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VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

Úvod 
 
Tehla ako tradičný materiál  má stále svoje nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jednoduchý spôsob použitia 
umožňuje rýchly priebeh stavby. 
Jej dlhodobo overené vlastnosti zaručujú príjemné a hospodárne užívanie budovy postavenej z tehál.  
 
Oblasť použitia 
 
Keramické murovacie tvarovky Leiertherm slúžia na zhotovenie zvislých stavebných konštrukcií. Patria medzi 
kusové stavivá, z ktorých sa zhotovujú konštrukcie technológiou murovania. Využívajú sa na zhotovenie 
obvodových a vnútorných nosných konštrukcií, výplňových a rozdeľovacích nenosných konštrukcií.  
Tehly je možné použiť na výstavbu bytových, administratívnych, poľnohospodárskych a iných budov. Sú 
vhodné na zhotovenie podzemných aj nadzemných častí stavieb. Okrem murovacích tvaroviek je v ponuke 
spoločnosti LEIER aj doplnkový sortiment na zhotovenie prekladov. 
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Tehliarske murovacie prvky vyrábané spoločnosťou Leier sú 

veľkoformátové priečne dierované tehly slúžiace na zhotovenie stien 

technológiou murovania. Zvislé dutiny vyľahčujú tehly a tým zlepšujú 

tepelnoizolačné vlastnosti muriva. 

 

 

Systém NF 
Väčšina tehál vyrábaných spoločnosťou Leier sú tehly v prevedení pero 

+ drážka. Zvislé styčné plochy tehál vytvárajú sústavu výstupkov 

a priehlbní, ktoré zabezpečia previazanie tehál uložených vedľa seba 

v rade. Z toho dôvodu nie je potrebné zvislé styčné škáry muriva 

vypĺňať murovacou maltou. Uvedené riešenie zabezpečuje úsporu 

času a materiálu a zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva. 

 

Tehly Leiertherm 
Sú tehly bez brúsených ložných plôch. Počas murovania sa používa 

klasická murovacia malta. Výška tehly je 238 mm. 

 

 

Tehly LeierPLAN 
Prestavujú moderný stavebný systém pozostávajúci z brúsených tehál. 

Výška tehál LeierPLAN je 249 mm. Na ich spájanie sa používa buď 

malta na tenké škáry LeierPLAN alebo lepidlo LeierFIX. 
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SORTIMENT 
 

Spoločnosť LEIER vyrába nasledujúce tvarovky: 
 
pre obvodové nosné steny: 
 
Leiertherm 45 NF  
LeierPLAN 45 NF 
Leiertherm 38 NF 
LeierPLAN 38 NF 
 
pre vnútorné nosné steny: 
 
Leiertherm 30 NF 
LeierPLAN 30 NF 
Leiertherm 25 NF  
LeierPLAN 25 NF 
 
pre zhotovenie priečok: 
 
Leiertherm 17,5 NF 
LeierPLAN 17,5 NF  
Leiertherm 14 NF  
LeierPLAN 14 NF 
Leiertherm 11,5 NF  
LeierPLAN 11,5 NF 
Leiertherm 8 NF 
LeierPLAN 8 NF 
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Vlastnosti 
 

Farba tehly 
 
Farba tehly závisí od suroviny z ktorej sa vyrába, konkrétne od obsahu oxidov železa v nej. Zafarbenie tehly má 

len vizuálny význam a žiadnym spôsobom neovplyvňuje ostatné vlastnosti tehly.  

Rozmery 
Keramické murovacie tvarovky Leiertherm a LeierPLAN sa vyrábajú ako veľkoformátové.  

Výška nebrúsenej tehly Leiertherm je 238 mm. Ložná škára vyplnená murovacou maltou v hrúbke cca 12 mm 
vytvorí pri správnom murovaní skladobnú výšku 250 mm. Na vymurovanie priestoru s konštrukčnou výškou 
2750 mm potrebujeme 11 radov tehál.  

