly prachu 
a nečistot, při teplotě > 10 ° C cihly lehce navlhčíme vodou. Nane-
seme lepidlo na již položenou řadu cihel a následně do této vrstvy 
klademe jednotlivé cihly. Cihly klademe podél natažené zednické 
šňůry posouváním per po drážkách. Posouvání cihel po nanese-
né vrstvě lepidla je zakázáno. Lepidlo nenanášíme na příliš vel-
kou plochu, aby nedocházelo k zaschnutí povrchu malty a cihly se 
mohly s maltou správně spojit. V případě nanesení celoplošného 
lepidla HELUZ (tl. maltového lože 1-3 mm) musí být cihla položena 
do cca 5 min od nanesení (korekční čas závisí na teplotě okolí). 
Při zdění provádíme řádně vazby rohů (viz technické listy jednot-
livých výrobků) a dodržujeme převazby, ideálně na jednu polovi-
nu délky bloku minimálně však 100 mm. cihly klademe těsně na 
sraz. Šířka styčné spáry by neměla být větší jak 5 mm. Styčné spáry 
v místech dořezů vyplňujeme přednostně tepelněizolační maltou. 
Po skončení zdění válce řádně umyjeme vodou. Tip: pro lepší očiš-
tění válců je vhodné před použitím válce natřít separačním olejem. 

Příklad možnosti řešení vazby rohu – cihly helUz sti 44

HELUZ celoplošné lepidlo SB C - nanášení pomocí válce SB C

HELUZ celoplošné lepidlo SB C - nanášení zubovým hladítkem na cihly 2in1

Výškové zaměření základové desky pomocí vyrovnávací soupravy

Standardní řešení, zdění na tenkovrstvé malty

Zdění na PU pěnu Heluz

Alternativní řešení při zdění na tenkovrstvou maltu

Vyplněno tepelněizolační maltou

Vyplněno izolantem (např. EPS, XPS) nebo tepelněizolační maltou

Nanést pruh PU pěny Heluz

Vyplněno izolačním materiálem (např. EPS, XPS)

Nutno promaltovat

Nutno promaltovat
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zdění z broušených cihel na PU pěnu helUz 
tzv. systém suché výstavby 

Při zdění se jako pojivo používá HELUZ pěna. Jedná se o jednoslož-
kovou polyuretanovou pěnu, která byla vyvinuta právě pro účely 
zdění. Při použití jiných PUR pěn není možné deklarovat výsled-
né vlastnosti zdiva. Zdění je velmi jednoduché a zejména rychlé. 
Minimalizuje se přenos tepla ložnými spárami, ale klesá pevnost 
zdiva v porovnání se zděním na tenkovrstvé malty.
Založení první řady broušených cihel je možné provádět těmito 
způsoby:

 � Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnané-
ho maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací 
malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v  dostatečně vlh-
kém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí 
být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách 
je cihly vhodné vlhčit). Je nutné se řídit pokyny technika. Dopo-
ručujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.

 � Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou za-
kládací maltu, na  kterou se před uložením cihel nanesou dvě 
housenky PU pěny HELUZ. Je nutné dbát na absolutní vyrovná-
ní zakládací malty. Pokud není zaručena rovina, pak doporuču-
jeme na zakládací maltu nanést místo pěny zubovým hladítkem 
celoplošné lepidlo SB C.

Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel na PU 
pěnu helUZ

Před samotným nanášením pěny je nutné se řídit aplikačními po-
kyny uvedenými na  dóze. Je také nutné pamatovat na  to, že se 
snižující se teplotou vydatnost PU pěny klesá. Proto je nutné ucho-
vávat PU pěnu na temperovaném místě. Před zděním je nutné cih-
ly zbavit prachu, nečistot popř. námrazy. Cihly se doporučuje při 
vyšších teplotách (cca od +10 °C) před nanášením PU pěny vlhčit. 
PU pěna se nanáší aplikační pistolí cca 5 cm od lícové strany cihel 
v housenkách o průměru cca 3 cm. Pro zdivo od tloušťky 17,5 cm 
včetně se nanášejí dvě housenky PU pěny, pro užší zdivo jedna 
housenka PU pěny. Cihly klademe podél natažené zednické šňůry 
posouváním per po drážkách. Usazení cihly je nutné provést cca 
do 3 minut po nanesení pěny a s usazenou cihlou se nesmí již 
dále manipulovat. 
Při zdění provádíme řádně vazby rohů (viz technické listy jednot-
livých výrobků) a dodržujeme převazby, ideálně na jednu polovi-
nu délky bloku minimálně však 100 mm. Styčné spáry v místech 
dořezů vyplňujeme dvěma pruhy PU pěny. Šířka styčné spáry by 
neměla být větší jak 5 mm. V  případě přerušení zdění uzavřeme 
aplikační pistoli stavěcím šroubem, po následném lehkém mecha-
nickém očištění ústí aplikační pistole můžeme pokračovat v práci. 

Příklad možnosti řešení vazby rohu – cihly helUz sti 44 
  

Standardní řešení, zdění na tenkovrstvé malty

Zdění na PU pěnu Heluz

Alternativní řešení při zdění na tenkovrstvou maltu

Vyplněno tepelněizolační maltou

Vyplněno izolantem (např. EPS, XPS) nebo tepelněizolační maltou

Nanést pruh PU pěny Heluz

Vyplněno izolačním materiálem (např. EPS, XPS)

Nutno promaltovat

Nutno promaltovat

HELUZ pěna - nanášení pěny pomocí aplikační pistole     

Usazení broušené cihly 

Standardní řešení, zdění na tenkovrstvé malty

Zdění na PU pěnu Heluz

Alternativní řešení při zdění na tenkovrstvou maltu

Vyplněno tepelněizolační maltou

Vyplněno izolantem (např. EPS, XPS) nebo tepelněizolační maltou

Nanést pruh PU pěny Heluz

Vyplněno izolačním materiálem (např. EPS, XPS)

Nutno promaltovat

Nutno promaltovat
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zdění z akustických cihel
Obecné zásady
Pro provádění akustických stěn je důležité také napojení stěny na 
navazující konstrukce. Proto by se akustické stěny měly zakládat 
vždy na těžký asfaltový pás (nebo korkové či jiné akustické pod-
ložky). Pokud se stropní konstrukce ukládá na akustické zdivo, je 
výhodné ji také ukládat na asfaltový pás. Pokud se akustické zdi-
vo provádí až po stropní konstrukci, je možné styčnou spáru mezi 
zdivem a stropem plně promaltovat nebo v případě požadavku 
na pružné dotěsnění stěny pod stropem (podle rozpětí stropu), 
vyplnit spáru minerální vatou (např. Steprock či Airrock, výrobce 
Rockwool). Tloušťka této spáry by neměla být větší jak 40 mm. 
Překrytí spáry se provede elastickým tmelem popř. omítkou. V pří-
padě pružného dotěsněni spáry mezi stropní konstrukci a stěnou 
může dojít ke zhoršení deklarovaných hodnot Rw (v závislosti na 
tloušťce spáry). 
Zavázání stěny do jiného zdiva je možné buď klasickou vazbou, 
nebo pomocí pásových nerezových kotev. Styčná spára se buď 
plně promaltuje zdicí maltou nebo se vyplní akustickou izolací. 
v akustické stěně je zakázáno provádět rozvody technických 
instalací (vodovod, kanalizace, topení apod.) nebo zhotovovat 
jiné drážky či výklenky, neboť tak může dojít ke snížení vzduchové 
neprůzvučnosti. Akustické zkoušky prokázaly, že je však možné i 
do akustické stěny případně zabudovat elektroinstalaci (elektro-
rozvody, krabice elektroinstalace, datové nebo TV/SAT zásuvky), 
doporučujeme však konzultovat správné řešení s technikem spo-
lečnosti HELUZ a projektantem.

Postup zdění ze zalévaných cihel s výplní betonem 
(maltou)
Zalévané (šalovací) cihly se při zdění zcela vyplňují maltou nebo 
betonem (s  výjimkou malých vylehčovacích otvorů při obvodě 
cihel). Zdění se provádí klasickým způsobem na  maltové lože 
nebo se broušené cihly namáčí do  tenkovrstvé malty. Ve  vo-
dorovném směru se cihly kladou na  sucho tak, aby do  sebe 
zapadaly pera a  drážky (nutno zabezpečit těsné spojení, aby 
nedocházelo k  vytékání zalévací malty – betonu). Převazba jed-
notlivých řad se provádí o  ½ cihly. Podélné dělení se provádí 
řezáním. Vyzdívání cihelné stěny ze zalévaných akustických ci-
hel je vhodné provádět před realizací stropní konstrukce, aby 
bylo možné vyplnit i  poslední řadu cihel v  koruně zdiva. Pokud 
se provádí vyzdívání stěny až po  zhotovení stropní konstruk-
ce, poté nelze provést vyplnění poslední řady cihel, doporučuje 
se nahradit poslední řadu cihel zdivem z  plných pálených cihel  
(CP 290 x 140 x 65), kdy je nutné vyplnit všechny spáry maltou. 
Vyplňování zalévacích dutin se provádí maltou či betonem maxi-
málně po zhotovení 4 řad cihel. Zdění a zalévání cihel se provádí 
maltou o objemové hmotnosti minimálně 1940 kg/m3 (zalévání se 
provádí i betonem min. třídy C 8/10). Pro dosažení deklarovaných 
vlastností hodnot vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 
je hotová stěna oboustranně omítnutá 15 mm VPC omítky o ob-
jemové hmotnosti min 1740 kg/m3. Pro dosažení požadované 
pevnosti hotové stěny se volí i vhodná pevnost betonu (C 12/15; 
C 20/25; C 25/30).

Postup zdění z těžkých akustických cihel
Zdění z  těžkých akustických cihel se provádí stejným způso-
bem jako zdění z  ostatních cihel typu pero a  drážka (zdění stěn  
a  příček str. 12). Pokud má cihla maltovou kapsu (MK), je nutné 

ji vyplnit zdicí maltou. Pro zdění na plné maltové lože se používá 
malta MVC s objemovou hmotnosti >1 870 kg/m3 a stěny se opat-
řuji omítkou o objemové hmotnosti >1 780 kg/m3 (v případě zá-
měny nutno odsouhlasit s projektantem).

akU systém pro řadovou výstavbu 
V  roce 2003 společnost HELUZ jako první navrhla tento systém 
zdění mezibytových akustických stěn pro řadovou výstavbu. Při 
stavbě zvukověizolačního systému HELUZ 2 x 20 s  izolantem se 
postupuje stejným způsobem jako při stavbě zdiva z  cihelných 
bloků HELUZ. Zdění cihel se provádí maltou o objemové hmotnos-
ti minimálně 1 780 kg/m3. Ložná spára se plně promaltuje, svislé 
spáry typu pero a drážka se nemaltují. Zavázání stěny do  jiného 
zdiva je možné klasickou vazbou nebo pomoci páskových nere-
zových kotev. 
Nejprve se vyzdí jednovrstvá stěna tloušťky 200 mm z  cihel  
HELUZ 20 a současně se zděním druhé jednovrstvé stěny se vklá-
dá do mezery mezi stěnami zvuková izolace, kterou tvoří zpravidla 
dvě desky. Desky z minerální vaty se vkládají do mezery tak, aby 
k obvodové stěny byly na doraz a zároveň aby spáry mezi deskami 
v jedné vrstvě nebyly ve stejném místě jako ve vrstvě druhé.
Celý systém se z  obou stran opatří omítkou o  tloušťce 15 mm 
o min. objemové hmotnosti 1 700 kg/m3.

vápenné výkvěty na cihelném zdivu
Vlivem zatečení vody do  cihel, u cihel ve  styku s  vodou (např. 
na základové desce), popř. u cihel promáčených deštěm může do-
jít k bílým výkvětům na cihlách. Ve většině případů se jedná o vá-
penné výkvěty, které vznikají rozpuštěním oxidu vápenatého ob-
saženého v cihlách. Vápenný roztok je při vysychání mokrých cihel 
transportován k vnějšímu líci cihel, kdy po odpaření vody dochází 
ke krystalizaci vápence. 
Vápenné výkvěty nemají vliv na  kvalitu cihel popř. zdiva. Před 
omítáním je nutné tyto výkvěty odstranit tak, že necháme cihly 
vyschnout (je nutné se zbavit zdroje vlhkosti)a po vyschnutí cihel 
vápenné výkvěty očistíme z povrchu cihel mechanicky, např. po-
mocí drátěného kartáče.
 

 Vápenné výkvěty na silně promočeném zdivu. Po vyschnutí zdiva se vápenné 
výkvěty odstraní např. drátěným kartáčem.
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Provádění omítek
Při provádění omítek se řídíme vždy pokyny dodavatele/výrobce 
omítek tak, aby byly splněny podmínky pro jejich správnou aplika-
ci a aby byly zajištěny jejich finální užitné vlastnosti po dobu své 
předpokládané životnosti. Doporučené omítky pro omítání zdiva 
z cihel HELUZ je možné najít na webových stránkách www.heluz.
cz/ke-stazeni/doporucene-omitky.

doporučené zásady pro omítání cihelného 
zdiva
K omítání zdiva z cihel HELUZ lze využít omítkové směsi pro všech-
ny účely použití – omítky pro ruční i  strojní zpracování, omítky 
jednovrstvé i omítky, které jsou tvořeny z více vrstev (tzv. omítko-
vé systémy), omítky vnitřní, vnější, těžké omítky, omítky lehčené,  
tepelněizolační, sanační, atd.
Pro omítky na  zdivo ze systému HELUZ je vhodné použití dvou 
typů malt – malty pro lehčené jádrové omítky se štuky a malty pro 
tepelněizolační omítky (tepelněizolační omítka HELUZ TO).

Požadavky na podklad zdiva pro omítky
 � Měl by být rovný se zcela vyplněnými spárami mezi cihlami. Po-
vrch malty ve spárách nemá ustupovat od líce zdiva o více než  
5 mm nebo o 1/3 tl. obvodového žebra.

 � Musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v  zimním období  
max. 4 %).

 � Podklad se nesmí drolit.
 � Nesmí být zmrzlý a voduodpuzující.
 � Bez prachových částic a uvolněných kousků zdiva.
 � Očištěný od vápenných výkvětů.

vnitřní omítky
Vnitřní omítky se provádí nejdříve po dvou měsících od vyzdění 
stavby (u broušeného zdiva možno dříve), když je zdicí malta do-
statečně vyzrálá a  vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez. 
Omítání se provádí ručním nebo strojním způsobem. V  případě, 
že odchylky od rovinnosti stěn z cihelného zdiva jsou menší než  
5 mm na lati dlouhé 2 m a spáry jsou promaltovány až do líce zdiva, 
bývají vnitřní omítky ve složení 10 až 15 mm jádrové (vápenoce-
mentové, vápenosádrové nebo cementové) omítky a  1 až 2 mm 
vápenocementového nebo vápenného štuku. Pokud jsou spáry 
po zdění hlubší než 10 mm, je nutno použít před jádrovou omít-
kou cementovou postřikovou maltu (tzv. “špric”). Jestliže je pod-
klad pro omítku suchý, je vhodné zdivo pro zvýšení přilnavosti 
omítky navlhčit, ne však promočit !
Pro vnitřní jádrové omítky lze použít vylehčené omítky, které jsou 
na dotek příjemně teplé.

vnější omítky
Pro vnější omítky platí, že musí být prováděny alespoň dva měsíce 
po vnitřních omítkách, aby došlo k dostatečnému vysušení zdiva. 
Vnější omítky jsou vrstvené, neboť jsou přímo vystaveny klimatic-
kým vlivům a musí odolávat působení vnějšího prostředí. 
Omítání se provádí ve třech vrstvách, ručním nebo strojním způ-
sobem. Nejprve se nanáší spojovací vrstva z řídké cementové mal-
ty tzv. postřik. Postřik se provádí síťovitě s minimálním pokrytím  
50 %. Pro postřik (tzv. “špric”) se používá cementová nebo vápe-
nocementová malta (spotřeba kolem 4 kg/m2). Na jádro lze použít 
vápenocementovou nebo cementovou omítku o  tloušťce ales-
poň 15 mm, lépe až 25 mm. Na zdivo ze svisle děrovaných cihel-
ných bloků HELUZ, které má výborné tepelněizolační vlastnosti,  

je nejlepší používat omítku lehčenou nebo tepelněizolační se 
součinitelem tepelné vodivosti λ max. 0,13 W/mK. Povrchová vrs-
tva se provádí z  hydrofobizovaného vápenocementového štuku 
nebo šlechtěných omítek. Po vyzrání omítky (za jeden den vyzraje  
1-2 mm tloušťky omítky) je možno provést nátěr ze silikonové,  
silikátové, disperzní nebo vápenné barvy. Uzavírací vrstva se z dů-
vodu požadované prodyšnosti doporučuje provést z  materiálů 
na silikátové nebo silikonové bázi, neboť materiály na bázi akrylá-
tů povrch více uzavírají.

k zamezení vzniku trhlin v omítkách je nutné…
… povrch jiného stavebního materiálu (beton, polystyrén, dřevo, 
ocel apod.) a  jeho přechod na sousední zdivo opatřit výztužnou 
drátěnou nebo sklotextilní síťovinou s  přesahem min. 100 mm. 
Případné drážky a pera u cihel v ostěních a v  rozích stěn je nut-
né předem vyrovnat tepelněizolační maltou, stejně jako případné 
díry a trhliny ve zdivu, a to alespoň 5 dnů před omítáním.

zrání omítek
V dnešní době se na stavbách důsledkem časově napjatých smluv 
na  dodávku stavebního díla setkáváme s  nereálnými požadavky 
na  rychlost výstavby. Tím dochází k  nedodržování technologic-
kých postupů. Omítky bývají prováděny na čerstvé zdivo a jednot-
livé vrstvy omítek nestačí dostatečně vyzrát a  vyschnout. Nedo-
držováním technologických postupů při provádění zdiva, stropů, 
omítek a  podlah může dojít k  uzavření technologické vlhkosti 
uvnitř stavby a ta může později způsobit velkou škodu.
Jednotlivé vrstvy omítek musí zrát určitou dobu. Postřik (“špric”) 
tvořící spojovací můstek mezi podkladem a první vrstvou omítky 
by měl zrát 2 až 3 dny, ostatní vrstvy omítek pak jeden den na je-
den milimetr tloušťky omítky (nejméně však 14 dní i při minimál-
ní tloušťce jedné vrstvy 10 mm). Doporučujeme udržovat vrstvu 
omítky v  prvních dvou dnech ve  vlhkém stavu, čímž zamezíme 
vzniku smršťovacích trhlin.

Poruchy omítek
Nepravidelně popraskaná omítka

 � nedostatečně vyzrálá spodní vrstva před nanesením další vrstvy

 � vysychání omítky v extrémně suchém prostředí 

 � bez vlhčení po dobu prvních dnů

 � malta pro omítku s vysokým obsahem pojiva

Téměř pravidelné prasklinky opisující spáry ve zdivu

 � nadměrně vlhké zdivo (wm > 6 %) v době omítání

 � příliš tenká vrstva jádrové omítky na zdivu 

 � zdivo vyzděné na obyčejnou maltu

 � nevhodná jádrová omítka s příliš nízkou pevností v tahu

 � neprodyšná uzavírací vrstva omítky

 � ne zcela vyplněné ložné spáry až do líce zdiva

Opadávání omítky

 � špatně ošetřený povrch zdiva před omítáním

 � vysoká vlhkost zdiva (odmrzání)

 � neprodyšná uzavírací vrstva omítky

Tvorba výkvětů

 � přítomnost rozpustných sloučenin ve zdivu
 � nadměrně vlhké zdivo (zatékání do zdiva, nedostatečná izolace 
proti zemní vlhkosti)
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Zásady projektování z cihel helUZ
schéma správného výběru a návrhu zdicích prvků helUz pro konstrukci zděných stěn

Studie domu. 
Představa o jeho vlastnostech 

- energeticky úsporný, nízkoener-
getický, energeticky pasivní dům

Výběr typu cihel a pojiva

Statické posouzení zdiva podle 
ČSN EN 1996-1-1

popř. ČSN EN 1996-3

Posouzení
lze využít výpočtový program 
Heluz stěna pilíř dostupný na 
www.heluz.cz/ke-stazeni/statika

Posouzení 
Lze využít katalog tepelných 

mostů nebo 
příručky tepelných mostů

www.heluz.cz/ke-stazeni
/tepelnatechnika

Posouzení Podle seismických oblastí jsou 
předepsány minimální pevnosti 
zdicích prvků v tlaku, případně 

dodržení určitých pravidel 
uvedených v normě při návrhu 

objektu nebo výpočet. 

Tepelnětechnické posouzení 
stěny podle požadavků 

ČSN 730540-2, včetně omítek

Posouzení zdiva na akustické 
požadavky podle ČSN 730532

Posouzení konstrukce na účinky 
zemětřesení nebo technické 

seismicity podle 
ČSN EN 1998-1

Výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet povrchových teplot 
resp. teplotního faktoru, 

lineárních činitelů prostupu 
tepla, výpočet šíření vodní páry 

konstrukcí

Zjištění stavební vzduchové 
neprůzvučnosti 
ČSN EN 12354-1 

a  ČSN EN 12354-2

Pro účely posouzení v ČR 
většinou postačí zatřídění 

objektu do seismické oblasti.

Posouzení požární odolnosti lze 
provést ověřením nejčastěji 

z hlediska času, tj. že požadovaná 
požární odolnost je menší než čas 

do porušení.