Výška brúsených tehál LeierPLAN je 249 mm. Po nanesení spojovacieho materiálu sa dosiahne skladobná výška 
250 mm. 

Dĺžka obvodových tehál je 250 mm. Preto je vhodné stavby navrhovať s vnútornými pôdorysnými rozmery 
v module 125 mm.  

Priečkovky sa vyrábajú v dĺžke 500 mm čo znižuje prácnosť ich zabudovania. 

Šírka tehly určuje hrúbku murovanej steny.  

Rozmerové odchýlky  
Technológia výroby spôsobuje odchýlky skutočných rozmerov tvaroviek oproti deklarovaným. Dovolené 

rozmerové odchýlky určuje norma STN EN 771-1:2003 Špecifikácia murovacích prvkov Časť 1: Tehliarske 

murovacie prvky 

 

 hmotnosť dĺžka šírka výška spotreba tehly 
spotreba murovacej 

malty 

 kg mm mm mm ks / m2 ks / m3 l / m2 l / m3 

Leiertherm  45 NF 19,5 250 450 238 16 35,6 37,7 80 

Leiertherm  38 NF 15,9 250 380 238 16 42,1 32,2 80 

Leiertherm  30 NF 13,6 250 300 238 16 53,3 25 80 

Leiertherm  25 NF 15,4 375 250 238 10,7 42,8 21 80 

Leiertherm  17,5 NF 13,4 375 175 238 10,7 61,1 14 80 

Leiertherm  14 NF 12,7 500 140 238 8 57,1 12 80 

Leiertherm  11,5 NF 11,1 500 115 238 8 69,6 9 80 

Leiertherm  8 NF 9,3 500 80 238 8 100 6 80 
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Pevnosť v tlaku 
 

Pevnosť v tlaku keramických murovacích tvaroviek sa udáva v MPa. Postup ich skúšania určuje norma STN EN 
772-1. 

 
hmotn

osť 
dĺžka šírka výška spotreba tehly 

spotreba 

malty na 

tenkú škáru 

LeierPLAN 

Výdatnosť  

lepidla LeierFIX 

 kg mm mm mm 
ks / 

m2 ks / m3 l / m2 l / m3 m2 / 

flakon 

m3 / 

flakon 

LeierPLAN 45 NF 20,5 250 450 249 16 35,6 4 8 5 2,25 

LeierPLAN 38 NF 16,6 250 380 249 16 42,1 3 8 5 1,9 

LeierPLAN 30 NF 14,4 250 300 249 16 53,3 2,4 8 5 1,5 

LeierPLAN 25 NF 16 375 250 249 10,7 42,8 2 8 5 1,25 

LeierPLAN 17,5 

NF 
14 375 175 249 10,7 61,1 1,4 8 5 0,88 

LeierPLAN 14 NF 13,3 500 140 249 8 57,1 1,2 8 10 1,4 

LeierPLAN 11,5 

NF 
11,8 500 100 249 8 69 0,9 8 10 1,15 

LeierPLAN 8 NF 10,2 500 80 249 8 100 0,65 8 10 1 

 Objemová hmotnosť Pevnosť v tlaku 

 kg / m3 
MPa 

Leiertherm  45 NF 665 10 

Leiertherm  38 NF 645 10 a 15 

Leiertherm  30 NF 720 10 a 15 

Leiertherm  25 NF 680 10 a 15 

Leiertherm  17,5 NF 910 10 

Leiertherm  14 NF 780 10 

Leiertherm 11,5 NF 860 10 

Leiertherm 10 NF 780 10 
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Mrazuvzdornosť 
 

Obvodové steny vymurované z tvaroviek je nutné z vonkajšej exteriérovej strany omietnuť vhodnou fasádnou 
omietkou, ktorá zabezpečí murivu dostatočnú ochranu proti mrazu. 
 