Posouzení konstrukce na účinky 
požáru podle ČSN 1996-1-2

a ČSN 73 0802

Zatřídění objektu podle stupně 
protipožární bezpečnosti staveb 

a stanovení potřebné třídy 
požární odolnosti konstrukce. Vy-
plyne z Požárně bezpečnostního 

řešení stavby – 
viz http://www.heluz.cz/pozar-

ni-bezpecnost-staveb/
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délkový a výškový modul
výškový modul
Cihelné zdivo systému HELUZ se zpravidla vyzdívá ve  výškovém 
modulu 250 mm. Tato výška je stanovena součtem výšek cihly  
HELUZ a  průměrnou tloušťkou ložné spáry. U  zdění z  nebrouše-
ných cihel je výška cihly 238 mm a tloušťka ložné spáry 12 mm. Při 
použití broušených cihel (zdění na tenkou spáru pomocí speciál-
ních malt nebo HELUZ pěny) je výška cihly 249 mm a tloušťka spá-
ry 1 mm. Pro výšku zdiva 1 m (např. parapet) potřebujeme vyzdít  
4 řady z cihel HELUZ. Pro obvyklou výšku zdiva 2 750 mm pak vy-
chází 11 řad cihel. V případě jiných výšek lze cihly výškově upra-
vit řezáním, použít nadbetonování v  místě uložení stropní kon-
strukce nebo u zdiva použít cihly s 2/3 výškou  – tzv. nízké cihly  
s výškou 166 mm.

výškový modul – zdivo z nebroušených cihel

Obr. č. 2 -Schematický výkres výškového modulu - nebroušené

tab 2. - varianty výškových modulů  
 světlá výška místnosti + tl. podlahy

Výška zdiva  
v mm

Počet řad se základní 
výškou 250 mm

Počet řad se sníženou 
výškou 166 mm

2 420 9 1
2 500 10
2 590 9 2
2 670 10 1
2 750 11
2 840 10 2
2 920 11 1
3 000 12
3 090 11 2
3 170 12 1
3 250 13
3 340 13 2

Úprava světlých výšek

výškový modul – zdivo z broušených cihel

Obr. č. 5 -Schematický výkres výškového modulu - broušené

délkový modul
Cihelné zdivo systému HELUZ se vyzdívá v  délkovém modulu  
250 mm. Tento modul vychází z  rozměrů cihelných bloků. Na  je-
den běžný metr délky zdiva potřebujeme 4 cihly o  skladebné 
délce 250 mm. Proto je vhodné navrhovat délku stěn (pilířů)  
v  modulu 250  (125) mm. délka modulu se měří od  vnitřního 
rohu stěny. Vzhledem k délkovým tolerancím cihel nemusí délkový 
modul na stavbě vždy přesně vycházet v násobcích délky 250 mm. 
Případný rozdíl vyrovnáme dořezem a promaltováním svislé spáry 
tepelněizolační maltou (více viz v kapitole provádění zdiva 11 a v 
samostatné příručce pro provádění). 
Doporučení navrhovat v  délkovém modulu 250 mm je vhodné  
v souvislosti s navrhováním stropních konstrukcí HELUZ.
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upravená použitím nízkých 
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   1
24

9
    

  1
2

23
8

27
50

15
00

10
00

25
0

15
00

10
00

25
0

27
50

K-1/2

K

K-1/2

K

K-1/2

K

K K K K

K-1/2

K

K-1/2

K

K-1/2

K

K K K K

stropní 
konstrukce

okenní otvor 
např. výška
1500 mm

parapet 
např. výška
1000 mm

zakládací malta

podlaha

překlad HELUZ 23,8
+ 12 mm 
podmaltování

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

5. řada

6. řada

7. řada

8. řada

9. řada

10. řada

11. řada

extrudovaný 
polystyrén XPS



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 19

technické infOrmace
statika

statika
co je důležité vědět před začátkem návrhu
Nosnou konstrukci zděných staveb tvoří zdi a stropy vytvářející pro-
storově stabilní celek, schopný přenést do základů veškerá svislá a 
vodorovná zatížení a vyrovnávat sedání a chvění základové půdy, 
odolávat otřesům (od dopravy, zemětřesení) a dalším účinkům.
Zděné konstrukce musí být jak po výšce tak i půdorysně uspořádá-
ny tak, aby vykazovaly dostatečnou prostorovou tuhost. U vícepod-
lažních obytných zděných budov je dodržování tohoto požadavku 
většinou samozřejmostí.  V současné době však při navrhování jed-
no a dvoupodlažních objektů bývá dostatečná prostorová tuhost 
zděných nosných konstrukcí často opomíjena.
Pevnosti zdiva lze plně využít jen u staveb, které jsou řádně vyztu-
ženy proti účinkům vodorovných sil ztužujícími stěnami. Jednotli-
vé stěny, vytvářející dispozici objektu, musí být vzájemně spojeny 
(svázány – postačí sponami a promaltováním styčné spáry). Tím 
vznikne prostorově tuhá soustava schopna přenášet účinky zatí-
žení a zajištující stabilitu zdí proti vybočení, překlopení a posunutí. 
Nesplněním těchto základních konstrukčních požadavků může 
docházet k poruchám, které jsou pak mylně přikládány vlastnos-
tem zdiva a zdicímu materiálu.

na stabilitu konstrukcí má nejzávažnější účinky:
1. statické působení stropů (tuhost - přejímání vodorovných 

účinků - příčné a podélné ztužení - dimenze zdiva)  
2. přejímání svislých účinků (roznášení tlaku - vliv oslabení zdiva 

stavebními otvory, drážkami – sokl - pevnost zdiva) 
3. působení jiných konstrukcí na zdivo (způsob založení – krov 

– kotvení dalších konstrukcí)
4. přejímání vedlejších účinků (otřesy – nerovnoměrné sedání – 

tvarové a (objemové) rozměrové přetvoření) 

Podle spolupůsobení se stěnami se rozdělují stropy na: 
a. tuhé: železobetonové monolitické (deskové), stropy HELUZ MI-

AKO, stropy panelové se zálivkou
b. netuhé: montované z ocelových nebo železobetonových nos-

níků bez zálivky nebo bez tuhé desky, dřevěné vazníky  
c. jen se ztužujícími pozedními věnci: sádrokartonové podhle-

dy na vlastní konstrukci, věnce pod pozednicemi

ztužující věnce 
Cihelné zdivo je po celou dobu životnosti stavby namáháno ve-
dlejšími účinky nerovnoměrného sedání základové půdy, rozdíly 
v zatížení zdiva, délkou objektu apod. Nepříznivé vlivy mohou 
způsobit trhlinky v omítce, případně i větší trhliny ve zdech. Těmto 
poruchám se čelí ztužením zdí v úrovni stropů železobetonovými 
věnci, schopnými zachytit tahová napětí. 
Funkce ztužujícího věnce je proto u zděných objektů těžko nahra-
ditelná. Přispívají významně k prostorové tuhosti zděné konstruk-
ce a v mnoha případech brání zvětšování šířky již vzniklých trhlin 
ve zdivu, které mohou vzniknout z různých důvodů (nerovnoměr-
né sedání základů, objemové změny, vliv dopravy, mechanické 
vlivy, atd.).
Provádějí se na nosných stěnách ve všech úrovních stropních 
konstrukcí – buď v úrovni stropní konstrukce nebo pod ní (svislá 
vzdálenost věnců je doporučena max. 4,0 m), v případě velkých 
konstrukčních výšek např. u tělocvičen, nebo při zatížení zemním 
tlakem se navrhují i v mezipoloze. Aby ztužující věnce dobře plnily 
svou funkci, měly by probíhat ve všech nosných stěnách (obvodo-

vých i vnitřních) tak, aby na sebe plynule (bez přerušení) navazova-
ly po celém obvodě objektu a tím zajistily stažení celého objektu. 
Přerušení věnce, např. vykonzolovanými panely či v místě komínu 
bez dalších konstrukčních opatření, nebo nezakotvení věnce pod 
pozednicí do štítových stěn, je nedůslednost, která se již na mnoha 
stavbách projevila vznikem trhlin. 
V případě tuhých stropů monolitických nebo typu HELUZ MIAKO 
je ztužující obvodový věnec často součástí monolitické desky. U 
stropů z panelů HELUZ může být ztužující věnec v úrovni pane-
lů, pokud vyjde jeho šířka alespoň 150 mm (při vyčnívající výztuži 
z panelů pak je absolutní min. šířka věnce 100 mm se zataženou 
výztuží ze styčných spár mezi panely). V případě betonových pa-
nelových stropů – např. SPIROLL, pokud není navržen ztužující vě-
nec pod úrovní stropu, se pak navrhuje zdivo vyrovnat betonovou 
mazaninou z betonu C16/20 v tl. cca 50 mm. 
Ztužující věnce pod úrovní stropní konstrukce (doporučená výška 
min. 150mm) se navrhují především tam, kde není možné je pro-
vést v úrovni stropu, nebo je jejich provedení pod úrovní stropní 
konstrukce výhodnější z hlediska provádění (např. stropy dřevěné 
nebo ocelové). 
Norma ČSN EN 1996-1-1 (Navrhování zděných konstrukcí) požadu-
je, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální 
tahovou návrhovou sílu Fa = 45 kN s tím, že věnce ze železobetonu 
musí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alespoň 
150 mm² - což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. 
U objektů navržených do oblastí s malou a větší seismicitou pak 
o průřezové ploše alespoň 200 mm²- což představuje plochu 4 Ø 8 
mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm 
po 200 až 400 mm v závislosti na průřezu věnce a jeho významu.
Poznámka - podle již zrušené normy ČSN 73 1101 (Navrhování 
zděných konstrukcí) se vodorovná výztuž věnce ve směru délky 
(šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení Fa=15 
kN působící na 1 m šířky (délky) budovy. 

tahová návrhová síla ve věnci fap se spočte podle vztahu:

fap = as. fyd 

kde:
 � as  - je průřezová plocha betonářské výztuže
 � fyd  - je návrhová mez kluzu výztuže 

 y pro ocel B500B = 10505 ( R )  fyd = 435 MPa
 y pro ocel B420B = 10425 ( V )  fyd = 348 MPa

Ztužující věnce mohou být namáhány i jinými silami – např. ztužu-
jící věnec pod pozednicí může být namáhán vodorovnou silou od 
krovu kolmou na věnec a pak je nutné věnec posoudit jako nosník 
namáhaný ohybem, který je vyvolán jednotlivými vodorovnými 
silami. Při tomto statickém posouzení pro určení účinné výšky prů-
řezu je rozhodující šířka věnce, délka nosníku je pak vzdálenost 
zakotvení věnce do příčných stěn. 

dimenzování zdiva 
Pevnost zdiva je daná kombinací jeho základních prvků (cihel a 
malty). Na konečnou únosnost stěny však nemá vliv jen pevnost 
zdiva, ale také geometrie stěny (hlavně výška, tloušťka), návrh de-
tailů v hlavě (koruně) stěny (uložení stropu) a v patě stěny (sokl, 
založení zdiva), ale také vlastní provedení zdiva – tj. správná pře-
vazba (tou je zajištěno roznášení zatížení), svislé styčné spáry na 
sraz (P+D) nebo promaltované  atd. 
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čsn 73 1101 - navrhování zděných konstrukcí 
Od března 2010 byla česká národní norma Navrhování zděných 
konstrukcí ČSN 73 1101 nahrazena normou evropskou ČSN EN 
1996. Proto statické údaje pro navrhování zděných konstrukcí 
v této Technické příručce jsou údaje jen podle evropské normy.  
Pokud je zapotřebí vyhledat charakteristiky zdiva potřebné pro 
statický výpočet podle již neplatné národní normy ČSN 731101 
jsou k dispozici statické tabulky na internetových stránkách -  
www.heluz.cz/ke-stazeni/statika.

tab 3. - Ukázka statické tabulky zdiva helUz
sti 44 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
malta celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,9 1,4 1,0
součinitel přetvárnosti α 1200 1500 700
sti 44 P 8
skupina zdicích prvků 3
malta M5 LM5 TREND
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1
výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,2 1,0 -
součinitel přetvárnosti α 1000 1000 -

čsn en 1996 - navrhování zděných konstrukcí 
V části normy ČSN EN 1996-1-1 jsou uvedeny zásady pro navrhová-
ní zděných konstrukcí, v ČSN EN 1996-1-2 je postup, jak posoudit 
zděné konstrukce na účinky požáru a v normě ČSN EN 1996-3  jsou 
pak uvedeny zjednodušené metody výpočtů pro stavby menšího 
rozsahu (jednoduché objekty s výškou do 12 m a s rozpětím traktů 
do 7 m).  

technické termíny a pojmy
Zdicí prvky (cihly)

klasifikace zdicích prvků 
Pro potřeby navrhování zděných konstrukcí podle ČSN EN 1996 se 
zdicí prvky rozdělují do dvou kategorií a čtyř skupin. 

kategorie
Do kategorie I jsou zařazeny všechny zdicí prvky vyráběné firmou 
HELUZ. Do této kategorie patří cihly, u nichž pravděpodobnost, že 
se nedosáhne deklarované pevnosti v tlaku, je menší než 5 %. Dále 
to jsou takové zdicí prvky, kdy nesmí průměrná pevnost v tlaku 
být menší než deklarovaná pevnost výrobcem a zároveň nesmí být 
jednotlivé hodnoty pevnosti menší než 0,8násobek deklarované 
pevnosti (ve smyslu ČSN EN 771-1). 
Do kategorie II se pak obecně zařazují zdicí prvky, u kterých se před-
pokládá, že nesplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I.

skupiny
Do skupin se zdicí prvky zařazují podle materiálu použitého k vý-
robě, podle způsobu děrování a podle podílu děrování k celkové 
ploše zdicího prvku. Zdicí bloky HELUZ se zařazují do skupin 1, 2, 3 
viz technické listy jednotlivých cihel.

Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků fu 
Průměrná pevnost v tlaku je výchozí pevností v tlaku, určuje se 
pevnostními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN 772-
1. Uvádí se v MPa (= N/mm2). Jde o deklarovanou pevnostní třídu 
cihel P8, P10, P15 apod. viz technické listy.

normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků fb

Pevnost v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnost ekvivalentní-
ho zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném 
stavu vlhkosti. Uvádí se v MPa.

druhy malt

návrhová malta pro zdění podle volby výrobce
Malta, pro niž výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly 
zajištěny předepsané vlastnosti - např. malta v pytlích či silech 
(označována někdy též SMS – suchá maltová směs).

Předpisová malta pro zdění
Malta, která je vyráběná přímo na stavbě ve stanoveném poměru 
složek a jejíž vlastnosti se posuzují podle použitého poměru slo-
žek - např. 1 : 1 : 5, což je poměr objemových dílů cementu, vápna 
a písku.

Pevnost malty v tlaku fm 
Pevnost v tlaku malty pro zdění se stanoví podle ČSN EN 1015-11. 
Označení malt je např. M2,5; M5; M10, což je právě pevnost malty 
v tlaku v MPa. Označení LM5 je lehká malta s min. pevností 5 MPa 
(objemová hmotnost zatvrdlé malty 600-800 kg/m3).

Zdivo

charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk

Z hlediska navrhování je nejdůležitější vlastností zdiva jeho pev-
nost v tlaku kolmo k ložným spárám. Pevnost fk je stanovena podle 
výsledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle příslušných ustano-
vení normy ČSN EN 1996-1-1 a je uvedena v technických listech. 
Pro zdivo vyzděné na PU pěnu HELUZ není možné použít normový 
výpočet, hodnoty pevností zdiva v tlaku vychází pouze z provede-
ných zkoušek. 
Z provedených pevnostních zkoušek pro zdivo HELUZ bylo při po-
rovnávání výsledků pevnosti zdiva ze zkoušek a normovým výpo-
četním postupem ověřeno, že pevnost zdiva v tlaku vyzděného na 
lepidlo SB (malta pro tenké spáry s min. pevností 10 MPa, která se 
nanáší pouze na plochu jednotlivých cihelných žebírek) cca vzá-
jemně odpovídá.  Lepidlo se nanáší válcem SB v tl. min. 1 mm nebo 
se do něj cihly namáčí. Při jiném způsobu nanášení (např. malířský 
či jiný váleček) není možné deklarovat uvedené pevnosti zdiva. 
Na základě pevnostních zkoušek byl potvrzen nárůst pevnosti 
zdiva v tlaku o cca 30 % při vyzdění na celoplošné lepidlo sb c 
(celoplošná malta pro tenké spáry s min. pevností 10 MPa, která 
pokryje celou ložnou plochu - jak plochu žebírek, tak i dutiny mezi 
jednotlivými žebírky=voštinami).  Lepidlo SB C se nanáší pouze 
válcem SB C v tl. cca 3 mm (s jedinou výjimkou - u cihel 2in1 je 
možné lepidlo nanášet také pomocí zubového hladítka). Při jiném 
způsobu nanášení není možné deklarovat uvedené pevnosti zdi-
va. 
Naopak při vyzdění cihel na pěnu HELUZ (jednosložková polyure-
tanová pěna, která byla vyvinuta právě pro účely zdění) dochází k 
poklesu pevností, s porovnáním se zdivem vyzděným na celoploš-
né lepidlo téměř o 50 %. Rovněž tak, při použití jiných PUR pěn, 
není možné deklarovat uvedené pevnosti zdiva.
Hodnoty pevnosti zdiva fk jsou uvedeny v technických listech. 

návrhová pevnost zdiva v tlaku fd 
platí vztah      fd = fk/γm

kde 
 � γm - je dílčí součinitel vlastností materiálů a pro zdicí prvky  
HELUZ , nabývá hodnot

 y γM = 2,0 (vyzděno na návrhovou maltu)
 y γM = 2,2 (vyzděno na předpisovou maltu)
 y γM = 2,2 (při použití zjednodušených metod) 
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součinitel modulu pružnosti ke 
Slouží pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti 
zdiva E, platí vztah      e= ke. fk. 
Součinitel modulu pružnosti KE  je uveden v technických listech. 

Pevnost zdiva ve smyku fvk

Pevnost zdiva ve smyku je závislá hlavně na soudržnosti malty se 
zdicím prvkem (tzv. počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0) a na 
velikosti tlakového napětí – viz ČSN EN 1996-1-1 kapitola 3.6.2. 
Pro zdivo se styčnými spárami maltou nevyplněnými - typu P+D 
(=pero a drážka) je třeba uvažovat vztah podle článku 4.

Počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0

Počáteční pevnost zdiva ve smyku (MPa) odpovídá také termínu 
přídržnosti v rovině styku cihly a malty ve smyslu ČSN EN 771-1. 
Hodnota počáteční pevnosti ve smyku pro cihly s cementovými po-
jivy je převzata z tabulky 3. 4. normy ČSN EN 1996-1-1, hodnoty zdi-
va spojeného PU pěnou HELUZ jsou uvedeny na základě zkoušek.
Počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0 je uvedena v technických 
listech. 

Pevnost zdiva v ohybu 
Rozlišuje se pevnost zdiva v ohybu fxk1 v rovině porušení rovnoběž-
né s ložnými spárami a pevnost zdiva v ohybu fxk2 v rovině porušení 
kolmé k ložným spárám. 
Firma HELUZ nemá k dispozici vlastní pevnostní zkoušky, pro zdivo 
vyzděné na cementové pojivo lze příslušné hodnoty převzít z ta-
bulky v kapitole 3.6.4. normy ČSN EN 1996-1. 

návrh a posouzení nosných stěn a pilířů 
navrhování stěn a pilířů s převládajícím tlakovým 
zatížením 
Únosnost zděné stěny (pilíře) je přímo úměrná průřezové ploše 
pilíře a pevnosti zdiva a klesá se zvětšující se štíhlostí stěny (pilíře) 
a výstředností tlakové (normálové) síly.  
Posoudí se, zda platí podmínka:

nrd ≥ned

kde 
 � nrd - návrhová únosnost (v hlavě, v patě a uprostřed stěny)
 � ned  - je skutečné návrhové zatížení, které na posuzovanou stě-
nu (pilíř) působí

Pro projektanty nabízíme pro navrhování a posouzení únosností 
stěn a pilířů program helUZ stěna_pilíř, který je volně ke staže-
ní na www.heluz.cz/ke-stazeni/statika. Jde o ideální pomůcku 
při navrhování zdiva HELUZ – podle zadané tloušťky a typu zdiva 
jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způsob zdění  
a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. 
Do tohoto programu je třeba zadávat normálovou sílu a ohybový 
moment na základě statického výpočtu (na velikost ohybového 
momentu má kromě excentricity normálové síly vliv i tuhost styč-
níků – uspořádání stěn a spolupůsobení stropní desky). 
Pokud není k dispozici statický výpočet, doporučujeme pou-
žít při statickém návrhu zvláště u jednopodlažních staveb nebo  
u posledních stropů v místě tzv. atikového styčníku, výpočet podle 
zjednodušených metod, podle normy ČSN EN 1996-3. 
Při splnění vstupních podmínek (geometrie objektu, počet podla-
ží, zatížení,…) lze jednoduchými vztahy spočítat zmenšující souči-
nitel Φ, kterým se zavádí do výpočtu únosnosti zdiva vliv výstřed-
nosti od svislého i vodorovného zatížení, včetně vlivu imperfekcí 

a účinků dotvarování. Platí vztah, že návrhová únosnosti stěny NRd  
se spočte ze vztahu: 

nrd = Φs . b . t . fd

kde 
 � t  - je tloušťka stěny (m), která přenáší zatížení (např. v místě 
uložení stropu je proto třeba odečíst šířku tepelné izolace)

 � b - je délka stěny, pilíře (m)
 � fd - je návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku (MPa)

 y fd = fk/γM = fk/2,2
 � Φs – je zmenšující součinitel, který se definuje vztahem 

 y pro vnitřní stěny 
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V příloze A normy ČSN EN 1996-3 je uveden ještě jednodušší po-
stup ověřování ztužení a stability u budov do 3 podlaží s omeze-
ním štíhlostního poměru stěn λ max. hodnotou 21.
V tom případě návrhová únosnosti stěny NRd  je rovna:

nrd = ca . b . t . fd             

kde 
 � cA je zmenšující součinitel, který závisí na štíhlostním poměru λ 

 y cA = 0,50 pro λ = hef / tef ≤ 18             
 y cA = 0,36 pro 18 < hef / tef ≤ 21           

kde 
 � tef - je účinná tloušťka stěny
 � hef  - je vzpěrná výška stěny (pilíře), která se stanovuje s přihléd-
nutím k poměrným tuhostem stěny a stropu. 

 � h  - je světlá výška stěny (pilíře)
 y pokud je stropní konstrukce tuhá ve své rovině,  

lze zjednodušeně uvažovat  hef = h
 y v případě netuhé stropní konstrukce 

 – u objektu s několika trakty hef = 1,25. h 
 – u objektu s jedním traktem hef = 1,5. h 

 y není-li stěna ve zhlaví (koruně) opřena  hef = 2,0. h

Z hlediska posouzení stěn na mezní stav použitelnosti pak jako 
pomůcka pro ověření správného návrhu může být norma ČSN EN 
1996-1-1 příloha F, která stanoví mezní hodnoty poměrů – výšky 
ku tloušťce a délky ku tloušťce stěn.  

Únosnost zdiva v soustředěném tlaku
Na zděné stěny mohou být také přímo uloženy stropní trámy nebo 
průvlaky. Je potřeba tedy ještě posoudit, zda je zdivo schopno pře-
nést reakci od tohoto stropního trámu nebo průvlaku.
Posoudí se, zda platí podmínka:
nrdc ≥ nedc

kde 
 � NRdc - únosnost zdiva v soustředěném zatížení 
 � NEdc - je skutečné návrhové zatížení stěny, které je rovno reakci 
stropního trámu a tak odpovídá posouvající síle VEd. Zatížení stě-
ny tedy je rovno NEdc = VEd
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Únosnost zdiva v soustředěném zatížení NRdc se spočte ze vztahu: 
nrdc = β . ab . fd

kde 
 � fd -  je návrhová pevnost zdiva v tlaku
 � ab - je zatížená plocha, tj. součin šířky trámu bT a délky uložení 
trámu aT (obecně musí platit, že aT ≥ 0,5 t, aby bylo možno pou-
žít tuto metodu posouzení)

 � β - je součinitel pro soustředěné zatížení s tím, že pro zdicí prvky 
skupiny 2, 3 je β = 1,0.

Pokud podmínka nevyhoví, je třeba přijmout opatření pro zvýšení 
únosnosti zdiva stěny. Např. navrhnout v místě uložení stropního 
trámu nebo průvlaku podkladní blok z prostého betonu, jehož vli-
vem se lokální zatížení roznese na větší plochu a zdivo pak na toto 
zatížení již vyhoví apod. U prostého betonu se uvažuje roznášení 
zatížení pod úhlem 60°.

Podzemní (suterénní) zděné stěny 
Podzemní stěny jsou namáhány bočním (lichoběžníkovým) zatíže-
ním od zeminy a proto je nevhodné je navrhovat ze zdiva vyzděné-
ho na pěnu HELUZ nebo na lepidlo SB a to z důvodů malé pevnosti 
zdiva v tahu za ohybu. Největší pevnosti v tahu za ohybu dosahuje 
zdivo vyzděné na klasické maltové lože s  promaltovanými svislými 
spárami. Pro stěny zatížené zemním tlakem je nutný vždy statický 
výpočet a to v několika fázích výstavby. Jak posouzení v průběhu 
provádění, tak po dokončení stavby. Pro výpočet lze použít zjed-
nodušené metody podle normy ČSN EN 1996-3. Na internetových 
stránkách www.heluz.cz/ke-stazeni/statika je umístěn odkaz na 
program pro posouzení suterénních zděných stěn. Také by měl 
být předepsán technologický postup, kolik nadzemních podlaží již 
musí být vybudováno, aby mohlo dojít k zasypání výkopu kolem 
suterénu, aniž by hrozilo porušení stěny účinkem bočního zatížení. 
Pro bočně namáhanou stěnu je totiž výhodné, pokud je svisle při-
tížena, neboť se tím zmenšuje výsledná excentricita zatížení. Ně-
kdy je výhodné navrhnout ztužující věnec umístěný cca ve spodní 
1/3 výšky stěny, stěny rozepřít do stěn kolmých na stěnu zatíženou 
zemním tlakem nebo stěnu vyztužit případně pilíři.

sokl
U obvodového zdiva se pro přerušení tepelného mostu první řada 
cihel vysypává na stavbě polystyrénem (alt. cihly FAMILY 2in1), 
nebo lze zdivo předsadit a soklovou část zateplit – viz obrázky na 
str. 34 a 35. Pokud bude zdivo předsazené o více než 1/7 šířky 
horní cihly, pak je nutné statickým výpočtem ověřit, že únosnost 
zdiva ve styčné soklové spáře bude dostatečná. Čím větší je před-
sazení zdiva, tím dochází ke zvýšení mimostředného působení 
svislého zatížení, které snižuje výslednou únosnost v patě stěny – 
bližší informace viz http://www.heluz.cz/ke-stazeni/statika/.
Podle nejnovějších poznatků z praxe se dále ukazuje, že s největší 
pravděpodobností, aniž by na stavbě docházelo k nějakým static-
kým problémům, lze zdivo tl. 38 cm předsadit o 8 cm,  zdivo tl. 44 
cm předsadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alespoň 
první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo. 

Příčky 
Konkrétní návrh geometrie příčky, jejího způsobu kotvení či pří-
padného vyztužení souvisí s návrhem projektanta na základě no-
rem a není to otázka technologického předpisu výrobce. 
Příčky sice nemají žádnou nosnou funkci z hlediska statiky kon-
strukce budovy, ale musí splňovat požadavky s ohledem na mezní 
stavy únosnosti, stability a použitelnosti navržené příčky. A to jak 

od zatížení způsobeného vlastní tíhou příčky, tak i od případných 
dalších možných zatížení např. od poliček, zavěšených skříněk, 
knižních regálů, zavěšených zařizovacích předmětů, tak i od zatí-
žení způsobeného např. nárazem, či bočním tlakem. Příčky musí 
toto zatížení přenést do navazujících stavebních konstrukcí a to 
vhodným způsobem přikotvení. Při kotvení příček je nutné respek-
tovat ještě další působení příček v konstrukci a to  jejich protihlu-
kovou, tepelně-izolační a požární funkci. Při návrhu příček je třeba 
také zohlednit jejich interakci s okolními stavebními konstrukcemi 
(např. průhyb stropní konstrukce).
Jako určité vodítko pro navrhování nenosných vnitřních stěn a pří-
ček, které nejsou namáhány svislým zatížením a na které působí 
omezené boční zatížení, může být norma ČSN EN 1996-3 příloha 
B. V úvodu této přílohy jsou popsány vstupní podmínky a při je-
jich dodržení lze použít nomogramy (pro tloušťky stěn od 80 mm) 
podle způsobu kotvení příček k navazujícím konstrukcím a podle 
štíhlostních poměrů příčky a to poměr h/t a L/t.
kde 

 � t  – je tloušťka příčky 
 � h – je výška příčky 
 � l – je délka příčky 

navrhování zděných konstrukcí na účinky 
požáru podle čsn en 1996-1-2
Se zavedením evropských norem by se každá nosná konstrukce 
měla posoudit také na účinky požáru. Přesný postup výpočtu sta-
noví norma ČSN EN 1996-1-2.  Z tabulkových hodnot této normy 
nebo na základě výsledků zkoušek z akreditované laboratoře PAV-
ÚS  jsou uvedeny v technických listech požární odolnosti stěn, ale 
i stropních konstrukcí a překladů. 

Ověření požární odolnosti podle času:
tfi,requ ≤ tfi,d

kde 
 � tfi,requ – je požadovaná hodnota normové požární odolnosti
 � tfi,d – je návrhová hodnota normové požární odolnosti

Firma HELUZ nabízí projektantům zpracování Požárně bezpeč-
nostního řešení stavby, z kterého vyplyne zatřídění objektu podle 
stupně protipožární bezpečnosti staveb a tím požadovaná nejnižší 
doba normové požární odolnosti stavebních konstrukcí v minu-
tách podle klasifikace stavebních konstrukcí. 

a)
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Omezení rozměrů vnitnřích stěn, které nejsou namáhány svislým zatížením
a působí na ně omezené boční zatížení
bližší informace viz. ČSN EN 1996-3 - Příloha B

volný okraj

Způsob kotvení příčky
podepřený okraj

typ příčky b) - příčka podepřená podél tří okrajů s volným svislým okrajem
typ příčky a) - příčka podepřená podél všech čtyřech okrajů

typ příčky c) - příčka podepřená podél tří okrajů s volným horním okrajem
typ příčky d) - příčka podepřená jen podél horního a dolního okraje

b)

h/t

L/t

d)

c)
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 � V případě požárního zatížení je limitní štíhlost stěn  
λ = hef / tef ≤ 40.            

kritéria při normovém požárním namáhání
r – nosnost
Je schopnost prvku konstrukce odolávat po  určitou dobu půso-
bení požáru na jeden nebo více povrchů při specifikovaném me-
chanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability. Kri-
térium je považováno za  splněné tehdy, jestliže funkce nosnosti 
zůstane zachována po dobu požadované požární odolnosti.

e – celistvost
Je schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru pou-
ze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu 
v  důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je 
považováno za splněné tehdy, jestliže průměrná teplota na stra-
ně odvrácené od požáru nestoupne o více než 140 °K a maximální 
nárůst teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 °K.

i – izolace
Je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru 
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významné-
ho přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou stranu. 
Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná 
strana, ani jakýkoliv materiál v  její blízkosti. Prvek má rovněž vy-
tvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v  její blízkosti. 
Kritérium je považováno za  splněné tehdy, jestliže je zabráněno 
průniku plamenů a horkých plynů stavební konstrukcí.
Kritéria požární odolnosti se pro posuzovanou konstrukci obvykle 
uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jsou splněná kritéria, číselný údaj 
udává kolik minut posuzovaná konstrukce daná kritéria splňuje.

třídy požární odolnosti
Klasifikační třídy se vyjadřují v minutách s použitím z těchto hod-
not: 15, 30, 45, 60 ,90, 120, 180, 240 nebo 360.

třídění konstrukčních částí dP1, dP2 a dP3
dP1 – tyto konstrukční části nezvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru za  specifických podmínek podle ČSN 
73 0810.
dP2 – tyto konstrukční části nezvyšují v  požadované době po-
žární odolnosti intenzitu požáru za specifických podmínek podle  
ČSN 73 0810, které jsou odlišné od DP1.
dP3 – tyto konstrukční části zvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, 
které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

třída reakce na oheň
Toto označení  nahradilo dřívější pojem „Stupeň hořlavosti“, jde o 
odezvu výrobku za určených podmínek, příspěvkem vlastního roz-
kladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven.
Cihlářské a betonářské výrobky (cihelný střep, beton, ocel) jsou za-
tříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé.

Požární odolnost stěn vyzděných na PU pěnu 
helUz
Požární odolnost stěn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ 
lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnost HELUZ vyzkou-
šela v  akreditované laboratoři PAVÚS nosnou stěnu zhotovenou  
z broušených cihel HELUZ 24 a nenosnou stěnu z broušených cihel 
HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnost 
oboustranně omítnutého zdiva: 

 � tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1
 � pro nenosné stěny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1.

Požární odolnost stěn z cihelných bloků helUz 
family 2in1
Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jsou cihly s integrovaným samozhášivým 
expandovaným polystyrénem. Na základě zkoušek je u těchto ci-
hel třída reakce na oheň B–s1, d0. Z výsledků zkoušek by se tyto 
cihly mohly zařadit do  třídy A2, ale podle výkladu technických 
norem není v cihlách polystyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jsou 
tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při 
reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 s ohněm nedochází ke zvyšování 
rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapá-
vání polystyrénu ani šíření plamene po povrchu.
Požární odolnost oboustranně omítnuté stěny z  cihel HELUZ  
FAMILY 2in1 byla stanovena zkouškou pro tloušťku stěny 380 mm, 
vyzděnou na  celoplošnou tenkovrstvou maltu. Na  základě vý-
sledků je požární odolnost oboustranně omítnutých stěn z cihel  
HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle 
striktního výkladu norem doplněných o  zatřídění konstrukčních 
částí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3.

čsn en 1998 - navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení
Ačkoliv v České republice se do roku 2010 stavební konstrukce po-
suzovaly na vliv seismicity jen zřídka, podle evropských norem by 
se každá konstrukce, stejně jako na účinky požáru měla navrhnout 
také na účinky zemětřesení. Pro účely posouzení v ČR většinou po-
stačí zatřídění do seismických oblastí a podle toho dodržení urči-
tých pravidel.
V ČR se vyskytují tři typy seismických oblastí (viz mapa v normě). V 
oblastech s velmi malOU seiZmicitOU (ag.S=agR.γI.S  ≤  0,05 g) 
odpovídá cca 60 % území České republiky (pro většinu staveb cca 
oblasti, kde špičkové zrychlení agR ≤ 0,035 g).  V případech oblastí 
s velmi malou seismicitou nemusí být podle odstavce 3.2.1. do-
držována ustanovení normy čsn en 1998-1.
V oblastech s malOU seismicitOU podle odstavce 3.2.1.  
(ag.S=agR.γI.S  ≤  0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způso-
by seizmického návrhu – např. dodržení zvláštních pravidel pro 
betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné stavby. Podle 
normy ČSN EN 1998-1 _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je 
předepsána pro oblasti s velmi malou a malou seismicitou mini-
mální pevnost zdicích prvků stanovených podle normy ČSN EN 
772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnos-
ti a tlaku (článek 9.2.2. včetně národní přílohy NA. 2.42).
Takže minimální pevnost zdicích prvků v tlaku je předepsána

 � fb,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobní-
ho sortimentu HELUZ.  

Pro oblasti s větší seismicitOU podle téhož ustanovení pak je 
předepsána minimální pevnost: 

 � fb,min =5,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné 
ploše

 � fbh,min =1,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku rovnoběžně 
s ložnou plochou (v rovině stěny)

Všechny cihly z výrobního sortimentu HELUZ mají min. deklarova-
nou pevnost P8 (fb=8,0 MPa), pevnost zdicích prvků v tlaku rovno-
běžně s ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků 
cca 15 -25 % pevnosti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také 
tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ.  
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Ve čtyřech okresech naší republiky (Frýdek-Místek, Cheb, Karviná, 
Ostrava), je vždy oblast s větší seismicitou a proto je v těchto lo-
kalitách téměř vždy potřeba zpracovat seizmické výpočty podle 
ČSN EN 1998 – metody výpočtu viz kapitola 4.3.3. V těchto přípa-
dech již nestačí dodržet pouze konstrukční předpisy a pravidla pro 
jednoduché zděné stavby (viz. články normy 9.5 až 9.7). V normě 
ČSN EN 1998 je obecně uveden požadavek, že zdicí prvky mají 
být dostatečně pevné, aby nebyly náchylné k poškození lokálním 
křehkým lomem (9.2.1). Nedoporučujeme zdění na pěnu ani na 
lepidlo SB, ale doporučujeme celoplošné lepidlo na tenkou spáru 
SB-C nebo zdění na klasické maltové lože (zdivo s větší duktilitou  
s vyšší schopností disipace energie).

drážky a výklenky
V případě nutnosti vytváření drážek a výklenků do zdiva (elektro-
instalační rozvody, vodoinstalace, plynoinstalace apod.) musíme 
zabezpečit stabilitu stěny. Drážky a  výklenky nemají procházet 
překlady, ztužujícími věnci nebo jinými částmi konstrukce zabu-
dovanými do stěny. Rozměry výklenků a svislých drážek ve zdivu, 
které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uve-
deny v ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (kapitola 
8.6) – výtah viz tabulky 4 a 5. 
Klasické provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je 
nevhodné (pomalé, pracné, nepřesné a k samotnému cihelnému 
zdivu např. příčkové zdivo značně nešetrné). Pro značné snížení 
pracnosti a urychlení provádění doporučujeme použít elektrickou 
drážkovačku (nebo např. úhlovou brusku).

svislé drážky a výklenky
tab 4. - velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu 
přípustných bez statického výpočtu

tloušťka  
stěny

dodatečně prováděné drážky  
a výklenky

vyzdívané drážky  
a výklenky

maximální 
hloubka

maximální  
šířka

maximální 
šířka

minimální  
zbytková  

tloušťka stěny
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

85 - 115 30 100 300 70

140 - 175 30 125 300 90

200 - 225 30 150 300 140

240 - 300 30 175 300 175

přes 300 30 200 300 215

 � Přitom za  největší hloubku drážky nebo výklenku se uvažuje 
hloubka otvorů, které vznikly při jejím vytváření.

 � Svislé drážky nedosahující více než do třetiny výšky patra nad 
stropní desku mohou mít u stěn větších tlouštěk než 225 mm 
hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm.

 � Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami, drážkou a vý-
klenkem nebo otvorem ve stěně nemá být menší než 225 mm.

 � Vodorovná vzdálenost mezi sousedními dvěma výklenky bez 
ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách a mezi dráž-
kou a otvorem ve stěně, nemá být menší než dvojnásobek šířky 
širší drážky.

 � Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnout 0,13násobek 
délky stěny.

vodorovné a šikmé drážky 
Jakákoliv vodorovná nebo šikmá drážka může být umístěna 
do 1/8 světlé výšky podlaží nad anebo pod stropní deskou. Celko-
vá hloubka drážky musí být menší než v tabulce za předpokladu, 
že výstřednost v daném místě je menší než t/3.

tab 5. - velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu 
přípustných bez statického výpočtu

tloušťka  
stěny

maximální hloubka drážky

neomezená délka délka do 1 250 mm

(mm) (mm) (mm)

85 - 115 0 0

116 - 175 0 15

176 - 225 10 20

226 - 300 15 25

přes 300 20 30

 � Přitom za největší hloubku drážky se uvažuje hloubka otvorů, 
které vznikly při jejím vytváření.

 � Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně 
nemá být menší než 500 mm.

 � Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené 
délky, které se vyskytují na téže nebo opačné straně, nemá být 
menší než dvojnásobek délky delší drážky.

 � U  stěn tloušťky větší než 175 mm, smí být přípustná hloubka 
drážky zvětšena o 10 mm, pokud bude drážka vyřezána nástro-
jem přesně na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vy-
řezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má 
tloušťku nejméně 225 mm.

 � Šířka drážky nemá být větší než polovina tloušťky stěny v místě 
oslabení.

Pokud jsou největší přípustné hloubky drážek (podle výše uvede-
ných tabulek překročeny), pak se únosnost v tlaku, smyku a ohybu 
průřezu stěny oslabené drážkami a výklenky ověřuje statickým vý-
počtem, ve kterém se uvažuje s oslabenou plochou průřezu.
Potřebu rozvodů technických instalací (zvláště větších průmě-
rů) doporučujeme řešit v projektu a na stavbě tak, aby instalace 
nemusely být zasekávány do zdiva. Neboť zasekáváním dochází 
nejen ke snížení únosnosti zdiva, ale také ke snížení tepelněizo-
lačních a akustických vlastností zdiva. Vhodné technické řešení je 
např. obezděním, využití instalačních přizdívek, vhodným umístě-
ní svislých rozvodů – např. v prostorech vestavěných skříní, využití 
vrstev ve skladbě podlah – např. pro rozvody topení, centrální vy-
savače apod.  

tepelnětechnické požadavky
Základní normou pro tepelnou ochranu budov je ČSN 73 0540-2: 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (platnost od 11.2011). 
Tato norma stanovuje tepelnětechnické požadavky pro navr-
hování a  ověřování budov s  požadovaným stavem vnitřního 
prostředí při jejich užívání. Platí pro nové budovy a pro stavební 
úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny do-
končených budov. Tato norma je závazná – odkazuje se na ní zákon  
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o tech-
nických požadavcích na stavby, vyhláška č. 148/2007 Sb., o ener-
getické náročnosti budov (ve znění jejich novelizací).
Kromě základních požadavků na součinitele prostupu tepla je nut-
né splnit i požadavky na řešení tepelných vazeb mezi jednotlivými 
konstrukcemi, a to jednak z pohledu povrchových teplot a jednak 
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z pohledu šíření tepla – lineárních činitelů. V případě navrhování 
energeticky efektivních budov je nutné tepelným vazbám věnovat 
značnou pozornost – technické detaily je možné nalézt na webo-
vých stránkách www.heluz.cz.
Nově je možné využít při řešení konstrukčních detailů pro-
gram helUZ tepelné mosty, který je volně ke  stažení na   

www.heluz.cz/ke-stazeni/tepelnatechnika. Další významnou po-
můckou jsou příručky: Příručka vyhodnocení typických tepel-
ných mostů (zdivo z cihel PLUS a STI) a nově vydaná příručka te-
pelná příručka podklad pro navrhování a provádění zděných 
konstrukcí z cihel helUZ familY.

tab 6. - základní požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí podle čsn 73 0540-2 (2011)

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)

Požadované 
hodnoty  

UN,20

Doporučené 
hodnoty  

Urec,20

Doporučené  
hodnoty pro  

pasivní domy Upas,20

stěna vnější 0,30
těžká: 0,25

0,18 až 0,12
lehká: 0,20

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop pod nevytápěnou půdou (a střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10

stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30
těžká: 0,25

0,18 až 0,12
lehká: 0,20

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 až 0,30
stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,5
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,05 0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,2 1,45
stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°c včetně 2,7 1,80
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 0,8 až 0,6

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,4 1,1 0,9
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,7 1,2 0,9
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3 1,7
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí  
z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,7 1,4

Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0

Nekovový rám výplně otvoru - 1,3 0,9-0,7

Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2

tab 7. - Požadavky na tepelné vazby podle čsn 73 0540-2 (2011)

typ lineární tepelné vazby

Lineární činitel prostupu tepla (W/m.K)

Požadované  
hodnoty  

ψN

Doporučené 
hodnoty  

ψrec

Doporučené 
hodnoty pro 

pasivní domy ψpas

Vnější stěna navazující na další konstrukci s výjimkou výplně otvoru, např. 
na základ, strop nad nevytápěným prostorem, jinou vnější stěnu, střechu, lo-
džii či balkon, markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při vnitřní izolaci), aj.