Reakcia na oheň 
 

Podľa rozhodnutia Európskej komisie 94/611/EHS sa tehly zaraďujú do triedy A1 
bez požiadavky na skúšanie. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Leiertherm 8 NF 930 10 

LeierPLAN 45 NF 730 10 

LeierPLAN 38 NF 635 10 

LeierPLAN 30 NF 680 10 

LeierPLAN 25 NF 615 10 

LeierPLAN 17,5 NF 910 10 

LeierPLAN 14 NF 780 10 

LeierPLAN 11,5 NF 720 10 

LeierPLAN 8 NF 720 10 
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Tepelnoizolačné vlastnosti muriva 
 

 

1Omietka: - zvonku 2,5 cm hrubá omietka λ=0,35 W/mK, vnútri 1,5 cm vápenno-sadrová omietka λ=0,70 W/mK 
2Omietka: - zvonku 3,0 cm hrubá omietka λ=0,13 W/mK, vnútri 1,5 cm vápenno-sadrová omietka λ=0,70 W/mK 
3Omietka: - zvonku 4,0 cm hrubá omietka λ=0,09 W/mK, vnútri 1,5 cm vápenno-sadrová omietka λ=0,70 W/mK 

 

 

  

  
Neomietnuté 

murivo 

Omietnuté murivo 
1 

Omietnuté murivo 
2 

Omietnuté murivo 
3 

 
Hrúbka 

muriva 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti 

λU 

Tepelný 

odpor RU 

Koeficien

t 

prestupu 

tepla U 

Tepelný 

odpor RU 

Koeficien

t 

prestupu 

tepla U 1 

Tepelný 

odpor RU 

Koeficien

t 

prestupu 

tepla U 2 

Tepelný 

odpor RU 

Koeficien

t 

prestupu 

tepla U 3 

 m 
W/mK 

m2K/ W W/m2K m2K/ W W/m2K
 

m2K/ W W/m2K m2K/ W W/m2K 

Leiertherm  45 NF 0,45 0,156 2,86 0,33 2,95 0,32 3,11 0,3 3,32 0,29 

Leiertherm  38 NF 0,38 0,164 2,29 0,41 2,38 0,39 2,54 0,37 2,76 0,34 

Leiertherm  30 NF 0,3 0,162 1,82 0,5 1,92 0,48 2,08 0,45 2,29 0,41 

Leiertherm  25 NF 0,25 0,232 1,07 0,81 1,16 0,75 1,32 0,67 1,53 0,59 

LeierPLAN 45 NF 0,45 0,150 2,96 0,32 - 0,28 - 0,3 - 0,31 

LeierPLAN 38 NF 0,38 0,151 2,53 0,37 - 0,32 - 0,34 - 0,36 

LeierPLAN 30 NF 0,3 0,160 1,86 0,49 - 0,40 - 0,44 - 0,47 

LeierPLAN 25 NF 0,25 0,208 1,19 0,73 - - - - - - 
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Balenie 
 

Tehly sú ukladané na drevené palety, sú stiahnuté páskou 

a zabalené do fólie. Pri rozbaľovaní palety sa odporúča odoberať 

tehly po radoch a paletu odbaľovať postupne.  V opačnom prípade 

hrozí vypadnutie tehál z palety a ich poškodenie,  prípadne úraz.  

Preprava a skladovanie 
Preprava je možná nákladnými vozidlami alebo železničnými vagónmi. Palety musia byť na ložnej ploche čo 

najbližšie k sebe a musia byť zabezpečené proti pohybu. Na stavbe je potrebné tehly skladovať na pevnom 

a rovnom podklade na pôvodných zafóliovaných paletách. Odstrániť fóliu sa odporúča tesne pred zabudovaním 

tehly. 