0,20 0,10 0,05

Vnější stěna navazující na výplň otvoru, např. na okno, dveře, vra-
ta a část prosklené stěny v parapetu, bočním ostění a v nadpraží

0,10 0,03 0,01

Střecha navazující na výplň otvoru, např. střešní okno, světlík, poklop výlezu 0,30 0,10 0,02

typ bodové tepelné vazby
Bodový činitel prostupu tepla (W/K)

χN χrec χpas

Průnik tyčové konstrukce (sloupy, nosníky, konzoly, apod.) 
vnější stěnou, podhledem nebo střechou

0,4 0,1 0,02
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Přehled tepelněizolačních vlastností zdiva z cihel helUZ
Hodnoty součinitele prostupu tepla zděné stěny z jednovrstvé konstrukce jsou uváděny při návrhové vlhkosti zdiva pro výrobní závod 
Hevlín se 4 cm tepelněizolační omítky s λ = 0,1 W/m2.K a se 1,5 cm vnitřní omítky s λ = 0,88 W/m.K. Odpory při přestupu tepla jsou  
Rsi = 0,13 m2.K/W a Rse = 0,04 m2.K/W.

Ukončení koruny zdiva v nevytápěných prostorech
Po dokončení vyzdění stěn je nutné upravit korunu stěny tak, aby se zabránilo tzv. komínovému efektu. Ten může vzniknout, pokud je 
koruna zdiva z cihel neupravena. K proudění vzduchu ve stěnách nedochází tehdy, pokud je stěna ukončena ve výšce nadzemního pod-
laží. Pro domy o více jak jednom nadzemním podlaží se pro stěny v 1. NP tento jev potlačí „automaticky“ (uložením stropních konstrukcí). 
Avšak při zakončení stěn např. v nevytápěných prostorech půdy a štítových stěnách se nesmí zapomenout na úpravu koruny zdiva. Stačí 
korunu zdiva zatřít maltou – viz obrázek.
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akustické požadavky
Ve stavbách je nutné dodržovat požadavky na ochranu proti hlu-
ku. U  zděných stěn se posuzují požadavky na  tzv. váženou sta-
vební vzduchovou neprůzvučnost (R´w) a  u  stropních konstrukcí  
(HELUZ MIAKO a panely HELUZ) se posuzují požadavky i na váže-
nou stavební normovou hladinu akustického tlaku kročejového 
zvuku (L´n,w).

vzduchová neprůzvučnost
Podle ČSN 73 0532 lze ve fázi návrhu a v projektové přípravě při 
posuzování použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty 
neprůzvučnosti stavebních konstrukcí Rw a provést přibližný pře-
počet na stavební váženou neprůzvučnost R´w podle vztahu:
r´w = rw – k1, 

 � kde k1 je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku.
čím vyšší hodnota rw, tím má stěna lepší neprůzvučnost.

Hodnoty Rw pro stěny z  jednotlivých cihel HELUZ jsou uvedeny  
v jednotlivých technických listech výrobků. Při zdění stěn z brou-
šených cihel na PU pěnu HELUZ je hodnota laboratorní vzducho-
vé neprůzvučnosti zpravidla o  1dB nižší (netýká se akustických 
cihel, při kterých se používají výlučně malty).
 
tab 8. - hodnoty korekce k1 podle čsn 73 0532

k1 použití

2 dB

základní hodnota platná pro 
všechny dělicí konstrukce v ma-
sivních zděných nebo montova-
ných panelových stavbách z kla-
sických materiálů (cihly, beton)

2 až 5 dB

doporučené hodnoty pro těžké 
dělicí konstrukce ve skeleto-
vých stavbách (např. vyzdívané 
konstrukce ve skeletu apod.)

4 až 8 dB

doporučené hodnoty pro 
lehké dělicí konstrukce 
ve skeletových, ocelových 
nebo dřevěných stavbách 
(deskové dílce, sádrokartonové 
konstrukce, dřevěné stropy)

Při návrhu zděných stěn z cihel je nutné věnovat pozornost i všem 
ostatním cestám a příspěvkům k šíření hluku tak, jak je uvedeno 
na obrázcích č. 7, 8, 9. Ze stavební praxe se ukazuje, že při výpočtu 
vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti u stěn z akustických 
cihel HELUZ je vhodné uvažovat na tyto vlivy s hodnotou korekcí  
k1 = 3 dB. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem 
např. podle ČSN EN 12354-1.
Faktory přizpůsobení spektru jsou uváděny u hodnoty vážené la-
boratorní vzduchové neprůzvučnosti takto: 
rw (c; ctr) db = 58 db (-3;-7) 

 � Faktory přizpůsobení spektru se používají podle typického 
spektra zdroje hluku.

 � Faktor přizpůsobení spektru C: vypočítává se ze spektra růžové-
ho šumu (používá se pro činnosti v bytě – hovor, hudba, rozhlas, 
televize, dětské hry, …) 

 � Faktor přizpůsobení Ctr: vypočten ze spektra městského do-
pravního hluku (používá se pro městský dopravní hluk, vrtulové 
letadlo, disko hudba, …)

Hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti s přihlédnu-
tím k faktoru přizpůsobení spektru se stanoví:

r´w = rw – k1 + c (ctr)

Např. pro stěnu s Rw = 58 dB je pro zdroj hluku odpovídající spektru 
C vážená stavební vzduchová neprůzvučnost:

r´w = 58 – 3 + (-3) = 52 db

Pro snížení přenosu zvuku je vhodné stěny i ve vyšších nadzem-
ních podlaží zakládat na těžký asfaltový pás. Spára mezi korunou 
stěny a stropní konstrukcí se vyplňuje u akustických cihel maltou 
popř. plnými cihlami. V  případě potřeby pružného spojení mezi 
stěnou a  stropní konstrukcí je vhodné používat minerální vatu 
(např. Steprock, Airrock od  firmy Rockwool). Stykování stěn vzá-
jemně se provádí pomocí stěnových plochých nerezových kotev, 
kde je nutné spáru mezi jednotlivými stěnami plně promaltovat 
popř. se může použít minerální vata. Je možné stěny propojit kla-
sicky zavázáním cihel, je však nutné pamatovat i na jiné požadavky 
např. na šíření tepla (povrchové teploty, lineární činitele).

Obr. č. 6 - Zobrazení různých příspěvků k celkovému přenosu zvuku 
do místnosti (ČSN EN 12354-1)

Obr. č. 7 - Určení cest přenosu zvuku mezi dvěma místnostmi  
(ČSN EN 12354-1)

1

13

12

3

2

1    Přímo vyzářený dělícím prvkem
2   Vyzářený ze součástí zabudovaných v dělícím prvku
3   Nepřímý přenos
12 Vyzářený bočními prvky
13 Vyzářený bočními prvky

místnosti nad sebou místnosti vedle sebe

1

13

12

3

2

1    Přímo vyzářený dělícím prvkem
2   Vyzářený ze součástí zabudovaných v dělícím prvku
3   Nepřímý přenos
12 Vyzářený bočními prvky
13 Vyzářený bočními prvky

místnosti nad sebou místnosti vedle sebe



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 28

technické infOrmace
akustické požadavky

tab 9. - Požadavky stěny

Požadavky dle ČSN 73 0532
AKU zalévané AKU těžká Dvojité stěny

AKU 25 zal AKU 
36,5 MK

AKU 
30/33,3 

MK

AKU 
30/33,3 AKU 25 AKU 25 

MK AKU 20 AKU 
17,5 MK

AKU 
11,5*

2xAKU 17,5 
MK (50)

2x AKU 17,5 
MK (100) 2x20 (100)

Chráněný prostor Hlučné prostory
lab. Rw 57 58 58 56 55 56 53 53 47 62 66 62
staveb. R'w 55 56 56 54 53 54 51 51 45 60 64 60

BD a RD - 
nejméně jedna 
místnost

Všechny ostatní 
obytné místnosti 42 X X X X X X X X X X X X

Bytové domy 
- obytné 
místnosti bytu

Všechny místnosti 
druhých bytů 53 X X X X X X X X X
Společné pro-
story domu 52 X X X X X X X X X
Průjezdy, podjezdy 57 X X X
Místnosti s tech-
nickým zařízením

57 X X X

62 X
Provozovny 
s hlukem 85 dB

57 X X X
62 X

Terasové nebo 
řadové domy

Všechny místnosti 
v sousedním domě 57 X X X

Hotely Všechny místnosti 
druhých jednotek 47 X X X X X X X X X X X
Společně užívané 
prostory 45 X X X X X X X X X X X X
Restaurace 
do 22 hod 57 X X X
Restaurace 
po 22 hod 62 X

Nemocnice lůžkové pokoje 47 X X X X X X X X X X X
Hlučné prostory 62 X

Školy Učebny 47 X X X X X X X X X X X
Společné pro-
story domu 47 X X X X X X X X X X X
Hlučné prostory 52 X X X X X X X X X
Velmi hlučné 
prostory 57 X X X

Administrativ-
ní budovy Kanceláře běžné 37 X X X X X X X X X X X X

Kanceláře zvý-
šené nároky 45 X X X X X X X X X X X X
Kanceláře důvěrné 50 X X X X X X X X X X X

Poznámka: Hodnoty použitelnosti AKU cihel jsou uvažovány s hodnotami korekce na na šíření vedlejších cest zvuku k = 2 dB. R´w = Rw - 2dB. V konktrétních případech staveb 
nutné posoudit užití AKU cihel individuálně. Přesné znění požadavků na zvukovou izolaci konstrukcí stanoví ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzo-
vání akustických vlastností stavebních výrobků-Požadavky.U dvojitých stěn znamená hodnota v závorce tloušťku minerální vlny v mm. Systém 2x20 je z cihel HELUZ 20 (ne 
AKU 20). U dvojitých stěn z cihel AKU 17,5 MK jsou hodnoty stanoveny měřením (Rw = 62 dB) a výpočtem (Rw = 66 dB).

kročejová neprůzvučnost
Podle ČSN 73 0532 lze ve fázi návrhu a v projektové přípravě při 
posuzování použít změřené nebo vypočtené laboratorní hod-
noty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku 
stropních konstrukcí s podlahami Ln,w a provést přibližný přepočet 
na váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kro-
čejového zvuku L´n,w podle vztahu:
L´n,w = Ln,w + k2, kde k2 je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření 
zvuku v rozsahu 0 db až 2 dB.
Pro složitější konstrukce nebo dispozice místností se doporučuje 
korekci stanovit individuálně. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest 
lze získat výpočtem, např. podle ČSN EN 12354-2.
čím je nižší hodnota l´n,w, tím konstrukce lépe tlumí kročejový 
hluk.
Např. pro stropní konstrukce z panelů HELUZ:
Samotná stropní konstrukce z  panelů HELUZ s  VCP omítkou  
tl. 10 mm má Ln,w = 84 dB a Rw = 48 dB.
Stropní konstrukce z  panelů HELUZ a se skladbou podlahy: kro-
čejová izolace Rockwool Steprock ND tl. 50 mm a betonová maza-
nina tl. 50 mm má Ln,w = 49 dB a Rw = 63 dB. 
 

Je zřejmé, že je nutné posuzovat celou skladbu stropní konstrukce, 
neboť zejména kročejová izolace má příznivý vliv na sledované ve-
ličiny Ln,w a Rw. 
Pro zmenšení přenosu zvuku vedlejšími cestami mezi jednotlivými 
konstrukcemi se doporučuje ukládat stropní konstrukce – systém 
HELUZ MIAKO a panely HELUZ - na těžký asfaltový pás (pás uložit 
pod i nad úrovní stropu).

Obr. č. 8 -Určení cest přenosu zvuku mezi dvěma místnostmi nad sebou  
a vedle sebe (ČSN EN 12354-2)

1

13

12

3

2

1    Přímo vyzářený dělícím prvkem
2   Vyzářený ze součástí zabudovaných v dělícím prvku
3   Nepřímý přenos
12 Vyzářený bočními prvky
13 Vyzářený bočními prvky

místnosti nad sebou místnosti vedle sebe
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tab 10. - Požadavky stropy

Požadavky stropy
HELUZ MIAKO (výška vložky/tloušťka stropu) Keramické stropní panely HELUZ

150/210 190/230 190/250 230/270 230/290
Tl. kročejové izolace

20 mm 30 mm 50 mm

Chráněný prostor Hlučné prostory
R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w R´w L´n,w

58 51 57 52 59 50 58 51 60 49 57 52 60 51 61 49

BD a RD - 
nejméně jedna 
místnost

Všechny ostatní 
obyt místnosti 47 63 X X X X X X X X X X X X X X X X

Bytové domy 

- obytné 

místnosti bytu

Všechny místnosti 
druhých bytů 53 55 X X X X X X X X X X X X X X X X
Společné pro-
story domu 52 55 X X X X X X X X X X X X X X X X
Průjezdy, podjezdy 57 48 X X X X X X X X
Místnostnosti s tech-
nickým zařízením 57 48 X X X X X X X X

62 48
Provozovny s 
hlukem 85 dB 57 53 X X X X X X X X X X X X X X X X

62 48
Terasové nebo 

řadové domy

Všechny místnosti v 
sousedním domě 57 48 X X X X X X X X

Hotely

Všechny místnosti 
druhých jednotek 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Společně užívané 
prostory 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Restaurace 
do 22 hod 57 53 X X X X X X X X X X X X X X X X
Restaurace 
po 22 hod 62 48

Nemocnice
lůžkové pokoje 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Hlučné prostory 62 48

Školy

Učebny 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Společné pro-
story domu 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Hlučné prostory 55 48 X X X X X X X X
Velmi hlučné 
prostory 60 48 X X X

Administrativ-
ní budovy

Kanceláře běžné 47 63 X X X X X X X X X X X X X X X X
Kanceláře zvý-
šené nároky 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X
Kanceláře důvěrné 52 58 X X X X X X X X X X X X X X X X

Poznámky: U stropních konstrukcí je skladba stropní konstrukce: betonová mazanina 50 mm, separační lepenka A 400H + tepelněizolační deska Rockwool Steprock ND (T) 
tl. 20 mm + stropní konstrukce.
U stropních konstrukcí je uváděna hodnota stavební vzduchová neprůzvučnost R´w  (R´w= Rw - 2 dB, kde Rw je stanoveno z laboratorních měření a dodatečných výpočtů).
U stropních konstrukcí je uváděna hodnota stavební normovaná hladina kročejového zvuku (akustického tlaku) Ln´,w  (Ln´,w= Lnw - 0 dB, kde Ln,w je stanoveno z laboratorních 
měření a dodatečných výpočtů).
U stropních konstrukcí HELUZ MIAKO není uveden vliv omítky. 
Pokud je strop omítnut VPC omítkou tl. 15 mm, pak je možné uvažovat zvýšení hodnoty Rw o +1 dB a snížení hodnoty Ln,w o -1 dB (dochází ke zlepšení akustických parametrů).
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domy s minimální energetickou 
náročností
Společnost HELUZ nabízí ucelený cihelný systém pro domy mi-
nimální energetickou náročností, cihly s  integrovanou tepelnou 
izolací s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na českém trhu. 
Jmenovitě cihly HELUZ FAMILY 50 2in1 pro zdivo s U = 0,11 W/m2.K 
a  to při praktické vlhkosti a  bez omítek. Tyto cihly tvoří základ 
pro obálku domu s  velmi nízkou tepelnou ztrátou. Pohybujeme 
se na úrovni vhodného materiálu pro obvodové stěny pasivních 
a nulových domů. Pouze základní prvek v dnešní době nestačí. Je 
potřeba vyřešit všechny detaily. Kombinovat jednotlivé součásti 
konstrukčního systému tak, aby detaily byly jednoduché, dobře se 
prováděly a přinášely tak zefektivnění výstavby při dosažení nad-
standardních tepelněizolačních vlastností obvodové konstrukce. 
Detaily ke stažení: www.heluz.cz/ke-stazeni/knihovny-cad-detaily.
Představme si jednotlivé prvky obvodového pláště.

základní prvek obvodového pláště 
Cihly s  integrovanou izolací helUZ familY 50  2in1 (U  zdiva  
= 0,11 W/m2.K). Izolace je chráněna v keramickém obalu. Je zaruče-
na její životnost a odolnost. Zdivo s vysokým teplotním útlumem, 
výhodným fázovým posunem a přirozenou difúzní otevřeností.

Pata stěny
díky cihlám s integrovanou izolací je možné provádět sokl bez do-
datečného zateplení. Díky izolaci uvnitř cihel došlo k výraznému 
zlepšení izolačních vlastností cihel ve všech směrech. Sokl lze tedy 
provést velmi jednoduše – např. ze šalovacích betonových tvárni-
ce se štípanou hranou. 

stavební otvory
pro jednoduchost provedení ostění a parapetů stavebních otvorů 
jsou vyráběny doplňkové cihly pro eliminaci tepelného mostu.
Ztužující věnce: je možné použít nové věncovky s  integrovanou 
izolací, které byly navrženy s důrazem na zlepšení tepelněizolač-
ních parametrů – použití zejména v nadpraží stavebních otvorů. 
Mimo stavební otvory je výhodné použít cihly helUZ familY 
25 2in1, výrazně se tak zjednoduší detail ke zhotovení věnce.
Napojení střešní konstrukce na  zdivo: je vhodné použít cihly 
HELUZ FAMILY 25  2in1 v  místě napojení zdiva a  krovu. Detail se 
provádí jednodušeji, bez tepelného mostu a namísto použití úz-
kých cihel a izolace je zdivo stabilnější. Věncovky U se použijí pro 
jednoduché zhotovení ztužující věnce bez dodatečného bednění. 
Zároveň poskytují stejný podklad pro vnitřní omítku – keramický 
střep a omítka se tak v tomto místě nemusí vyztužovat sklotextilní 
síťovinou.

Pojiva
pro založení první řady zdiva na základové desce a v dalších nad-
zemních podlaží použijeme tepelněizolační maltu se zvýšenou 
únosností (pevnost 8 MPa po 28 dnech, λ = 0,15 W/m.K). Jedno-
duše tak vylepšíme místa, kde dříve byla používána klasická malta. 
Cihly spojujeme pomocí tenkovrstvé malty s nízkou tepelnou vo-
divostí nebo pomocí speciální PUR pěny pro zdění.
Zdicí systém HELUZ je při použití cihel FAMILY 2in1 pro obvodové 
zdivo jedna z nejvhodnějších variant pro stavbu, od které očeká-
váme minimální energetickou náročnost, trvanlivost parametrů 
a jednoduché a rychlé provedení hrubé stavby systémem staveb-
nice.

1NP

2NP

Věncovky s 
integrovaným 
polystyrénem

HELUZ Family 
25 2in1

Doplňkové cihly 
s kapsou pro 
izolant

Pro výhodné 
vlastnosti cihel 
lze řešit sokl 
velmi jednoduše

Věncovky U - 
výrazně usnadňují 
práci

TI malta se zvýšenou 
únosností

TI malta se zvýšenou 
únosností

Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1
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Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1

HELUZ FAMILY 25 2in1

věncovka HELUZ 8
plněná polystyrenem

HELUZ 
věncovka U - 24

HELUZ 
50-K-1/2 2in1

INTERIÉR

INTERIÉR

1NP

2NP

EXTERIÉR

věncovka HELUZ 8
plněná polystyrenem

HELUZ 
50-K-1/2 2in1

INTERIÉR

INTERIÉR

1NP

2NP

EXTERIÉR

HELUZ FAMILY 25 2in1 HELUZ 
věncovka U - 24

ZATEPLENÝ SOKL 
KROV Z ISO NOSNÍKŮ 

sklopený řez
I-nosník

ZALOŽENÍ NA PĚNOVÉM SKLE 

NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ

věncovka HELUZ 8
plněná polystyrenem

HELUZ 
50-K-1/2 2in1

INTERIÉR

INTERIÉR

1NP

2NP

EXTERIÉR

HELUZ FAMILY 25 2in1

ZATEPLENÝ SOKL  

PEVNÉ STROPY VE VŠECH 

NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH
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INTERIÉR

INTERIÉR

1NP

2NP

HELUZ FAMILY 25 2in1

EXTERIÉR

věncovka HELUZ 8
plněná polystyrenem

HELUZ 50-K-1/2 2in1

INTERIÉR

INTERIÉR

1NP

2NP

HELUZ FAMILY 25 2in1

EXTERIÉR

HELUZ FAMILY 25 2in1

ŘEZ STĚNOU BEZ OKENNÍCH  OTVORŮ

STROPY VE VŠECH 

NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

SOKL BEZ ZATEPLENÍ 

PEVNÉ STROPY VE VŠECH 

NADZEMNÍCH POLDAŽÍCH

Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1
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Příklady typových detailů pro zdivo z cihel helUZ familY 44
Zde uvedené a další detaily i pro jiné tloušťky zdiva naleznete ke stažení ve formátu DWG a PDF na stránkách www.heluz.cz/ke-stazeni
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ŘEZ ULOŽENÍ STROPNÍ 
KONSTRUKCE NA NOSNÉ 
PŘEKLADY
PRO STĚNU TL. 440 MM

Nosný keramický překlad Heluz 23,8
uložený do maltového lože tl. 10 mm

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

3 x Nosný keramický překlad Heluz 23,8
uložený do maltového lože tl. 10 mm

Tepelná izolace XPS tl. 30 mm, 
zasíťkovat, přetáhnout lepidlem

Okenní rám s U f=1,2 W/m²K
podrobnosti osazení okna viz. detail č. 199

D 302-440-heluz-strop-nadpraží(s XPS)

4

5

6

7a

8

Omítková rohová lišta

Doplňková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou 
pro vložení XPS šířky 200 mm a tloušťky 30 mm

Vyrovnat celoplošným lepidlem
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Keramický stropní nosník Heluz Miako12

Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí14

Kročejová izolace-elastifikovaný polystyren tl.40mm15

Separační vrstva (PE fólie)16

Betonová mazanina tl. 50 mm17

16

Asfaltový pás tl. 3,5 mm 19
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Tepelná izolace EPS tl. 160 mm20
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Stropní vložky Heluz Miako13
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22Separace  vrstev podlahy od obvodového zdiva
tl. 10 mm
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M=1:15
D 501-440-heluz-uložení pozednice krovu

OKAPNÍ HRANA - ŘEZ ZDIVEM U 
POZEDNICE NA ZDIVO TL. 440 MM
- sklon střechy 38°

Vnější lehčená jádrová omítka 
s povrchovou úpravou
Zdivo Heluz Family tl. 440 mm
Vnitřní vápenná omítka 
s povrchovou úpravou
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2
3

19a

20016080
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5963 60 58 56576162

646567
69

68

66

53
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53 Věncovka Heluz 8

54Pozednice 140 x 120 mm

55Kotvení pozednice

56Sádrokarton

57Instalační dutina

58Parozábrana

59Lať 40 x 60 mm

60 Tepelná izolace

61Pojistná hydroizolace

62Kontralať

63

64Střešní lať
65Střešní krytina

66Ochranný větrací pás okapní

67

68

69

Plechová okapnička

Ochranná větrací mřížka jednoduchá

Okapní žlab

70 Vyztužení omítky sklotextilní síťovinou 
v oblasti věnce

71

71 Trvale pružný těsnící tmel

60
15

Krokev 120 x 180 mm s vloženou 
tepelnou izolací

ŘEZ OKENNÍHO PARAPETU 
PRO STĚNU TL. 440 MM

XPS šířky 200 mm, tl. 30 mm

D 107-440-heluz-okenní parapet

27

28

29

30

25

Podkladní profil 
(podepření pouze v kotvené části okna, jinak 
vyplnění PUR)
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Venkovní parapet

Klín XPS

Vnitřní parapet

PUR pěna (bez mezery)

Doplňková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou
kapsou, uložená na plocho do maltového lože
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16020080

Promaltovaná styčná spára zdící maltou

ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU
PRO STĚNU TL. 440 MM

D 401-440-heluz-podlaha na terénu  
-jednoduché založení

Nosná vrstva podlahy 81

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová 
izolace)

82

21 Zakládací malta

22Separace  vrstev podlahy od obvodového zdiva 
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21

39

40

41m
in

. 3
00

m
in

. 8
00

25
0

10
0

16
0

50
10

52
0

35Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36 Základová deska

37Štěrkové lože

39Omítka určená pro sokl

40Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová zálivka

41Základový pás, dle statického posouzení

42
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51

20 440 15

51Soklový profil s okapničkou

83
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Okapový chodníček86

Heluz Family 2in1 tl. 440 mm 

Ochranná hydroizolace 1. řady cihel

Separační lepenka impregnovaná asfaltem (A 230), alternativně 
netkaná textilie (jen jako zábrana zatečení betonové směsi do cihel), 
nebo celoplošné lepidlo

52

30

19a

52 Železobetonový věnec pod pozednicí nutno zakotvit zatažením věnce do 
příčných nosných zdí, nebo šikmými táhly do stropní konstrukce,
- návrh dle velikosti vodorovných sil závislých na statickém řešení krovu

19

53
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Jednotlivé typové detaily pro zdivo z cihel helUZ family 44
Zde uvedené a další detaily pro jiné tloušťky zdiva naleznete ke stažení ve formátu DWG a PDF na stránkách www.heluz.cz/ke-stazeni.