Keramické murovacie 

tvarovky 
Balenie Hmotnosť tehly Hmotnosť palety 

 ks/paleta kg/ks kg / pal 

Leiertherm 45 NF 50 19,5 1000 

Leiertherm 38 NF 60 15,9 979 

Leiertherm 30 NF 80 13,6 1113 

Leiertherm 25 NF 60 15,4 949 

Leiertherm 17,5 NF 84 13,4 1150 

Leiertherm 14 NF 80 12,7 1041 

Leiertherm 11,5 NF 100 11,1 1135 

Leiertherm 8 NF 120 9,3 1141 

LeierPLAN 45 NF 48 20,5 1009 

LeierPLAN 38 NF 60 16,6 1021 

LeierPLAN 30 NF 80 14,4 1177 

LeierPLAN 25 NF 60 16 985 

LeierPLAN 17,5 NF 84 14 1201 

LeierPLAN 14 NF 64 13,3 877 

LeierPLAN 11,5 NF 72 11,8 875 

LeierPLAN 8 NF 72 10,2 760 

Tehla Leiertherm je balená na EUR paletách rozmerov 120x80 cm. Tehla LeierPLAN je balená na tehlových 
paletách rozmerov 120x100 cm. Hmotnostné údaje sú v tolerancii ± 5 % 
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Škáry muriva  
 
Ložné škáry 
 
Pri tehlách Leiertherm s výškou 238 mm, ktorých ložné plochy nie sú brúsené sa vodorovná ložná škára  vypĺňa 
murovacou maltou potrebnej pevnosti predpísanej statikom stavby. Hrúbka ložnej škáry má byť cca 12 mm čím 
je možné korigovať výškové rozdiely jednotlivých tehál. Maltu je potrebné naniesť v celej šírke muriva. 
V prípade muriva s neúplne premaltovanou ložnou škárou sa znižuje únosnosť muriva, zhoršujú sa jej zvukovo-
izolačné vlastnosti a hrozí tvorba prasklín v omietkach. 
 
Brúsené tehly LeierPLAN majú výšku 249 mm. Spájajú sa pomocou malty na tenkú škáru LeierPLAN alebo 
pomocou lepidla LeierFIX. 
 
Pri oboch typoch tehál je vhodné dosiahnuť skladobnú výšku muriva v násobku 250 mm. Pri murovaní na 
klasickú maltu je možné pre kontrolu dodržania uvedeného modulu použiť latu s vyznačenými výškami 
jednotlivých radov tehál. 
 
Styčné škáry 
 
Styčné plochy tehál  Leiertherm a LeierPLAN nie sú rovné. Z jednej strany majú perá a z druhej drážky, ktoré 
slúžia na previazanie tehál v rade bez potreby aplikácie murovacej malty. Takéto riešenie znižuje časovú 
náročnosť realizácie a spotrebu murovacej malty ako aj zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva.   

 

ZÁSADY MUROVANIA Z TEHLIARSKYCH MUROVACH PRVKOV  
 

• Pre kvalitné založenie murovanej konštrukcie je potrebná vodorovná a hladká podkladná plocha. Ak 
podklad nie je rovný,  je potrebné naniesť maltové lôžko na jeho výškové vyrovnanie. Murovať treba 
začať od najvyššieho bodu. 

• V prípade potreby je potrebné pod murovanými konštrukciami zhotoviť hydroizolačnú vrstvu. 
Používajú sa pásy hydroizolácie, ktoré musia byť o 100 – 150 mm širšie od muriva. 

• Pred zabudovaním je potrebné murovacie tvarovky navlhčiť. Suché murovacie tvarovky veľmi rýchlo 
odsávajú vodu z murovacej malty, čím dochádza ku zmenšeniu jej pevnosti. 

• Pri murovaní je potrebné kontrolovať zvislosť realizovaného muriva pomocou vodováhy alebo 
olovnice.    

• Vodorovnosť radov muriva kontrolujeme pomocou murárskej šnúry, natiahnutej z vopred 
vybudovaných rohov muriva. Zatlačenie murovacích tvaroviek do maltového lôžka sa vykonáva 
pomocou gumeného kladiva. 
Na priebežnú kontrolu výšky jednotlivých radov tehál sa odporúča ako pomôcku použiť hobľovanú latu 
s ryskami po 250 mm. Dĺžka laty musí postačovať na projektovanú výšku muriva. 
 

• Murovacie tvarovky Leiertherm sa osádzajú do maltového lôžka. Priemerná hrúbka ložnej škáry je 12 
mm. Takáto hrúbka maltového lôžka postačuje na vyrovnanie výškových rozdielov povolených v rámci 
výrobných rozmerových tolerancií tehál. Príliš hrubá alebo nerovnomerne hrubá ložná škára má za 
následok zníženie pevnosti muriva. 

• Ložná škára najmä pri nosných stenách musí byť premaltovaná v celej šírke tehly. Neúplne 
premaltovaná ložná škára má za následok zhoršenie pevnosti muriva, zhoršenie zvukovo-izolačných 
vlastností muriva a môže byť aj príčinou vzniku trhlín v omietke. 

• Dôležité je namiešať maltu takej konzistencie, aby nenatiekla do zvislých drážok tehly a nezvyšovala sa 
spotreba malty. 

• Vytlačenú  nadbytočnú murovaciu maltu je potrebné z ložnej škáry stiahnuť pomocou murárskej lyžice. 
•  
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• Bočné steny tvaroviek Leiertherm, tvoriace styčnú škáru muriva, sú vytvarované na pero a drážku. Tým 
sa dosiahne previazanie susedných tvaroviek v rade bez potreby použitia murovacej malty.  

• Na rezanie tehly používame ručnú pílu,  stolovú pílu na tehlu s diamantovým rezným kotúčom alebo iné 
zariadenia určené na delenie keramických murovacích tvaroviek. Delenie dutinových tehál kladivom sa 
neodporúča.  

• Na vytvorenie rohov alebo ostení používame celé alebo na mieru odrezané murovacie tvarovky. 
• Po ukončení prác murivo chránime pred vlhkosťou prekrytím horného radu fóliou. 

 

Položenie prvého radu tehál 
 
Murovanie obvodových stien začína založením rohov. Správnym založením rohov muriva sa zabezpečí potrebná 
väzba muriva.  
Medzi rohové tehly sa natiahne z vonkajšej strany murárska šnúra. Do ložnej škáry sa nanesie malta v plnej šírke 
muriva. Tehly sa ukladajú do malty tesne za sebou,  pozdĺž natiahnutej šnúry. Polohu jednotlivých tehál je 
potrebné neustále  upravovať pomocou vodováhy a gumového kladiva. Zvislé škáry medzi tehlami so systémom 
NF zostávajú nepremaltované. Pri murovaní sa postupuje smerom od rohov stavby. Posledný kus tehly v rade 
málokedy vyjde ako celý kus. Väčšinou je potrebné  túto tehlu upraviť na požadovaný rozmer. Tehly Leier sa 
nikdy nesmú upravovať sekaním, ale pomocou vhodného rezacieho náradia. Pri rezaní poslednej tehly na 
požadovaný rozmer je vhodnejšie použiť stranu s drážkami. Odporúčaným náradím na rezanie tehál Leier sú 
stolové okružné píly alebo ručné elektrické píly. Murovanie ďalších radov tehál prebieha rovnako, ale 
s posunutím zvislých špár o polovicu dĺžky tehly. Dĺžka väzby má byť podľa možnosti 125 mm a hrúbka 
maltovej škáry je cca 12 mm. Ložné škáry musia byť úplne vyplnené maltou.  
 