řez podlahou na terénu jednoduché založení pro stěnu tl. 440 mm

řez vstupní dveře - podlaha na terénu pro stěnu tl. 440 mm

ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU

PRO STĚNU TL. 440 MM

Vnější lehčená jádrová omítka 
s povrchovou úpravou

Zdivo Heluz Family tl. 440 mm

Vnitřní vápenná omítka 
s povrchovou úpravou

1a

M=1:15

401_440
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3

Separační vrstva (PE fólie)16

Nosná vrstva podlahy 81

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová 
izolace)

82

21 Zakládací malta

22 Separace  vrstev podlahy od obvodového zdiva 
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35 Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36 Podkladní beton

37 Štěrkové lože

39 Omítka určená pro sokl

40 Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová zálivka

41 Základový pás, návrh dle statického posouzení

42

42

51

20 440 15

51 Soklový pro�l s okapničkou
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83
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86

Okapový chodníček86

Heluz Family 2in1 tl. 440 mm 

Ochranná hydroizolace 1. řady cihel
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ŘEZ VSTUPNÍMI DVEŘMI

PRO STĚNU TL. 440 MM
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49

48

50a

43

Separační vrstva (PE fólie)16

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

22 Separace  vrstev podlahy 

35 Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36 Podkladní beton

37 Štěrkové lože

40 Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová zálivka

41 Základový pás, návrh dle statického posouzení

43 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

44 Nastavení pro�lu rámu dveří (tepelně izolační) a 
podlahový práh

46 Obklad keramickou mrazuvzdornou dlažbou 

47 Betonový stupeň - spojený ocelovou výztuží 
s podkladním betonem

48 Venkovní dlažba
49 Vchodové dveře

Hydroizolace se zpětným spojem vytaženým na rám 
dveří

83

Nosná vrstva podlahy 81

Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová 
izolace)

82

83
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22
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40

41

37

50 Tvarovka K, K-1/2 

50a Vysypaná tvarovka K, K-1/2 polystyrenem (Family 44 
2in1)
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řez vstupní dveře - podlaha v úrovni terénu pro stěnu tl. 440 mm

varianty řešení soklu 
řez - podlaha v úrovni terénu zateplený sokl XPs pro stěnu tl. 440 mm

ŘEZ VSTUPNÍMI DVEŘMI

PRO STĚNU TL. 440 MM

M=1:15

404_440

358118 16 82 36 3722
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48 44

49

50a

43

Separační vrstva (PE fólie)16

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

22 Separace  vrstev podlahy 

35 Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36 Podkladní beton

37 Štěrkové lože

40 Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová zálivka
41 Základový pás, dle statického posouzení
43 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

44

48 Venkovní dlažba

49 Vchodové dveře
50 Tvarovka K, K-1/2 

83

Nosná vrstva podlahy 81

Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová 
izolace)

82

83
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22
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48 88

41

4037

Odvodnění88

50a Vysypaná tvarovka K, K-1/2 polystyrenem (Family 44 
2in1)

50

Nastavení pro�lu rámu dveří (tepelně izolační) a 
podlahový práh

Hydroizolace se zpětným spojem vytaženým na rám 
dveří

80 200 160
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ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU
PRO STĚNU TL. 440 MM
- podlaha v úrovni terénu

1a
2
3

Vnější lehčená jádrová omítka 
s povrchovou úpravou
Zdivo Heluz Family tl. 440 mm

Vnitřní vápenná omítka 
s povrchovou úpravou

1a

2

3

Separační vrstva (PE fólie)16

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

21 Zakládací malta

22 Separace  vrstev podlahy od obvodového 
zdiva 

35 Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36 Podkladní beton

37 Štěrkové lože

39 Omítka určená pro sokl

41 Základový pás, dle statického posouzení
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39

51

21
40

43

43 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

38 Zhutněný zásyp

41

40 Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová 
zálivka

51 Soklový pro�l s okapničkou

Sokl - zdivo Heluz Family tl. 380 mm

Pojistná hydroizolace 1. řady cihel83

Nosná vrstva podlahy 81
Hydroizolace proti zemní vlhkosti 82

Ochranná vrstva hydroizolace - nopová fólie 84
Okapový chodníček86

86 84

25
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83

2a

2a
82a

38

2a

96 Dutiny přesahujících cihel mají být před 
přilepením tepelného obkladu odspodu 
utěsněny teplou maltou proti pronikání 
vzduchu (z důvodu uzavření dutin a udržení 
tepelně technických vlastností zdiva) 

96

- v případě stavby, na níž jsou řešena 
opatření proti pronikání radonu 
z podloží, provést svislou vodorovnou 
hydroizolaci proti vlhkosti i jako ochrannou  
proti pronikání radonu do objektu, a to 
včetně ochrany vodorovné spáry proti 
pronikání radonu mezi tepelně izolačním 
obkladem a přesahující cihlou (viz 96)

82a
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řez podlahou na terénu - sokl z betonových tvarovek 
(štípaný povrch)

 

ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU

PRO STĚNU TL. 440 MM

Vnější lehčená jádrová omítka 
s povrchovou úpravou

Zdivo Heluz Family tl. 440 mm

Vnitřní vápenná omítka 
s povrchovou úpravou

1a

M=1:15

407_440
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Separační vrstva (PE fólie)16

Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm18

21 Zakládací malta

22Separace  vrstev podlahy od obvodového zdiva 
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35Izolace EPS pro podlahy tl. 160 mm

36Podkladní beton

37Štěrkové lože

41Základový pás, návrh dle statického posouzení

42

51Soklový pro�l s okapničkou

51

86
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40

Ztracené bednění tl. 200 mm, se štípaným 
pohledovým povrchem, vylité betonem

40Ztracené bednění tl. 250 mm + betonová zálivka

Pojistná hydroizolace 1. řady cihel83

Nosná vrstva podlahy 81

Hydroizolace proti zemní vlhkosti 
(protiradonová izolace)
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Okapový chodníček86
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Heluz Family 2in1 tl. 440 mm 

Propojení podkladního betonu, zálivky ztraceného 
bednění a základového pasu ocelovou výztuží v 
místech rohů, v napojení příčných pasů, apod.
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kotvení do cihel
Kotvení do cihelného zdiva je vzhledem k nehomogenitě základ-
ního materiálu (děrování cihel, porézní střep) poměrně specia-
lizovaná záležitost. Proto doporučujeme řešit případ od případu  
a v obzvláště složitých případech požádat specialistu o konzultaci, 
kterou lze doplnit ověřovacím měřením nosnosti zvoleného kot-
vení. Vzhledem k pevnostem cihelného střepu je kotvení a uchy-
cování v děrovaných cihlách omezeno pouze na statická zatížení. 
Dovolené tahové namáhání se v těchto materiálech pohybuje od 
0,2 do 3,0 kN. nelze zachycovat dynamické síly! 
Otvory pro kotvení a uchycování se vždy vrtají vrtačkou bez pří-
klepu. Pro vrtání do zdiva se používá spirálový vrták s válcovou 
stopkou osazený na břitu tvrdokovem (SK plátkem). Obchodní ná-
zev vrtáku do zdiva je STANDARD II – s válcovou stopkou.
POZOr! Při vrtání s příklepem se cihelná žebírka uvnitř děro-
vané cihly vylamují a tím se podstatně snižuje nejen únosnost 
hmoždinek a kotev, ale i zdiva!
 

Pro kotvení do cihelného zdiva helUZ doporučujeme použití 
upevňovacích systémů fischer.
Způsob uchycení (kotvení) závisí na hmotnosti a druhu uchy-
covaného (kotveného) předmětu či nábytku.  Pro uchycová-
ní se používají vždy plastové (nylonové) hmoždinky, samo-
řezné šrouby, pro kotvení ocelový svorník s plastovým nebo 
kovovým sítkem vlepený do chemické malty - viz technické údaje  
www.fischer-cz.cz.

hmoždinky plastové (nylonové)
Používají se vždy s prodlouženou zónou rozevření - typ UX, SX, 
FUR, SXR. Minimální hloubka uchycení v cihelném zdivu je mini-
málně osminásobek vrtaného průměru hmoždinky. Jde-li o neo-
mítnuté zdivo a je-li možnost volby místa úchytu, doporučuje se 
pro zvýšení únosnosti hmoždinky vrtat kotevní otvor ve svislém 
zámku cihelných bloků nebo ve vodorovné spáře, jestliže byly po-
užity nebroušené cihly na klasické maltové lože z alespoň vápeno-
cementové malty. 
hmoždinka UX 
Je vhodná pro drobné uchycování vybavovacích a zařizovacích 
předmětů, interiérových nenosných dekoračních konstrukcí a leh-
kého nábytku. Hmoždinka je určena pro předsazenou i průvleč-
nou montáž.
Vyrábí v průměrech 5, 6, 8, 10, 12 a 14 mm, jejich délky jsou 30 až 
75 mm. Při používání šroubů s háčkem nebo okem je třeba použít 
hmoždinku s límečkem - typ  UX R, který umožní takové utažení 
šroubu, při kterém se hmoždinka plně rozevře. Do hmoždinek UX 
lze použít vruty průměru o 2 až 3 mm menším než je průměr hmož-
dinky. Délka vrutu by měla být součtem tloušťky připevňovaného 
materiálu a délky hmoždinky plus 1,5násobek průměru vrutu. Po 
ukončení montáže musí vždy vrut přesahovat konec hmoždin-
ky o 1,5 průměru vrutu! Garantované přípustné zatížení v tahu  

Nrec = 0,2-0,3 kN, garantované přípustné zatížení ve smyku  
Vrec = 0,35-0,5 kN. 

rámová hmoždinka fUr 
Je vhodná pro připevňování pomocných konstrukcí (rastrů) ze 
dřeva a kovu pro obklady na vnějším a vnitřním povrchu zděné 
konstrukce, kotvení nosné části vestavného nábytku apod. Hmož-
dinkami FUR lze uchycovat průvlečnou montáží připevňovaný ma-
teriál až do tloušťky 240 mm. 
Vyrábí se a dodává v kompletu šroub a plastová hmoždinka s asy-
metrickými lamelami, které se v předvrtaném otvoru rozepřou a 
zapřou mezi cihelnými žebírky a tak zajistí únosnost i v děrovaných 
cihlách. 
Průměr hmoždinky je 8, 10 nebo 14 mm, celková délka 80 až 360 
mm. Garantované přípustné zatížení v tahu Nrec = 0,3-0,5 kN (s bez-
pečností 2; při podmínce statického zatížení).  Pro požadované ta-
hové síly se doporučuje minimální hloubka zakotvení 70 mm.  
fUr 10 a fUr 14 f Us fischer bezpečnostní šroub se šestihrannou 
hlavou, integrovanou podložkou a otvorem pro bit Torx 40 či 50.

Postup průvlečné montáže – FUR

rámová hmoždinka sXr
Použití podobné jako u rámové hmoždinky FUR, kotvení oken-
ních rámů. Garantované přípustné zatížení v tahu pro SXR 10 je  
Nrec = 0,3 kN (s bezpečností 2,5; při podmínce statického zatížení). 

Přichycování pomocí samořezných šroubů 
Vhodné pro uchycování okenních rámů, zárubní a rozvodů drob-
ných elektroinstalací nebo pro připevňování stěnových plochých 
kotev FD KSF určených pro kotvení zděných příček lze s výhodou 
použít samořezné kalené šrouby FFS (se zápustnou hlavou) a FFSZ 
(s cylindrickou hlavou). 
Minimální hloubka zakotvení je 60 mm. Šrouby jsou průměru  
7,5 mm, vyrábějí se v délkách od 72 do 212 mm a zašroubováva-
jí se přímo do předvrtaného otvoru v cihle. Předvrtání se provádí 
vrtákem UNI průměru 6 mm (nebo 5 mm). Garantované přípustné 
zatížení v tahu Nrec = 0,25 kN, garantované přípustné zatížení ve 
smyku Vrec = 0,25-0,5 kN.
  

Postup průvlečné montáže – FFS

Rotační
vrtání

FUR-T bezpečnostní šroub se zápustnou hlavou

FUR 8-SS a FUR 10-SS fischer bezpečnostní šroub  
se šestihrannou hlavou

FUR 10 a FUR 14 F US fischer bezpečnostní šroub  
se šestihrannou hlavou, integrovanou podložkou  
a otvorem pro bit T40 Torx

FFS

FFSZ
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kotvení pomocí chemické malty 
Chemické kotvení je vhodné pro kotvení umyvadel a WC, kuchyň-
ských skříněk, schodnic, zábradlí, mříží, rastrů odvětraných fasád 
na bázi skla a keramiky, výplní otvorů, markýz, rolet, světelných 
reklam, konstrukcí antén, žebříků, drobných ocelových konstrukcí 
(satelitů), vedení potrubí, zárubní průmyslových vrat apod. 
Jedná se o beznapěťové chemické kotvení, které k přenesení sil 
využívá co největší plochu cihelného střepu. Nosnost kotvy je pro-
to přímo úměrná pevnosti cihelného střepu a hloubce zakotvení. 
Kotva se skládá ze závitové tyče M6 až M16, plastového nebo ko-
vového sítka průměru 12 až 22 mm a chemické dvousložkové viny-
lesterové malty FIS V 360 S nebo polyesterové malty FIS P 360 S. Po 
smíšení pryskyřice a tvrdící přísady ve statickém směšovači dojde 
k počátku vytvrzovací reakce. 
Chemická polyesterová malta FIS P 360 S je určena výhradně pro 
použití do interiéru a do zdiva, neboť při styku s vlhkem a vodou 
si nezachovává v čase chemickou stabilitu (nesmí do vlhka a do 
betonu). Chemická malta FIS V 360 S nebo FIS VS 150 C a FIS VS 
300 T je univerzální pro všechna prostředí a oproti FIS P vykazuje 
několikanásobnou pevnost.
 

 

 

Přednosti chemické malty: 
Spolehlivost a snadná aplikace bez mokrých stavebních procesů 
ve všech polohách vývrtu. Optimální hloubka vývrtu pro zakotve-
ní je 160 mm (nebo 2/3 tloušťky stěny). Na základě provedených 
tahových statických zkoušek lze garantovat maximální přípustné 
zatížení v tahu Nrec :

 � u cihel HELUZ FAMILY 2 in1 – pevnost P8, s chemickou maltou 
FIS VS 300 T + sítko FIS H L 16x160 + svorník FIS A 12 x 180 je  
Nrec = 2,5 kN (s bezpečností 2,5; při statickém zatížení).

 � u cihel typu HELUZ FAMILY a HELUZ STI – pevnost P8, s che-
mickou maltou FIS VS 300 + sítko FIS 16x160 + svorník FIS G  
12 x 180 je Nrec = 2,0 kN (s bezpečností 3; při statickém zatížení). 

 � u cihel typu HELUZ PLUS – pevnost P10, s chemickou maltou FIS 
VS 300 + sítko FIS 16x160 + svorník FIS G 12 x 180 je Nrec = 3,0 kN 
(s bezpečností 2; při podmínce statického zatížení).

Více zvyšovat hloubku zakotvení ani průměr již není potřeba, pro-
tože cihelný střep více neunese.  

Postup montáže: 
 � Průměr kotevního otvoru pro vkládané sítko zvolit jako průměr 
závitové tyče plus minimálně 4 mm.

 � bez příklepu vyvrtat kotevní otvor potřebné hloubky.
 � Prach z vývrtu vyfoukat proudem vzduchu.
 � Vložit plastové nebo kovové sítko, které je na konci zaslepené 
– ode dna směrem k hrdlu vývrtu natlačit pomocí směšovače 
(příp. prodlouženého směšovače) chemickou maltu.

 � Otáčivým pohybem natlačit až ke dnu vývrtu odmaštěnou závi-
tovou tyč, resp. kotevní svorník.

 � Plastová sítka (FIS H K) mají středící prvky, které se ve vrtané díře 
sklopí směrem dovnitř a tak spolehlivě vystředí kotevní svorník 
ve vyvrtané díře.

 � Začistit přebytečnou maltu na povrchu.
 � Doba zpracování chemické malty od okamžiku smíšení 3 až 20 
minut v závislosti na typu malty, teplotě materiálu a prostředí. 

 � V nastavené poloze, před vnesením zatížení, nechat vytvrzovat 
po dobu 30 až 480 minut v závislosti na typu malty, teplotě ma-
teriálu a prostředí. 

Postup montáže v děrovaných cihlách – se sítkem 

Příklady montáže 

Pro kotvení dřevěných konstrukcí tl. 20 až 200 mm je určeno injek-
táží prodloužené sítko FIS HK.

 

talířové hmoždinky- připevňování tepelných 
izolací etics systémů 
Pro připevňování tepelně izolačních desek z EPS či minerální vaty 
se doporučují plastové talířové hmoždinky s kovovým či plastoko-
vovým šroubem typu Termoz SV2 Ecotwist nebo Termoz CS. 
Typ Termoz SV2 Ecotwist se skládá z plastové hmoždinky a šrou-
bovice místo talířku, která zajišťuje při montáži speciálním pří-
pravkem průnik do těla izolantu a osazení vždy do požadované 
hloubky s následnou aktivací rozpěrné zóny v nosném podkladu. 
Průměr hmoždinky je 8 mm, pouze tři délky 0-10, 10-30 a 30-60 se 
volí dle typu podkladu a nenosných vrstev, lze kotvit tl. izolantů 
100-400 mm jednotnou délkou hmoždinky. Určena je pro izolant 
typu EPS, XPS a Perimetr, pouze pro zápustnou montáž.
Talířová hmoždinka Termoz CS8 umožňuje jak povrchovou, tak 
i efektivní zápustnou montáž pro izolanty typu EPS a minerál-
ní vaty. Aplikace se provádí speciálním montážním přípravkem, 
při zapuštění se hmoždinka kryje izolačním talířkem tl. 15 mm. 
Vyrábí se v délkách 110-390 mm, tloušťka izolace může být až  
340 mm. 
Lze použít i plastové talířové hmoždinky typu TERMOZ 8U,  
TERMOZ 8 SV nebo TERMOZ 8 UZ.
v cihlách helUZ se otvory pro hmoždinky vrtají bez příklepu!
U měkkých izolačních materiálů (např. u lamel z minerální vlny či 
podélných vláken s hodnotou TR10 a nižší) je vhodné upevnění 
kombinovat s izolačními talířky DT 90, DT 110 či DT 140 (číslo ozna-
čuje vnější průměr talíře v mm). 
Pozor, hmoždinky s natloukacím trnem nejsou vhodné pro  
dutinové cihly helUZ! 
 

FIS V 360 S
hybridní chemická malta 
bez obsahu

FIS VS 300 T
chemická vinylesterová hybridní 
malta, bez obsahu styrénu

FIS VW 360 S
zimní hybridní chemická malta 
bez obsahu styrénu

FIS S
statický směšovač

FIS H K
injektážní prodloužené sítko
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systém distanční montáže thermax 8/10 
Je nový způsob kotvení přes tepelnou izolaci z polystyrénu nebo 
desek ze skelných vláken s přerušeným tepelným mostem. Kot-
va neporuší izolační fasádu přenosem vlhkosti a následnou erozí 
způsobenou mrazem. Umožňuje kotvit venkovní osvětlení, dešťo-
vé svody a dodatečné konstrukce jednoduchou a rychlou montáží 
bez speciálních nástrojů. 
Kotva pro předsazenou montáž se skládá ze speciálního kom-
bišroubu průměru 8 nebo 10 mm zakončeného kuželem s krytkou 
ze skelných vláken pro přerušení tepelného mostu a z plastové 
hmoždinky UX 10 pro spolehlivé ukotvení. Po odstranění krytky 
lze ke kuželu upevnit šroub, vrut nebo  závitovou tyč M6 až M8.  
Garantované tahové zatížení je Nrec = 0,20-0,30 kN, garantované 
střihové zatížení je Vrec = 0,15-0,20 kN. 

 

 

Postup montáže Thermax 8/10

Kotvení venkovního osvětlení  Kotvení okapů

systém distanční montáže thermax 12/16  
Ve spojení s chemickou maltou (FIS V 360 S) umožňuje kotvit mar-
kýzy, roleta a pergoly přes tepelnou izolaci. 
Sestava kotvy obsahuje zpravidla 2 ks závitových tyčí průměru 12 
nebo 16 mm, 2 kužele na přerušení tepelného mostu ze specielní-
ho vysokopevnostního plastu se skelnými vlákny, 2 nerezové závi-
tové svorníky M12-A2 a nerezová sítka. 
Garantované tahové zatížení bez svislého přitížení (např. u zvýše-
ných hran atik) je Nrec = 0,80 kN s tím, že při dostatečném přídav-
ném svislém zatížení na zdivo může dosáhnout síla Nrec = 2,50 kN.

Rozměry a  technické parametry všech zde uvedených 
upevňovacích prvků viz katalog Upevňovacích systémů Fischer 
International s. r. o. nebo www.fischer-cz.cz.

kotvení do stropů helUz miakO 
V keramických stropech HELUZ je možné kotvit buď přímo do ke-
ramické stropní vložky MIAKO nebo do stropních nosníků. 
V případě kotvení do stropních nosníků je však důležité, aby neby-
la vlastním kotvením porušena nosná výztuž. Poloha hlavní nosné 
výztuže viz obrázek. Vlastní kotvení je pak klasické - do betonu, 
např. pomocí plastových hmoždinek, rozpěrných kovových hmož-
dinek HM nebo chemickou maltou. 
V případě kotvení do stropních vložek MIAKO lze garantovat na 
základě provedených tahových zkoušek přípustné zatížení v tahu 
Nrec i s ohledem na požární bezpečnost kotvení dvěma možnými 
způsoby.

 � Pro samořezný šroub FFS 7,5 x 92, hloubka kotvení 80 mm, prů-
měr vrtání 5,5 mm, bez příklepu vrtákem UNI, je Nrec = 0,25 kN 
(s bezpečností 2; při podmínce statického zatížení). Zvyšovat 
hloubku zakotvení není potřeba, protože střep cihelného bloku 
více neunese. 

 � Pro sklopnou kotvu fischer KD 4 - kotvení do dutiny, hloubka 
kotvení, zavěšeno za 1. případně 2. stěnu ve vzdálenosti 27 a 54 
mm, průměr vrtání 12  mm, vrtáno bez příklepu je Nrec = 0,40 
kN (s bezpečností 2). 

K 54 KD 3+4 KDH 3+4 KDR4/KDR5

KDR 6 KD 5+6+8 KDH 5+6+8

Termoz SV2 Ecotwist - z boku       zepředu

Termoz CS8  Postup montáže – Termoz CS8      

Thermax 12/16

Postup montáže Thermax 12/16
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Sklopné hmoždinky K, KD, KDH, KM nebo KDR jsou univerzální 
hmoždinky vhodné pro upevňování do dutin. 
Nylonová sklopná hmoždinka K 54 má sklopnou příčnou rozpěru 
pro vruty do dřeva, Nrec = 0,10 kN (malá požární bezpečnost).
Hmoždinky KD, KDH, KDR jsou pozinkované výklopné hmoždinky 
s pružinou, která se roztáhne v každé dutině, a mají sklopnou příč-
nou rozpěru, která se sama rozepře v dutině, jsou speciálně navr-
ženy pro malé dutinové hloubky. 
Dále lze do stropních vložek MIAKO kotvit univerzální nylonovou 
hmoždinku UX + vrut do dřeva, garantované přípustné zatížení  
v tahu Nrec = 0,20 kN. Pro případnou dvoumontáž sádrokartonu vý-
robce Fischer doporučuje použít prodlouženu verzi UX 6 L (pozor 
malá požární bezpečnost).
Množství kotev na 1 m2 se potom spočte podle tíhy podhledu  
a únosnosti jednotlivých kotev (v jedné stropní vložce MIAKO ne-
doporučujeme umístění více kotev). Např. počet 2 ks kotev na 1 m2 

odpovídá rastru kotevních míst 700 x 700 mm.  Poznámka 1 kN je 
tíha 100 kg. 
Také u předvrtání do MIAKO vložek je nutné používat pouze ro-
tační vrtání – bez příklepu (aby nedošlo k polámání cihelných 
žebírek).

kotvení vnitřních nosných stěn a příček 
Ploché stěnové kotvy FD KSF z nerezové oceli A4 se vyrábí v tloušť-
ce 0,7 mm, šířce 20 mm a délce 300 mm a zajišťují převazbu zdiva  
v napojeních vnitřních nosných stěn na stěny obvodové nebo na-
pojení příček (příčkové zdivo v rozích se spojuje na vazbu). 
Stěnové kotvy se vkládají do čerstvé malty, zpravidla do každé 
druhé vodorovné ložné spáry (například v místě “krátkého“ ostě-
ní u dveřních zárubní pak doporučujeme je vložit do každé ložné 
spáry). Pro zdivo od tl. 175 mm se používá dvojice plochých kotev 
vedle sebe. Při zdění na pěnu HELUZ doporučujeme v místě uklá-
dání kotev ložnou spáru v místě uložení stěnových kotev zabrousit 
a kotvu „namočit“ do tenkovrstvé malty nebo „zapěnit“.
U nosných stěn se kotvy vkládají zpravidla při zdění, u příček se 
zazdívají v místě budoucí plánované příčky nebo se k již vyzděné 
stěně připevní jedním z následujících způsobů: 

 � Stěnová kotva se ohne 100 mm od konce do tvaru L, kde kratší 
rameno se přišroubuje samořezným šroubem FFS 7,5 x 72 mm 
k již vyzděné stěně a delší rameno se vloží do čerstvé malty vo-
dorovné spáry napojované příčky.

 � Úprava stěnové kotvy jako v předchozím bodě, ale vyvrtat do 
stávající stěny otvor průměr 8 mm do hloubky 60 mm vložit 
plastovou hmoždinku UX 8 x 50 a kotvu přišroubovat vrutem 
6x55 nebo 5,5 x 55.

 � Jen pro plné cihly (například při rekonstrukcích, nikoliv do děro-
vaných cihel) lze stěnovou kotvu připevnit i pomocí plastové 
natloukací hmoždinky N 5 x 40 Z a přišroubovat šroubem  
3,5 x 48 mm.

         Tvar stěnové kotvy

vyztužené zdivo
Při navrhování nastane někdy situace, kdy zděný konstrukční pr-
vek (stěna, pilíř) je namáhán takovým zatížením, které vyvolává 
ve zdivu lokálně tak značné namáhání v tahu, které již není zdivo 
schopno přenést bez vzniku poruchy (např. nadměrné trhliny). Ře-
šením může být v tomto případě použití zdiva vyztuženého. Po-
délně vyztužené zděné prvky jsou nejčastějším typem vyztužené-
ho zdiva. V tomto případě je možné použít např. prefabrikovanou 
výztuž Murfor®, která se vkládá do ložných spár zdiva (zpravidla do 
každé druhé ložné spáry –dle statického výpočtu). Jde o předem 
zhotovenou výztuž skládající se ze dvou rovnoběžných drátů, kte-
ré jsou prostřednictvím svarů vzájemně spojeny prostředním drá-
tem ve tvaru příhradoviny. Výztuž Murfor je určena pro zdivo, kde 
tloušťka ložné spáry je v rozmezí 8 až 15 mm. Výztuž typu Murfor 
RND má kruhový průřez Ø 3-5 mm, výztuž Murfor EFS má obdélní-
kový průřez 8 x 1,5 mm. 
Výztuž Murfor® zvyšuje odolnost zděné konstrukce (např. suterén-
ní stěny, štítové stěny) vůči bočnímu namáhání (zemní tlak, tlak 
větru), zvyšuje prostorovou tuhost konstrukce v důsledku spojení 
nosných stěn s příčkami (výztužné prvky tvaru T) , výztuž také pů-
sobí jako prevence vzniku trhlin v dlouhých stěnách, kde trhliny 
vznikají v důsledku objemových změn zdiva. Případné ztužující 
věnce u příček se mohou nahradit vloženou výztuží do posledních 
dvou až čtyř ložných spár pod stropem.  Naopak při spodním po-
vrchu lze vyztužit příčky uložené na stropní desce velkých  rozpětí, 
kde by mohly vznikat trhliny v důsledku průhybu stropu. 

tvary výztuže murfor rnd
délka jednoho kusu výztuže je 3050 mm

Šířka (mm) Průřez (mm) Průřez příhradoviny (mm)
30, 50, 80, 100, 150 3-4-5 3 – 3,75

200, 250, 280 5 3,75

materiálové složení
murfor rnd

epoxid, zn, fe 
pro zdivo vystavené vlhkosti nebo agresivnímu prostředí

aisi 302 
pro zdivo vystavené vlhkosti nebo agresivnímu prostředí

zn, fe 
pro zdivo v suchém prostředí

Více informací najdete na www.zelex.cz nebo www.bekaert.com.

Cihla např. HELUZ PLUS 20

Maltové lože tl. 10-12 mm

Řez stěnou

Půdorys

Výztuž Murfor Ø 5 mm s krytím 5 mm
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systém zpětného získávání tepla 
Při výstavbě pasivních a nízkoenergetických budov je nutné pro 
snížení tepelných ztrát a tím i provozních nákladů zvolit vhodnou 
tepelněizolační obalovou konstrukci, zajistit vzduchotěsnost a mi-
nimalizovat tepelné ztráty větráním s důrazem na topné období. 
Zároveň je ale potřeba přivádět dostatečné množství čerstvého 
vzduchu, a  to nejen vzhledem k  platným technickým normám 
(ČSN EN 15 251; ČSN 15 665), ale hlavně pro uživatele. Pro minima-
lizaci tepelných ztrát větráním je vhodné zvolit rovnotlaký systém 
řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzdu-
chu, zajišťující uživatelsky i zvýšení komfortu vnitřního prostředí.

Princip 
Rekuperace = zpětné získávání tepla. Odpadní vzduch z kuchyně, 
koupelen a WC domu prochází rekuperačním výměníkem, kde pře-
dehřívá vzduch venkovní, čerstvý na přívodu do domu. Přiváděný 
i odváděný vzduch jsou od sebe dokonale odděleny soustavou ka-
nálků, zabraňující zpětnému průniku pachů. Při obvyklé účinnosti 
rekuperace cca 85-90 % je přiváděný vzduch předehříván např.  
z -5 °C až na teplotu 19-20 °C při interiérové teplotě domu 22 °C. 
V  porovnání s  větráním okny sníží rekuperace provozní náklady 
domu o  2 000-4 500 Kč za  rok podle ceny energií – plyn, elekt-
řina. Vzduchotechnická jednotka přitom spotřebuje za  rok jen  
280-320 kWh elektrické energie. 
Rekuperace tedy výrazně sníží provozní náklady, ale sama dům 
„vytápět“ nedokáže. Teplo na pokrytí tepelných ztrát prostupem 
přes konstrukce infiltrací a dohřev větracího vzduchu po rekupe-
raci musí zajistit topná soustava.

Obr. č. 1 Schéma protiproudového rekuperačního výměníku

rovnotlaký větrací systém atrea 
s rekuperací odpadního tepla
Tento systém zajišťuje výměnu vzduchu v objektu. Odpadní vzduch 
je odváděn z koupelen, WC a kuchyně. Venkovní čerstvý vzduch 
projde přes filtry, rekuperační výměník a je přiváděn do obytných 
místností. Často je psáno, že energeticky pasivní domy stačí tem-
perovat dalším ohřevem vzduchu po rekuperaci, a to až na teplotu 
do  50 °C. Toto zapojení v  našich klimatických podmínkách není 
úplně vhodné, měření prokázalo nebezpečí přesušování objektů 
při topení. Doporučuje se proto realizace doplňkové topné sousta-
vy v obytných místnostech. U nízkoenergetických objektů je ob-
vykle realizována nízkoteplotní otopná soustava, často podlahové 
topení v přízemí a otopná tělesa v podkroví, umožňující i přesnou 
regulaci teplot v jednotlivých místnostech. Čím je ale objekt lépe 
tepelně izolován, snižuje se citlivost reakce a místnosti se ovlivňu-
jí vzájemně mezi sebou i  přes stěny, příčky a  stropy. Zároveň se 
zmenšují i dodatkové otopné plochy. Pro možnost chlazení objek-
tu se zajištěním dostatečného výkonu je možné zvolit i vzducho-
technické větrací jednotky s vnitřní cirkulací vzduchu. 

Podrobné informace o mechanickém větrání získáte na: 
www.atrea.cz, tel.: (+420) 483 368 111, atrea@atrea.cz.

vstup teplého
odpadního vzduchu

+22 °C

výstup ohřátého
čerstvého vzduchu

+20 °C

výstup ochlazeného
odpadního vzduchu

+2 °C
vstup chladného

čerstvého vzduchu
0 °C

účinnost
rekuperace

90 %

DUPLEX
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systém rovnotlakého větrání s rekuperací tepla – pasivní dům helUZ
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PODLAHOVÝ KANÁL 160x40  mm
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SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
BETONOVÝ POTĚR 50 mm
EPS tl. 10 mm
EPS tl. 40 mm + PODLAHOVÝ KANÁL
EPS tl. 10 mm
STROP  HELUZ
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SCHODIŠTĚ
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LOŽNICE 1

LOŽNICE 3

20°C

OBÝVACÍ POKOJ

viz det D4

18°C

LOŽNICE 2
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LEGENDA ZNAČENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ:

E1 - VSTUP ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY

 I1 - VSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU Z DOMU DO JEDNOTKY

 I2 - VÝSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU Z JEDNOTKY DO EXTERIÉRU

E2 - VÝSTUP ČERSTVÉHO VZDUCHU Z JEDNOTKY DO OBJEKTU

PODLAHOVÉ KANÁLY POZINK 40x160 mm

V MÍSTĚ PROSTUPŮ KANÁLŮ PŘES STĚNY PROVÉST STAVEBNĚ OTVOR

VNITŘNÍ DVEŘE BEZ PRAHŮ - MEZERA MEZI PODLAHOU A KŘÍDLEM min. 6 mm

E1
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technické infOrmace
systém zpětného získávání tepla 

typické detaily jednotlivých prostupů vZt konstrukcemi helUZ
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P

3

26

FAMILY 44  2in1

2

2

2

D2 - VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU PŘES OBVODOVOU STĚNU

6

1... při montáži stropu mezi stropními vložkami provést bednění otvoru cca 340 x 340 mm,
      následně uložit výztuž a provést zmonolitnění stropu
2... osazovací límec tvarovky CPK vsunout do rozdělovací komory a připevnit TEX vruty
3... tělo tvarovky nasunout na osazovací límec a po doizolování připevnit  TEX vruty
4... prostor kolem tvarovky doizolovat tepelnou izolací např. minerální vlnou
5... lem těla tvarovky připevnit ke stropní konstrukci
6... překrýt rozdílné materiály okolo otvoru  výztužnou tkaninou a provést  omítku

2

1

1... do prostoru vynechaného cihelného bloku vložit 4 polystyrenové
      tvarovky s otvorem Ø170 mm pro sání čerstvého vzduchu
2... vložená tvarovka výfuku VZT napojená na cca 0,5m hladké trouby
3... prostor kolem VZT tvarovky tepelně izolovat montážní pěnou
4... provést omítky, kolem otvoru vložit výztužnou tkaninu s přesahem 100 mm

1... při montáži stropu vložit plastovou chráničku o průměru min.20 mm větší než
      předepsaná hladká trouba VZT (chránička tvoří ztracené bednění kruhového
      tvaru), následně vložit výztuž a provést zmonolitnění stropu
2... na hladkou troubu VZT upevnit hrdlo tvarovky PPS 90° a vsunout do chráničky
3... podlahový kanál nasunout do tvarovky PPS a spoj přelepit páskou
4... prostor mezi plastovou chráničkou a hladkou troubou utěsnit montážní pěnou
5... osazovací rámeček talířového ventilu zasunout do trouby, připevnit ke stropu,
6... překrýt rozdílné materiály okolo otvoru výztužnou tkaninou s přesahem min.100 mm
      a provést  omítky, a osadit talířový ventil

6

D4 - VYÚSTĚNÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU ZE STROPU

2
osazovací límec tvarovky

CPK-BN

RKD
rozdělovací komora 

tělo tvarovky 
CPK-BN

D6 - OSAZENÍ ODTAHOVÉHO TALÍŘOVÉHO VENTILU VE STĚNĚ

2

D5 - OSAZENÍ ROZDĚLOVACÍ KOMORY VE STROPNÍ KONSTRUKCI

FAMILY 44  2in1

FAMILY 44  2in1

min.30

4

3

6

1

D7 - OSAZENÍ DÝZY NA PŘÍVOD VZDUCHU VE STĚNĚ

2

D3 - VYÚSTĚNÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU Z PODLAHY

3

1

4

3

4

1... při betonáži roznášecí vrstvy podlahy zaslepit tvarovku KKC polystyrenovou
      tvarovkou DPK
2... po vytvoření čisté podlahy vyjmout polystyrenovou tvarovku DPK a zasunout
      podlahovou mřížku

min.50

FAMILY 44  2in1

5

4

1

2

4

3

4

3

1

1

5

KKC

2

1-2%

4

5

tělo tvarovky CPK-BN

osazovací límec
tvarovky CPK-BN

rozdělovací komora RKD

víko rozdělovací komory

1... hrdlo dýzy napojit na cca 150 mm
      dlouhý kus hladké trouby a vložit do
      stavebního otvoru
2... utěsnit prostor mezi rámečkem a
      stavebním otvorem montážní pěnou
 3...překrýt rozdílné materiály okolo otvoru
      výztužnou tkaninou, provést omítky
4... nasunout kovovou vnější část dýzy

1... do připraveného stavebního otvoru
      vsunout a zkrátit hladkou troubu tak,
      aby na každé straně přesahovala o 15 mm
 2...prostor mezi hladkou troubou
      a stavebním otvorem utěsnit
      montážní pěnou
3... překrýt rozdílné materiály okolo
      otvoru  výztužnou tkaninou a
      provést  omítku
4... osazovací rámeček talířového ventilu
      nasunout do hladké trouby
      a připevnit ke stěně, nasadit
      talířový ventil

4

1... do prostoru vynechaného cihelného bloku vložit
      dvě polystyrenové tvarovky s otvorem Ø170 mm
      pro sání čerstvého vzduchu
2... navazující cihly vyřezat dle šikmých náběhů tvarovky
3... vložit tvarovku VZT
4... připevnit tvarovku k obvodové stěně pomocí
      kotvících šroubů a vypodložení
5... prostor kolem VZT tvarovky tepelně izolovat
      montážní pěnou
6... překrýt rozdílné materiály okolo otvoru
      výztužnou tkaninou s přesahem min.100 mm
      a provést  omítky
7... osadit protidešťovou žaluzii

Poznámka :
Pokud je stropní nosník HELUZ uložen přímo nad prostupem
pak je nutné k němu doplnit tzv. závěsnou výztuž
jako např. u stropní výměny

ŘEZ OBVODOVOU STĚNU
D1 - SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU PŘES OBVODOVOU STĚNU  _ tloušťka stěny 440 mm

POHLED P NA OBVODOVOU STĚNU
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technické infOrmace
systém zpětného získávání tepla 
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
 

Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 – tl. zdiva 50 až 25 cm 46

Cihelné bloky HELUZ FAMILY – tl. zdiva 50 až 25 cm 54

Cihelné bloky HELUZ STI – tl. zdiva 49 až 38 cm 64

cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 50 cm

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez lešení
3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 420 kg/m3. 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných 
budov bez dodatečného zateplení.

Technické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu - změřená hodnota   μ = 9,7
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

500

24
7

50 helUz family 50 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 20,0
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1230
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 500
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 32,0
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 7,6
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 368
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 1,19/0,73
Třída reakce na oheň B-s1,d0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 90
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 4) 44 (-1;-2)

family 50 2in1 P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 1,7
součinitel modulu pružnosti KE 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,06

family 50 2in1

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,11 0,11 0,11 0,058

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 9,16 9,06 8,64

cihelné bloky helUZ familY 2in1 – tl. zdiva 50 až 25 cm
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky  helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 50 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz family 50-k 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 19,7
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1212

helUz family 50-k-1/2 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,3
Počet kusů na paletě 100
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1060

helUz sti 49-n 2in1 broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 490 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,1
Počet kusů na paletě 80
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1078
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vyplněno tepelněizolační
maltou

nutno promaltovat

K-1/2 K-1/2K-1/2K

vložený extrudovaný
polystyrén (XPS)

nutno promaltovat

13
0

15
0

U průběžné stěny je možné první krajní cihlu použít celou a pak teprve K-1/2.
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 44 cm

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez lešení
3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 420 kg/m3. 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných 
budov bez dodatečného zateplení.

Technické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu - změřená hodnota   μ = 9,7
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

helUz family 44 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8/10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,3
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1276
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 440
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 36,4
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 6,7
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 324
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 1,10/0,66
Třída reakce na oheň B-s1,d0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 90
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 41

440

24
7

family 44 2in1

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,13 0,13 0,14 0,061

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 7,84 7,62 7,20

family 44 2in1 P 8 P 10
skupina zdicích prvků 3 3
pojivo celoplošné lepidlo HELUZ pěna celoplošné lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 1,7 3,6 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 600 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,06 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky  helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 44 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz family 44-k 2in1
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,6 18,1
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1297 1333

helUz family 44-k-1/2 2in1
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,2 9,4
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134 1158

helUz family 44-r 2in1
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 187 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 680 700
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,9 14,3
Počet kusů na paletě 84
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1198 1231

helUz sti 44-n 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 11,7
Počet kusů na paletě 96
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1153
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY  2in1 pro tloušťku zdiva 38 cm

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez lešení
3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 420 kg/m3. 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných 
budov bez dodatečného zateplení.