Väzba muriva 
 
Dôležitou podmienkou správneho fungovania muriva ako celku je väzba tehál. Jedná sa o vodorovné posunutie 
tehál v každom rade. Dĺžka väzby má byť min.  0,4 x h, kde h je výška murovacieho prvku v mm. Pri tehlách 
Leiertherm je požadovaná dĺžka väzby min 95 mm.  
Optimálna dĺžka väzby vyplývajúca z rozmerov tehál je 125 mm.  
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Previazanie rohov muriva  
 
Správnym založením rohov muriva zabezpečíme potrebnú väzbu muriva. Podstatou je striedanie radov, ktoré 
vedú po koniec steny.  
Pri murive hrúbky 450 mm sa začína murovať roh steny tehlou zrezanou na dĺžku 180 mm a pokračuje sa tehlou 
zrezanou na polovičku.  
Pri zakladaní rohu z tehál Leiertherm 38 sa roh začína celou tehlou.  
Murivo hrubé 300 mm sa začína tvarovkou zrezanou na 175 mm. 
Pri uvedených tehlách sa dosiahne posun o ½ dĺžky tehly. V prípade tehly Leiertherm 25 začíname murovať roh 
celou tehlou, čím nedosiahneme polovičný posun tehly v rade, ale zo statického hľadiska je to dostačujúce. 
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Napojenie vnútorných nosných múrov na obvodové 
 

Pri napojení vnútornej nosnej steny na obvodovú stenu je potrebné zabezpečiť ich previazanie. Dá sa to 
dosiahnuť súčasným murovaním, alebo aspoň vytvorením vhodných zazubení (tzv. káps) v tej stene, ktorá sa 
muruje ako prvá.  
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Priečky 
 

Na zhotovenie priečok je možné použiť nato určené tehly Leiertherm. Ich výška je 238 mm a ukladajú 
sa do maltového lôžka hrubého 12 mm. Výškový modul je 250 mm, podobne ako pri ostatných tehlách 
Leiertherm. Styčná škára je spájaná na pero a drážku, preto ju nie je potrebné premaltovať.  

• Priečky sa zakladajú na rovný a dostatočne únosný podklad. V prípade, ak sa priečka muruje na strop, 
je potrebné uvedenú časť stropu staticky posúdiť. 

• Murovacia malta sa nanáša na celú šírku tehly.  
• Pri murovaní priečky je potrebné zabezpečiť previazanie radov tehál. Konce priečok musia byť 

vymurované z celých a polovičných tehál. 
• Styčná škára sa nepremaltuje, spoj je vyriešený na pero a drážku. 
• Styčnú škáru delenej a celej tehly je potrebné premaltovať. 
• Medzeru medzi stropnou konštrukciou a priečkou je potrebné vyplniť trvalo pružným materiálom. 
• Spoj nosnej a priečkovej steny treba zabezpečiť pomocou plochých prepojovacích oceľových pásov, 

ktoré musia byť zapustené do muriva min. 100 mm.  
• Nad otvory v priečkach je možné použiť preklady LEIER MDVA alebo LEIER MDA v závislosti od 

hrúbky priečky. 
• Drážky pre inštalácie je možné zhotoviť pomocou na to určených zariadení. Hĺbka drážky môže byť 

najviac  30 mm. 
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Murovanie z brúsených tehál LeierPLAN 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 
Pred murovaním z tehál LeierPLAN sa odporúča ich ložné plochy pretrieť mokrou murárskou štetkou – takto ich 
zbavíme prachu po brúsení a zabezpečíme lepšiu priľnavosť spojovacieho materiálu. 

 
 

 

 

 

 

 
Po dokončení murovania je potrebné murivo chrániť pred zamrznutím zakrytím vhodnými rohožami.  

Založenie prvého radu 

Pred začatím murovania je potrebné pod murivo nataviť pás hydroizolácie. 
Budúcu polohu stien vyznačíme značkovacou šnúrou.  

Prvý rad tehál je potrebné uložiť vodorovne. Preto sa pred začiatkom 
murovania nivelačných prístrojom zistí najvyšší bod  základovej dosky a z 
tohto bodu sa začína nanášať vrstva vyrovnávacej malty.  