Technické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu - změřená hodnota   μ = 9,7
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

helUz family 38 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8/10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,2
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1124
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 380
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,1
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 5,8
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 290
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,97/0,59
Třída reakce na oheň B-s1,d0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 90
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 39

380

24
7

family 38 2in1

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,15 0,16 0,17 0,066

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 6,51 6,18 5,76

family 38 2in1 P 8 P 10
skupina zdicích prvků 3 3
pojivo celoplošné lepidlo HELUZ pěna celoplošné lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 1,7 3,6 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 600 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,06 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky  helUZ familY  2in1 pro tloušťku zdiva 38 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění
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helUz family 38-k 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,2
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1124

helUz family 38-k-1/2 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 7,9
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 978

helUz sti 38-n 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,1
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1000
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 30 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2 in1 pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 16 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

 
Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti
 
Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  

ilustrativní výkresy

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 9,7
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

helUz family 30 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 680
Hmotnost průměrná inf. (kg) 12,5
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1230
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 300
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 53,3
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 4,6
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 247
Třída reakce na oheň B-s1,d0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 30
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 39

family 30 2in1

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,22 0,22 0,24 0,077

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,33 4,33 3,91

300

24
7

family 30 2in1 P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,06

statické údaje

tepelnětechnické údaje

Obrázky doplňků a vazby
viz str. 61

doplňky
helUz family  

30-1/2 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 6,3
Počet kusů na paletě 192
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1240

helUz family 
30-r 2in1

Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 182 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,1
Počet kusů na paletě 128
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1195
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY 2in1 pro tloušťku zdiva 25 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2 in1 pro obvodové zdivo. Vhodné pro jednoduché řešení 
konstrukčních detailů pro obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 16 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

 
Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti
 
Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  

ilustrativní výkresy

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 9,7
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

helUz family 25 2in1
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 250 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,3
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1266
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 250
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 64
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 3,8
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 157
Třída reakce na oheň B-s1,d0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 30
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 37

family 25 2in1

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,26 0,28 0,31 0,083

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,74 3,43 3,01

250

24
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statické údaje

tepelnětechnické údaje

family 25 2in1 P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY pro tloušťku zdiva 50 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 420 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K
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500

24
7

helUz family 50
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 19,7
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1212
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 500
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 32,0
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 7,6
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 5,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 364
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 1,06/1,17/0,72
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 4) 43 (-1;-3)

family 50 P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,5 2,3 1,7
součinitel modulu pružnosti KE 900 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

family 50

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,14 0,15 0,16 0,081

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 7,10 6,56 6,14

cihelné bloky helUZ familY – tl. zdiva 50 až 25 cm
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ familY pro tloušťku zdiva 50 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz family 50-k
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 19,7
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1212

helUz family 50-k-1/2
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 500 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,3
Počet kusů na paletě 100
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1060
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U průběžné stěny je možné první krajní cihlu použít celou a pak teprve K-1/2.
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY pro tloušťku zdiva 44 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

Technické údaje

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
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helUz family 44
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 650 720
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,6 19,5
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1297 1434
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 440
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 36,4
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 6,7
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,4
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 329 359
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,94/1,08/0,65
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 40

440

24
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family 44

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,17 0,18 0,19 0,087
LI 0,16 0,17 0,18 0,084

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 5,68 5,46 5,04
LI 6,20 5,67 5,25

family 44 P 8 P 10
skupina zdicích prvků 3 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,5 2,3 1,7 4,1 2,7 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 900 600 900 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06 0,30 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ familY pro tloušťku zdiva 44 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz family 44-k
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,3 17,9
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1276 1319

helUz family 44-k-1/2
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 680
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,0 9,3
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1110 1146

helUz family 44-r
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 187 x 440 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,7 14,1
Počet kusů na paletě 84
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1181 1214
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Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ familY pro tloušťku zdiva 38 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 16 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K
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helUz family 38
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 720
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,0 16,8
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1110 1240
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 380
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,1
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 5,8
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,8
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 286 316
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,86/0,95/0,58
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 4) 40 (-1;-3)

family 38

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,19 0,21 0,22 0,089
LI 0,21 0,21 0,23 0,093

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 5,11 4,70 4,28
LI 4,69 4,51 4,09

380

24
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family 38 P 8 P 10
skupina zdicích prvků 3 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,5 2,3 1,7 4,1 2,7 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 900 600 900 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06 0,30 0,30 0,06



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ familY pro tloušťku zdiva 38 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění
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helUz family 38-k
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,0
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1110

helUz family 38-k-1/2
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 7,8
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 966
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky   helUZ familY pro tloušťku zdiva 30 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 16 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

ilustrativní výkresy

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

  helUz family 30
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 720
Hmotnost průměrná inf. (kg) 12,4 13,3
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1220 1307
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 300
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 53,3
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 4,6
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 241 254
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 90
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 39

family 30

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,25 0,26 0,29 0,093

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,78 3,64 3,22

300
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statické údaje

tepelnětechnické údaje

family 30 P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 4,1 2,7 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky   helUZ familY pro tloušťku zdiva 30 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz family 30-1/2
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 6,2
Počet kusů na paletě 192
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1220

helUz family 30-r
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 182 x 300 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,0
Počet kusů na paletě 128
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1182

helUz P15 30/24-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 240 x 300 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 15
Objemová hmotnost (kg/m3) 770
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,2
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky   helUZ familY pro tloušťku zdiva 25 cm

Použití
Cihelné bloky HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna;  
bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 16 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

 
Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti
 
Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  

ilustrativní výkresy

Tepelnětechnické údaje

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

  helUz family 25
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 250 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 750
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,1 11,5
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1242 1410
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 250
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 64,0
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 3,8
Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 203 225
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 60
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 37

family 25

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)

hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,29 0,30 0,35 0,093

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,24 3,12 2,70

250

24
7

statické údaje

tepelnětechnické údaje

family 25 P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 4,1 2,7 2,0
součinitel modulu pružnosti KE 900 900 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ sti pro tloušťku zdiva 49 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu      μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ STI pro obvodové zdivo nízkoenergetických budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

490

24
7

helUz sti 49
broušená

Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 490 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 600 620
Hmotnost průměrná inf. (kg) 18,1 18,7
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1116 1152
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 490
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 32,7
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 7,4
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,9
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 339 348
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 1,05/1,15/0,78
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 48

sti 49 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

sti 49 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  
omítka vnitřní: 10 

mm VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,18 0,19 0,20 0,103
LI 0,17 0,17 0,19 0,096

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 5,32 5,18 4,76
LI 5,78 5,55 5,13

cihelné bloky helUZ sti – tl. zdiva 49 až 38 cm
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ sti pro tloušťku zdiva 49 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz sti 49-k broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 490 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 19,3
Počet kusů na paletě 60
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1188

helUz sti 49-k-1/2 broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 490 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,2
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1254

helUz sti 49-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 490 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,9
Počet kusů na paletě 80
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1142
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vložený extrudovaný
polystyrén (XPS)
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cihelné bloky helUZ sti – tl. zdiva 49 až 38 cm
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ sti pro tloušťku zdiva 44 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu      μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ STI pro obvodové zdivo nízkoenergetických budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

440

24
7

helUz sti 44
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249 247 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 580 620 580 620
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,7 16,8 15,0 16,0
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1160 1240 1110 1182
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 440
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 36,4
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 6,7 42,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,4 -
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 300 317 310 327
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,89/0,89/0,65 1,30
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 46

sti 44 nebroušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití TM TM TM
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,20 0,20 0,22 0,101
LI 0,20 0,20 0,22 0,100

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,77 4,77 4,35
LI 4,84 4,84 4,42

sti 44 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  
omítka vnitřní: 10 

mm VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,19 0,20 0,22 0,101
LI 0,18 0,19 0,21 0,095

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,98 4,79 4,37
LI 5,25 5,05 4,63

sti 44 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

sti 44 P 8
skupina zdicích prvků 3
malta M5 LM5 TREND

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,20 0,15 0,15
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ sti pro tloušťku zdiva 44 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy

Vazba rohu a ostění

1. řada 2. řada

sti 44-k broušená sti 44-k
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249 247 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 660 640 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,3 17,9 16,6 17,1
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1276 1319 1225 1261

sti 44-k-1/2 broušená sti 44-k-1/2
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 440 x 249 125 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,2 9,4 8,8 9,0
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134 1158 1086 1110

sti 44-r broušená sti 44-r
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 187 x 440 x 249 187 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 670 670 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,7 13,7 13,1 13,1
Počet kusů na paletě 84
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1181 1181 1130 1130

sti 44-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 11,5
Počet kusů na paletě 96
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ sti pro tloušťku zdiva 40 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu      μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ STI pro obvodové zdivo nízkoenergetických budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

400

24
7

helUz sti 40
broušená

Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 580 650
Hmotnost průměrná inf. (kg) 14,3 16,0
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1060 1182
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 400
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 40,0
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 6,1
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 276 304
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,821/0,9/0,61
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 44

sti 40 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  
omítka vnitřní: 10 

mm VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,21 0,22 0,24 0,101
LI 0,20 0,20 0,22 0,093

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,54 4,37 3,95
LI 4,90 4,71 4,29

sti 40 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ sti pro tloušťku zdiva 40 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz sti 40-k broušená
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,7 16,2
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1160 1196

helUz sti 40-k-1/2 broušená
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 400 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 8,3 8,6
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1026 1062

helUz sti 40-r broušená
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 147 x 400 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,8 10,1
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1206 1242

helUz sti 40-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,5
Počet kusů na paletě 90
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 975
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
cihelné bloky helUZ sti pro tloušťku zdiva 38 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu      μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ STI pro obvodové zdivo nízkoenergetických budov.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo

VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

helUz sti 38
broušená

Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 590
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,8
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1024
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 380
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,1
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 5,8
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,8
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 268
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,789/0,86/0,58
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 43

380

24
7

sti 38 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  
omítka vnitřní: 10 

mm VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,22 0,23 0,25 0,101

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,37 4,20 3,78

sti 38 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06
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cihlY PrO tePelněiZOlační ZdivO
doplňky helUZ sti pro tloušťku zdiva 38 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz sti 38-k broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,0
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1110

helUz sti 38-k-1/2 broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 380 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 7,8
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 966

helUz sti 38-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,0
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 990
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
 

cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)

Cihelné bloky HELUZ PLUS – tl. zdiva 44 až 25 cm 74

Cihelné bloky HELUZ PLUS uni – tl. zdiva 30 cm 83

Cihelné bloky HELUZ P15 – tl. zdiva 30 až 25 cm 84

Cihelné bloky HELUZ – tl. zdiva 24 až 17,5 cm 86

„Cihelné bloky HELUZ – tl. zdiva 14 až 8 cm“ na straně 90
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 44 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo 
nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

440

24
7

helUz PlUs 44
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249 247 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 600 650 680 600 650 680
Hmotnost průměrná inf. (kg) 16,2 17,6 18,4 15,5 16,8 17,6
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1196 1297 1355 1146 1240 1297
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 440
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 36,4
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 6,7 42,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,4 -
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 308 330 343 315 335 348
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,89/0,89/0,65 1,40
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 47

PlUs 44 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,21 0,22 0,24 0,111
LI 0,20 0,21 0,23 0,105

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,56 4,38 3,96
LI 4,81 4,62 4,20

PlUs 44 nebroušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na TM MVC TM MVC TM MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,22 0,23 0,25 0,115
TM

LI 0,21 0,25 0,22 0,26 0,24 0,29 0,109
tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,41 4,24 3,82
MVC

LI 4,64 3,87 4,46 3,72 4,04 3,30 0,133

PlUs 44 broušená P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoploš. lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,8 1,8
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

PlUs 44 P 10
skupina zdicích prvků 3
malta M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,84 3,12 2,2
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,20 0,15

cihelné bloky helUZ PlUs – tl. zdiva 44 až 25 cm
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
doplňky pro helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 44 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy

1. řada 2. řada
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sti 44-k broušená sti 44-k
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 249 247 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 660 640 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,3 17,9 16,6 17,1
Počet kusů na paletě 72
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1276 1319 1225 1261

sti 44-k-1/2 broušená sti 44-k-1/2
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 440 x 249 125 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,2 9,4 8,8 9,0
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134 1158 1086 1110

sti 44-r broušená sti 44-r
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 187 x 440 x 249 187 x 440 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 670 670 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,7 13,7 13,1 13,1
Počet kusů na paletě 84
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1181 1181 1130 1130

sti 44-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 440 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 11,5
Počet kusů na paletě 96
Paleta 134x100
Hmotnost palety prům. inf. 1134
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 40 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo 
nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

helUz PlUs 40
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 249 247 x 400 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 600 620 660 600 620 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 14,8 15,3 16,2 14,1 14,6 15,5
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1096 1132 1196 1045 1081 1146
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 400
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 40,0
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 6,1 38,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 4,0 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 284 292 308 295 302 317
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,821/0,9/0,61 1,30
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 45

400

24
7

PlUs 40 nebroušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na TM MVC TM MVC TM MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,24 0,25 0,28 0,117
TM

LI 0,23 0,27 0,24 0,28 0,26 0,32 0,111
tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,99 3,84 3,42
MVC

LI 4,19 3,52 4,03 3,39 3,61 2,97 0,135

PlUs 40 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,23 0,24 0,27 0,113
LI 0,22 0,23 0,26 0,107

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 4,11 3,95 3,53
LI 4,34 4,17 3,75

PlUs 40 broušená P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,8 1,8
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

PlUs 40 P 10
skupina zdicích prvků 3
malta M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,84 3,12 2,2
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,20 0,15
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
doplňky pro helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 40 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy

1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění
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helUz sti 40-k broušená helUz sti 40-k
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 249 247 x 400 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 660 640 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,7 16,2 15,0 15,5
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1160 1196 1110 1146

helUz sti 40-k-1/2 broušená helUz sti 40-k-1/2
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 400 x 249 125 x 400 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 8,3 8,6 8,0 8,2
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1026 1062 990 1014

helUz sti 40-r broušená helUz sti 40-r
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 147 x 400 x 249 147 x 400 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 690 670 690
Hmotnost průměrná inf. (kg) 9,8 10,1 9,4 9,7
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1206 1242 1158 1194

helUz sti 40-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 400 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,5
Počet kusů na paletě 90
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 975
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 38 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo 
nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

helUz PlUs 38
broušená nebroušená

Výrobní závod HE HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249 247 x 380 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 595 595
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,9 13,3
Počet kusů na paletě 72 72
Paleta 118x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1031 988
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 380 380
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,1
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 5,8 36,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,8 -
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 270 291
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,789/0,86/0,58 1,21
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 44

380
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PlUs 38 nebroušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na TM MVC TM MVC TM MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,25 0,26 0,29 0,116 TM

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,85 3,70 3,28 MVC

PlUs 38 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,24 0,25 0,28 0,112

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,97 3,82 3,40

PlUs 38 broušená P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,8 1,8
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

PlUs 38 P 10
skupina zdicích prvků 3
malta M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,84 3,12 2,2
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,20 0,15
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
doplňky pro helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 38 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy

1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz sti 38-k broušená helUz sti 38-k
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 249 247 x 380 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 8 10 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 540 640 540
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,0 12,6 14,3 12,1
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1110 937 1060 901

helUz sti 38-k-1/2 broušená helUz sti 38-k-1/2
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 380 x 249 125 x 380 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 8 10 8
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 600 660 600
Hmotnost průměrná inf. (kg) 7,8 7,1 7,5 6,8
Počet kusů na paletě 120
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 966 882 930 846

helUz sti 38-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 380 x 166
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,0
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 990
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 36,5 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo 
nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Tepelnětechnické údaje podle ČSN EN 1745  
 

helUz PlUs 36,5
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 365 x 249 247 x 365 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 600 640 600 640
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,5 14,4 12,9 13,7
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1002 1067 959 1016
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 365
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 43,8
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 5,6 34,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,7 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 263 277 278 291
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,756/0,83/056 1,15
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 42

365

24
7

PlUs 36,5 nebroušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na TM MVC TM MVC TM MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,26 0,27 0,30 0,117
TM

LI 0,25 0,29 0,26 0,30 0,29 0,35 0,112
tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,68 3,54 3,12
MVC

LI 3,82 3,25 3,68 3,13 3,26 2,71 0,135

PlUs 36,5 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

hodnoty při použití SB C (pěny) SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,25 0,26 0,29 0,113
LI 0,24 0,25 0,28 0,107

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 3,79 3,65 3,23
LI 3,97 3,82 3,40

PlUs 36,5 broušená P 10
skupina zdicích prvků 3
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,8 1,8
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,06

PlUs 36,5 P 10
skupina zdicích prvků 3
malta M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,84 3,12 2,2
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,20 0,15
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
doplňky pro helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 36,5 cm

Poznámky:
K = krajová cihla
K 1/2 = krajová poloviční cihla
1/2 = poloviční cihla

R = rohová cihla
N = nízká cihla

DB = Dolní Bukovsko
HE = Hevlín
LI = Libochovice

ilustrativní výkresy

1. řada 2. řada

Vazba rohu a ostění

helUz PlUs 36,5-k broušená
Výrobní závod HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 365 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 600
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,5
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1002

helUz PlUs 36,5-k-1/2 broušená helUz PlUs 36,5-k-1/2
Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 365 x 249 125 x 365 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 640 670 640 670
Hmotnost průměrná inf. (kg) 7,3 7,6 6,9 7,3
Počet kusů na paletě 144
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1081 1124 1024 1081

helUz PlUs 36,5-n broušená
Výrobní závod HE
Rozměry d x š x v (mm) 125 x 365 x 249
Pevnost v tlaku (N/mm2)
Objemová hmotnost (kg/m3) 600
Hmotnost průměrná inf. (kg) 8,9
Počet kusů na paletě 90
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 831
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs pro tloušťku zdiva 25 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Tepelnětechnické údaje

Statické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 

naměřená na zdivu vyzděném na celoplošné lepidlo SBC, obou-
stranně opatřené vápenocementovou omítkou  
2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 550 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo 
nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením a pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje

Vazba rohu a ostění

ilustrativní výkresy

helUz PlUs 25
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI HE LI
Rozměry d x š x v (mm) 375 x 250 x 249 375 x 250 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 12,5
Objemová hmotnost (kg/m3) 660
Hmotnost průměrná inf. (kg) 15,4 14,7
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1139 1088
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 250
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 10,7
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,8
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 3,8 24,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 2,5 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 208 237
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,61/0,64/0,42 0,83
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 60
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 46 (0;-2) 4) 45 5)

PlUs 25 nebroušená bez omítek
VC omítka  

(2 x 15 mm)  
bez omítek

λU W/(mK)

při vyzdění na TM TM TM
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,48 0,48 0,50 0,144 TM

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,82 1,81 1,74

PlUs 25 broušená bez omítek
VC omítka  

(2 x 15 mm)  
bez omítek

λU W/(mK)

při použití SB SB
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,42 0,47 0,49 0,140

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 2,12 1,85 1,78

PlUs 25 P12,5 broušená P 12,5 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 4,1 3,2 2,0 5,8 4,7 2,6
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,12 0,30 0,20 0,15

250 375

375 375

nutno promaltovat

nutno promaltovat
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do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

37
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ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohu a ostěníStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ PlUs uni pro tloušťku zdiva 30 cm

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu vyzděném na lepidlo SBC, oboustranně opatřené 
vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 
1 600 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC = vápenocementová malta 
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745. 
 

Použití
Cihelné bloky HELUZ PLUS uni pro obvodové zdivo s dodatečným zateplením, vyzdív-
ky a vnitřní nosné zdivo. Výhodné uspořádání vnitřních propojů pro dělení cihel.

Technické údaje helUz PlUs 30 uni
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 300 x 249 247 x 300 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 710 740 810 710 740 810
Hmotnost průměrná inf. (kg) 13,1 13,7 14,9 12,5 13,1 14,3
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1288 1345 1460 1230 1288 1403
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 300
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 53,3
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 4,6 28,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,0 –Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 3) 249 257 278 285 294 314
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) *
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120 DP1
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 49 (-1;-4) 4) ≥ 49 5)

PlUs 30 uni broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C (pěny) SB SB C (pěny) SB SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,51 0,49 0,52 0,50 0,53 0,51 0,166
SBCLI 0,56 0,54 0,57 0,55 0,58 0,56 0,185

DB 0,59 0,57 0,61 0,58 0,62 0,60 0,199

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,80 1,88 1,75 1,84 1,72 1,81 0,175
SBLI 1,63 1,69 1,59 1,66 1,55 1,63 0,193

DB 1,52 1,58 1,48 1,54 1,45 1,51 0,207

PlUs 30 uni nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC TM MVC TM MVC TM
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,57 0,49 0,60 0,50 0,61 0,51 0,167
TMLI 0,62 0,54 0,64 0,55 0,66 0,56 0,185

DB 0,65 0,57 0,67 0,58 0,69 0,60 0,199

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,57 1,88 1,51 1,83 1,48 1,79 0,203
MVCLI 1,45 1,70 1,39 1,65 1,36 1,62 0,221

DB 1,36 1,58 1,31 1,54 1,28 1,51 0,235

PlUs 30 uni P10 broušená P 10 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,88 3,88 1,8 4,94 4,01 2,23
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,3 0,3 0,09 0,3 0,2 0,15

300 250

175 250 250

nutno promaltovat

úprava cihly řezáním

nutno promaltovat

úprava cihly 
řezáním

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou
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cihelné bloky helUZ PlUs uni – tl. zdiva 30 cm

Alternativně lze použít i doplňkové cihly  
z řady FAMILY 30 (poloviční 30-1/2  
a rohová 30-R)
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ P15 pro tloušťku zdiva 30 cm

ilustrativní výkresy

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Vazba rohuStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ P15 pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov s doda-
tečným zateplením a pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje helUz P15 30
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 247 x 300 x 249 247 x 300 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 15
Objemová hmotnost (kg/m3) 700 820 870 700 820 870
Hmotnost průměrná inf. (kg) 12,9 15,1 16,1 12,3 14,5 15,3
Počet kusů na paletě 96
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1268 1480 1576 1211 1422 1499
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 300
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 16,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 53,3
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 4,6 28,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 3,0 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 251 286 301 284 318 332
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,91 1,11
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 4) 47 (-1;-3) 51 (-2;-4)

300

24
7

P15 30 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,59 0,60 0,61 0,219
MVC

LI 0,59 0,60 0,61 0,219
tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,44 1,40 1,37
LI 1,44 1,40 1,37

P15 30 broušená

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka

TO vnější:  40 mm  
+ 5 mm krycí štuk  

omítka vnitřní: 10 mm 
VC omítka 

bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C (pěny) SB SB C (pěny) SB SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,51 0,50 0,52 0,51 0,53 0,52 0,182 SB C  
(pěna)LI 0,51 0,50 0,52 0,51 0,53 0,52 0,182

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,71 1,73 1,67 1,68 1,63 1,65 0,184
SB

LI 1,71 1,73 1,67 1,68 1,63 1,65 0,184

P15 30 P15 broušená P15 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 5,15 5,15 2,4 6,56 5,33 2,96
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,09 0,30 0,20 0,15

V případě potřeby lze použít doplňky z řady STI, nutno konzultovat se statikem.