 

Presné vodorovné natiahnutie maltového lôžka je možné dosiahnuť dlhou 

sťahovacou latou vedenou pomocou výškovo nastaviteľnej zakladacej sady. 
Hrúbka vrstvy zakladacej malty musí byť v rozmedzí 10 - 30 mm. Zakladacia 
malta musí mať vhodnú konzistenciu. 

 

 

Prvý rad tehál je potrebné uložiť so správne založenými rohmi aby pri ďalšom 
murovaní bolo zabezpečené správne previazanie tehál.  
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Ďalšie rady tehál sa ukladajú do vrstvy 
malty na tenkú škáru LeierPLAN alebo na 
pásy lepidla LeierFIX. 

 

 

 

 

 

 

Spájanie tehál LeierPLAN pomocou malty na tenkú škáru LeierPLAN 

Nanášanie malty 

- Nanášacím valcom: správne namiešaná 
malta na tenkú škáru LeierPLAN sa 
dávkuje do zásobníka nanášacieho valca. 
Valec sa umiestni na pripravený rad 
tehál. Otvorením klapky a rovnomerným 
posúvaním nanášacieho valca sa na povrch 
rebier nanesie  tenká vrstva malty 
LeierPLAN. Je dôležité namiešať maltu 
správnej konzistencie!  

 

- Namáčaním: Tehla sa namočí do lepidla do hĺbky 5 mm. Namočená tehla sa 
ihneď osadí na svoje miesto v murive v správnej polohe. 

V prípade potreby osadenie nebrúsených tehál alebo 
keramických prekladov do muriva z brúsených tehál sa na ich 
osadenie nesmie použiť malta na tenkú škáru LeierPLAN. Je 
potrebné použiť klasickú murovaciu maltu. 
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Malta na tenkú škáru LeierPLAN 
 

Malta na tenkú škáru LeierPLAN je murovacia zmes na báze cementu a vápna slúžiaca na 
zhotovenie murovaných konštrukcií postavených z brúsených tehál LeierPLAN. Je 
vhodná pre realizáciu nosných aj nenosných múrov. 

Balenie: 25 kg vrecia 

Skladovanie: Na suchom mieste chránenom proti vlhkosti, vrecia musia byť uložené na 
palete. 

 

Miešanie: Čerstvú murovaciu maltu je potrebné pripraviť tesne pred jej použitím. Jedno 
vrece suchej murovacej zmesi sa zmieša s 10 – 11 litrami vody. Primiešanie inej látky je 
zakázané! Vždy sa musí zamiešať celý obsah jedného vreca. Miešanie vykonať v čistom 
vedre pomocou elektrického miešadla so strednými otáčkami dovtedy kým v zmesi nebudú žiadne hrudky 
a malta nebude mať správnu konzistenciu. Z jedného vreca suchej zmesi je možné namiešať cca. 21 l murovacej 
malty. Pripravená murovacia malta sa dodatočne nesmie riediť vodou. 

Aplikácia: Namiešanou murovacou maltou naplníme nanášací valec a rovnomerným posúvaním valca po hornej 
ložnej ploche osadených murovacích tvaroviek na ne nanášame murovaciu maltu ( viď ďalej ). 

Doba spracovania: cca. 4 hod. ( pri teplote 18 °C, murovaciu zmes je potrebné občas premiešať ). Murovacie 
tvarovky je potrebné osádzať do nanesenej malty čo najpresnejšie. Nakoľko nanesená murovacia malta rýchlo 
tuhne, je potrebné vykonať korekciu polohy osadenej tvarovky do 5 – 7 minút. 

Dôležité: Náradie používané na miešanie a nanesenie murovacej malty musí byť čisté. Namiešanú maltu je počas 
používania potrebné chrániť proti znečisteniu. Pri silnom vetre sa nesmie miešať ani nanášať murovacia malta! 