300 250

175 250 250

nutno promaltovat

úprava cihly řezáním

nutno promaltovat

úprava cihly 
řezáním

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

17
5

25
0

 

 

300

300
30

0
30

0

cihelné bloky helUZ P15 – tl. zdiva 30 až 25 cm
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Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu, oboustranně opatřeném vápenocementovou 
omítkou 2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 1 700 kg/m3. 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ P15 pro tloušťku zdiva 25 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohu

ilustrativní výkresy

Statické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ P15 pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov s doda-
tečným zateplením a pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje helUz P15 25
broušená nebroušená

Výrobní závod HE DB HE DB
Rozměry d x š x v (mm) 375 x 250 x 249 375 x 250 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 15
Objemová hmotnost (kg/m3) 740 970 740 970
Hmotnost průměrná inf. (kg) 17,3 21,7 16,5 20,8
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1276 1592 1218 1528
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 250
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 10,7
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 42,8
Spotřeba celoplošné malty SB C (l/m2) 3,8 24,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 2,5 –Vydatnost kartuše PU pěny (m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 228 286 256 311
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,61/0,64/0,42 0,83
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 4) 49 (-1;-4) celoploš.lepidlo 54 (-2;-7)

48 (-1;-5) pěna

P15 25 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C 
(pěny) SB SB C (pěny) SB SB C 

(pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,168 SB

DB 0,91 0,90 0,91 0,91 0,94 0,94 0,309 SB C  
(pěna)

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,55 1,55 1,49 1,49 1,50 1,50 0,168 SB

DB 0,84 0,85 0,84 0,84 0,80 0,81 0,311 SB C  
(pěna)

P15 25 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,65 0,68 0,68 0,192 MVC

DB 0,96 0,96 0,99 0,335 MVC

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 1,37 1,27 1,30

DB 0,78 0,78 0,75

P15 25 P15 broušená P15 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 5,14 5,14 2,4 6,53 5,31 2,95
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,12 0,30 0,20 0,15

250 375

375 375

nutno promaltovat

nutno promaltovat

37
5

25
0

250

250

25
0

25
0

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

37
5

250



ilustrativní výkresy

Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 24 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohuStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje

ilustrativní výkresy

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s jednostrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

hodnoty tepelného odporu „r“ podle čsn en 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
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helUz 24
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 372 x 240 x 249 372 x 240 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 730 780 660 730 780
Hmotnost průměrná inf. (kg) 14,7 16,2 17,3 14,0 15,5 16,6
Počet kusů na paletě 72
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1088 1196 1276 1038 1146 1225
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 240
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 10,7
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 44,4
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 3,7 23,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 2,4 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 200 217 229 228 244 255
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) * 0,79
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw  (C, Ctr) 47 (-1;-4) 4) ≥ 47 5)

24 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C (pěny) SB SB C (pěny) SB SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,85 0,84 0,85 0,85 0,88 0,87 0,270
SB C      
pěna

LI 0,82 0,82 0,83 0,82 0,85 0,85 0,261
DB 0,88 0,88 0,89 0,88 0,92 0,91 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,92 0,93 0,92 0,92 0,88 0,89 0,272
SBLI 0,96 0,97 0,95 0,96 0,91 0,92 0,262

DB 0,87 0,88 0,87 0,87 0,83 0,84 0,288

24 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,91 0,91 0,94 0,299
MVCLI 0,89 0,89 0,92 0,290

DB 0,94 0,95 0,98 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,84 0,84 0,80
LI 0,87 0,86 0,83

DB 0,80 0,80 0,76

24 P10 broušená P10 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,6 2,8 1,8 4,9 4,0 2,25
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,12 0,30 0,20 0,15

240 375

375 375

nutno promaltovat

nutno promaltovat
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do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou
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cihelné bloky helUZ – tl. zdiva 24 až 17,5 cm



ilustrativní výkresy

Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 20 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu      μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohuStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

ilustrativní výkresy

helUz 20
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 497 x 200 x 249 497 x 200 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 690 750 660 690 750
Hmotnost průměrná inf. (kg) 16,3 17,1 18,6 15,6 16,3 17,7
Počet kusů na paletě 70
Paleta 134x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1171 1227 1332 1122 1171 1269
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 200
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 8,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 40,0
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 3,0 19,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 2,0 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 173 179 191 196 202 213
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) * 0,72
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 90 REI 120 REI 90 REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw  (C, Ctr) 47 (-2;-5) 4) ≥ 47 5)

20 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C (pěny) SB SB C (pěny) SB SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 0,97 0,97 0,97 0,97 1,00 1,00 0,270
SB C      
pěna

LI 0,94 0,94 0,95 0,94 0,98 0,97 0,261
DB 1,01 1,01 1,01 1,01 1,05 1,04 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,77 0,77 0,77 0,77 0,74 0,74 0,272
SBLI 0,80 0,80 0,80 0,80 0,76 0,77 0,262

DB 0,73 0,73 0,73 0,73 0,69 0,70 0,288

20 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,04 1,04 1,08 0,299
MVCLI 1,02 1,02 1,05 0,290

DB 1,08 1,08 1,12 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,70 0,70 0,67
LI 0,72 0,72 0,69

DB 0,67 0,67 0,64

20 P10 broušená P10 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,9 2,9 1,9 5,1 4,2 2,34
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,12 0,30 0,20 0,15

500

200 500
20

0

nutno promaltovat

nutno promaltovat

20
0

200

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

49
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200
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cihlY PrO nOsné ZdivO (ObvOdOvé a vnitřní)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 17,5 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu vyzděném na lepidlo SB, oboustranně opatřené 
vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 
1 300 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Vazba rohuStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné zdivo.

Technické údaje

ilustrativní výkresy

helUz 17,5
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 497 x 175 x 249 497 x 175 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 680 710 750 680 710 750
Hmotnost průměrná inf. (kg) 14,1 15,4 16,2 14,1 14,7 15,5
Počet kusů na paletě 80
Paleta 134x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1158 1262 1326 1158 1206 1270
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 175
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 8,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 45,7
Spotřeba celoplošné malty SB C / malty TM (l/m2) 2,7 17,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) 1,8 -Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 5,0
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 160 165 172 181 185 192
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,50/0,55/0,34 0,65
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) REI 45 REI 120 REI 45 REI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 43 (0;-2) 4) ≥ 42 5)

17,5 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SB C (pěny) SB SB C (pěny) SB SB C (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,07 1,07 1,07 1,06 1,11 1,10 0,270
SB C      
pěna

LI 1,04 1,04 1,04 1,04 1,08 1,07 0,261
DB 1,12 1,11 1,11 1,11 1,15 1,15 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,67 0,68 0,68 0,68 0,64 0,65 0,272
SBLI 0,70 0,70 0,70 0,71 0,67 0,67 0,262

DB 0,64 0,64 0,64 0,64 0,61 0,61 0,288

17,5 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,15 1,14 1,18 0,299
MVCLI 1,12 1,11 1,16 0,290

DB 1,18 1,18 1,22 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,61 0,62 0,58
LI 0,63 0,64 0,60

DB 0,58 0,59 0,56

17,5 P10 broušená P10 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,7 3,0 2,0 4,6 3,7 2,4
součinitel modulu pružnosti KE 1000 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,30 0,12 0,30 0,20 0,15

500

175 500

nutno promaltovat

nutno promaltovat

175

17
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do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou
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cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
 

Cihelné bloky HELUZ – tl. zdiva 14 až 8 cm 90

cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
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cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 14 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu vyzděném na lepidlo SB, oboustranně opatřené 
vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm, o objemové hmotnosti 
1 300 kg/m3. 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Vazba rohuStatické údaje

Tepelnětechnické údaje

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo.

Technické údaje

ilustrativní výkresy

14 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SBC (pěny) SB SBC (pěny) SB SBC (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,25 1,25 1,24 1,23 1,29 1,28 0,270
SB C      

(pěna)
LI 1,22 1,21 1,21 1,20 1,26 1,25 0,261

DB 1,30 1,29 1,28 1,28 1,34 1,34 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,54 0,54 0,55 0,55 0,51 0,52 0,272
SBLI 0,56 0,56 0,57 0,57 0,53 0,54 0,262

DB 0,51 0,51 0,52 0,52 0,49 0,49 0,288

14 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,33 1,31 1,37 0,299
MVCLI 1,31 1,29 1,35 0,290

DB 1,37 1,35 1,42 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,49 0,50 0,47
LI 0,51 0,52 0,48

DB 0,47 0,48 0,45

helUz 14
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 497 x 140 x 249 497 x 140 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 670 660 750 670 660 750
Hmotnost průměrná inf. (kg) 11,6 11,4 13,0 11,1 10,9 12,4
Počet kusů na paletě 100
Paleta 134x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1190 1170 1330 1140 1120 1270
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 140
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 8,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 57,1
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) / malty TM (l/m2) 1,4 13,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 10,0 -
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 134 133 145 150 149 160
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,44/-/0,33 0,60
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) EI 180
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 41 (-1;-3) 4) ≥ 41 5)

14 P10 broušená P10 nebroušená
skupina zdicích prvků 2 2
pojivo lepidlo HELUZ pěna M10 M5 LM5

charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,0 4,6 3,7 2,4
součinitel modulu pružnosti KE 1000 600 1000 1000 1000
počáteční pevnost zdiva ve smyku fvko (MPa) 0,30 0,09 0,30 0,20 0,15

500

140 500

nutno promaltovat

nutno promaltovat

14
0
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140

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
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cihelné bloky helUZ – tl. zdiva 14 až 8 cm
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cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 11,5 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohu

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nenosné zdivo.

Technické údaje

Tepelnětechnické údaje

ilustrativní výkresy

helUz 11,5
broušená nebroušená

Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 497 x 115 x 249 497 x 115 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 725 740 800 725 740 800
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,3 10,5 11,4 9,9 10,1 10,9
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1266 1290 1398 1218 1242 1338
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 115
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 8,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 69,6
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) / malty TM (l/m2) 1,2 11,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 10,0 -
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 124 125 132 137 138 145
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,424/-/0,32 0,54
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) EI 120

Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr)
45 (-2;-5) 4) 
s lepidlem ≥ 45 5)

11,5 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SBC (pěny) SB SBC (pěny) SB SBC (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,42 1,42 1,39 1,39 1,46 1,46 0,270
SB C      

(pěna)
LI 1,39 1,38 1,37 1,36 1,43 1,43 0,261

DB 1,47 1,47 1,44 1,44 1,52 1,51 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,44 0,45 0,46 0,46 0,42 0,43 0,272
SBLI 0,46 0,46 0,47 0,48 0,44 0,44 0,262

DB 0,42 0,42 0,43 0,44 0,40 0,40 0,288

11,5 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,51 1,47 1,55 0,299
MVCLI 1,48 1,45 1,52 0,290

DB 1,55 1,52 1,60 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,40 0,42 0,38
LI 0,42 0,43 0,40

DB 0,38 0,40 0,37

500

115 500

nutno promaltovat

nutno promaltovat
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ilustrativní výkresy
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cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 10 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Vazba rohu

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nenosné zdivo.

Technické údaje

Tepelnětechnické údaje

ilustrativní výkresy

helUz 10
broušená nebroušená

Výrobní závod HE HE
Rozměry d x š x v (mm) 500 x 100 x 249 500 x 100 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 15 15
Objemová hmotnost (kg/m3) 800 800
Hmotnost průměrná inf. (kg) 10,0 9,5
Počet kusů na paletě 120
Paleta 134x100 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 1230 1170
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 100
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 8,0
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 80,0
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) / malty TM (l/m2) 1,0 10,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 10,0 -
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 120 132
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,50/0,55/0,34 0,53
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) EI 120
Vzduchová neprůzvučnost Rw 41 42

10 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SBC (pěny) SB SBC (pěny) SB SBC (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,55 1,55 1,51 1,50 1,59 1,59 0,270
SB C      

(pěna)
LI 1,52 1,51 1,48 1,48 1,56 1,55 0,261

DB 1,60 1,60 1,56 1,55 1,65 1,64 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,38 0,39 0,40 0,40 0,37 0,37 0,272
SBLI 0,40 0,40 0,42 0,42 0,38 0,38 0,262

DB 0,36 0,37 0,38 0,38 0,35 0,35 0,288

10 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,64 1,59 1,68 0,299
MVCLI 1,61 1,57 1,65 0,290

DB 1,68 1,63 1,73 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,35 0,37 0,33
LI 0,36 0,38 0,34

DB 0,33 0,35 0,32

500

100 500

nutno promaltovat

nutno promaltovat

10
0

10
0

100

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

50
0

100

Pouze pro slovenský a rakouský trh.



ilustrativní výkresy

Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 93

cihlY PrO nenOsné ZdivO (PříčkY)
cihelné bloky helUZ pro tloušťku zdiva 8 cm

Další stavebně-fyzikální hodnoty  ČSN EN 1745
faktor difúzního odporu     μ = 5/10
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva   c = 1,0 kJ/kg.K

Poznámky:
1) broušené – s lepidlem + 30 mm vnější tepelněizol. omítky  

+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítky 
nebroušené – s TM maltou + 30 mm vnější tepelněizol. omítky 
+ 5 mm štuk. omítky + 10 mm vnitřní VC omítk

2) broušené – s lepidlem/celoploš. lepidlem/HELUZ pěna; bez 
lešení, nebroušené  – bez lešení

3) s omítkou 2x15 mm (OH < 1 300 kg/m3)
4) hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti namě-

řená na zdivu s oboustrannou omítkou. 
 
 

Faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje 
hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu Rw. 
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo doprav-
nímu hluku na dálnicích 
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech  
a obcích

5) informativní hodnoty

DB = Dolní Bukovsko 
HE = Hevlín  
LI = Libochovice

SB C = celoplošné lepidlo
SB = lepidlo
MVC malta = vápenocementová malta λ = 0,86 W/m.K
VC omítka = vápenocementová omítka λ = 0,88 W/m.K
TO = tepelněizolační omítka λ = 0,10 W/m.K
TM = tepelněizolační malta λ = 0,20 W/m.K
krycí štuk λ = 0,88 W/m.K
λU = ekvivalentní návrhová hodnota tepelné vodivosti

Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745  
odst. 6.3.2 nebo 6.3.3. 
 

Použití
Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nenosné zdivo.

Technické údaje

Tepelnětechnické údaje

ilustrativní výkresy

helUz 8
helUz broušená nebroušená
Výrobní závod HE LI DB HE LI DB
Rozměry d x š x v (mm) 375 x 80 x 249 375 x 80 x 238
Pevnost v tlaku (N/mm2) 12 10 10 12 10 10
Objemová hmotnost (kg/m3) 660 710 810 660 710 810
Hmotnost průměrná inf. (kg) 4,9 5,3 6,0 4,7 5,0 5,7
Počet kusů na paletě 180
Paleta 118x100
Hmotnost palety prům. inf. 912 984 1110 876 930 1056
zdivO
Tloušťka zdiva (mm) 80
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks) 10,7
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks) 133,3
Spotřeba  žebírkové malty SB (l/m2) / malty TM (l/m2) 0,8 8,0
Vydatnost kartuše PU pěny (ks/m2) 10,0 -
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m2) 1) 93 97 105 103 106 114
Směrná pracnost zdění (Nh/m2) 2) 0,38/0,28 0,59
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2) 3) EI 90
Vzduchová neprůzvučnost Rw 5) 35 36

8 broušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při použití SB SBC (pěny) SB SBC (pěny) SB SBC (pěny)
hodnoty při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,76 1,76 1,70 1,69 1,80 1,80 0,270
SB C      

(pěna)
LI 1,73 1,72 1,67 1,66 1,77 1,76 0,261

DB 1,81 1,81 1,75 1,74 1,86 1,85 0,287

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,31 0,31 0,33 0,33 0,29 0,30 0,272
SBLI 0,32 0,32 0,34 0,34 0,30 0,31 0,262

DB 0,29 0,29 0,31 0,31 0,28 0,28 0,288

8 nebroušená bez omítek VC omítka (2 x 15 mm) bez omítek
λU W/(mK)

při vyzdění na MVC MVC MVC
hodnoty  při vlhkosti zdiva 0 % praktická praktická

součinitel prostupu tepla  
„U“ W/(m2k)

HE 1,85 1,78 1,90 0,299
MVCLI 1,82 1,75 1,87 0,290

DB 1,90 1,82 1,94 0,314

tepelný odpor 
„r“ (m2k)/W

HE 0,28 0,30 0,27
LI 0,29 0,31 0,28

DB 0,27 0,29 0,25

375

80 375

nutno promaltovat

nutno promaltovat

úprava cihly řezáním

220

nutno promaltovat

do ostění nikdy
nevkládat cihlu
řezanou stranou

37
2

80

vazba rohu
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věncOvkY helUZ
 

Věncovky 2in1 96

Věncovky 96

Věncovky U 97

věncOvkY helUZ



věncovky 2in1

věncovky
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ilustrativní výkresy

Použití
Věncovky HELUZ se používají pro vnější obezdívání stropní konstrukce, kde vytváří 
cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem, poly-
styrénem o tloušťce min. 100 mm, zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé 
tloušťce stropu. Pro nízkoenergetické budovy doporučujeme používat věncovky 2in1  
s integrovaným polystyrénem a první řadu zdiva dalšího podlaží budovy zakládat na te-
pelněizolační maltu HELUZ Trend. Tímto způsobem dojde k úplné eliminaci tepelného 
mostu v místě uložení stropu. 

Technické údaje

VĚNCOVKY HELUZ
 

vazba

věncovky helUz 2in1

Rozměry  
D x Š x V

Objemová 
hmotnost

Hmotnost 
průměrná 

inf.

Pevnost  
v tlaku

Spo-
třeba

Paleta  
118 x 100 
134 x 100 

Hmotnost 
palety inf.

Součinitel prostupu 
tepla „U“ bez omítky

Tepelný odpor 
„R“ bez omítky

mm kg/m3 kg N/mm2 ks/bm ks kg  W/m2K m2K/W

věncovka helUz 8/23 2in1 375 x 80 x 229 720 4,9
2,7

144 692
1,29 0,61

věncovka helUz 8/25 2in1 375 x 80 x 249 720 5,4 144 808

věncovky helUz broušené

Rozměry  
D x Š x V

Objemová 
hmotnost

Hmotnost 
průměrná 

inf.

Pevnost  
v tlaku

Spo-
třeba

Paleta  
118 x 100 
134 x 100 

Hmotnost 
palety inf.

Součinitel prostupu 
tepla „U“ bez omítky

Tepelný odpor 
„R“ bez omítky

mm kg/m3 kg N/mm2 ks/bm ks kg  W/m2K m2K/W

věncovka helUz 8/19   333 x 80 x 189 710 3,8

15 3,0

180 714

2,02 0,33

věncovka helUz 8/21   333 x 80 x 209 710 4,0 135 570

věncovka helUz 8/23   333 x 80 x 229 710 4,3 135 611

věncovka helUz 8/25   333 x 80 x 249 710 4,7 144 707

věncovka helUz 8/27   333 x 80 x 269 710 6,1 144 908

věncovka helUz 8/29   333 x 80 x 289 710 5,5 144 822

věncovky helUz nebroušené

Rozměry  
D x Š x V

Objemová 
hmotnost

Hmotnost 
průměrná 

inf.

Pevnost  
v tlaku

Spotře-
ba

Paleta  
118 x 100

Hmotnost 
palety inf.

Součinitel prostupu 
tepla „U“ bez omítky

Tepelný odpor 
„R“ bez omítky

mm kg/m3 kg N/mm2 ks/bm ks kg  W/m2K m2K/W

věncovka helUz 8/15 333 x 80 x 150 860 3,9 15 3 216 872 2,02 0,33

333

80

375

80

nutno promaltovat

333

80
33

3

80Věncovka Věncovka 2in1



věncovky U
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VĚNCOVKY HELUZ
 

ilustrativní výkresy

Použití
Věncovky HELUZ U se používají pro vyzdívání instalačních šachet a jako ztracené bed-
nění železobetonových průvlaků, překladů a věnců posledního podlaží zhotovovaných 
na stavbě. S věncovkou jsou okna a dveře snadno překlenuty a získá se zároveň jednot-
ný podklad pro omítku.

Technické údaje

věncovky helUz U

Rozměry  
D x Š x V

Hmotnost 
průměrná 

inf.

Nasákavost  
inf. 

Spotřeba 
 

Paleta  
118 x 100 
134 x 100 

Hmotnost 
palety inf. 

mm kg % ks/bm ks kg

věncovka helUz U-17,5 240 x 175 x 238 5,9 20 4 120 738

věncovka helUz U-24 240 x 240 x 238 6,8 20 4 100 710

věncovka helUz U-30 240 x 300 x 238 8,2 20 4 96 817

věncovka helUz U-36,5 240 x 365 x 238 9,9 20 4 60 624
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