Ideálne teplota pre používanie malty je 15 – 25 °C, pri teplotách nižších ako + 5 °C sa nesmie použiť !Pev 

tlaku: M10 

Technické údaje murovacej malty na tenkú škáru LeierPLAN (podľa STN EN 998-2) 

Pevnosť v tlaku M10 

Pevnosť v strihu  ≥ 0,30 N/mm2 (tabuľkova hodn.) 

Nasiakavosť NPD 

Obsah chloridov ≤ 0,1 M. – % 

Priepustnosť vodnych par (µ)  5/35 

Sučiniteľ tepelnej vodivosti 

(tabuľkova hodn. podľa EN 1745) 

λ10dry ≤ 0,67 W/(mK) P=50 % 

λ10dry ≤ 0,74 W/(mK) P=90 % 

Reakcia na oheň A1 

Trvanlivosť mrazuvzdorne 
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Spájanie tehál LeierPLAN pomocou lepidla LeierFIX 

Lepidlo LeierFIX  sa nanáša pomocou 
aplikačnej pištole na ložné plochy tehly. 

 

Pred použitím lepidla je potrebné flakón 
pretriasť a následne naskrutkovať na aplikačnú 
pištoľ. Na hrot aplikačnej pištole je potrebné 
osadiť nástavec priemeru 10 mm ktorý 
zabezpečuje správne dávkovanie peny.. Pena sa 
nanáša v jednom alebo dvoch pásoch priemeru 
cca 3 cm. Do hrúbky muriva 140 mm vrátane 
sa aplikuje jeden pás v strede muriva. Pri 
vyšších hrúbkach muriva sa nanášajú dva pásy 
peny cca 60 mm od jej okrajov.  

Po nanesení peny je potrebné ihneď osadiť tehly bez toho aby sa s nimi po osadení ešte muselo hýbať. V prípade 
posunutia tehly alebo jej nadvihnutia  je potrebné penu ešte raz naniesť.  

Teplota vzduchu počas murovania pomocou lepidla LeierFIX nesmie klesnúť pod – 5 °C. Pokiaľ je teplota 
vzduchu nižšia ako + 5 °C je potrebné obaly s lepidlom LeierFIX  temperovať aby sa dosiahla potrebná pevnosť 
spoja a taktiež aby bola dodržaná deklarovaná výdatnosť peny. 

Lepidlo LeierFIX 
 

Lepiaca pena LeierFIX je jednozložková modifikovaná polyuretánová pena tuhnúca vplyvom vlhkosti. Používa 
sa na lepenie jednotlivých radov brúsených murovacích tvaroviek LeierPLAN. 

Balenie: flakón objemu 750 ml 

Použitie: lepiaca pena sa nanáša na suchý a očistený povrch zbavený prachu, mastných a iných separačných 
látok. Pred použitím je potrebné flakón silno natriasť ( cca. 20 krát ) a následne ventilom smerom dole 
naskrutkovať na aplikačnú pištoľ. Množstvo vytlačenej peny sa nastavuje na aplikačnej pištoli pomocou 
dávkovacieho jazýčka a nastavovacej skrutky. Na hrot aplikačnej pištole sa osadí vypúšťacia špička priemeru 10 
mm. 

Pred samotnou aplikáciu peny je potrebné vykonať skúšku! Nanesieme viacej radov peny a podľa šírky 
vytlačenej peny nastavíme aplikačnú pištoľ. Takto sa zoznámime s vlastnosťami peny. Pena sa nanáša v 
priamych pásoch širokých približne 3 cm. Po vytlačení pena postupne opadne a následne sa po pár sekundách 
vytvorí tenká vrstva lepidla do ktorej je možné osadiť lepené materiály. 

Dôležité: Univerzálna lepiaca pena LeierFIX nie je tepelnoizolačný materiál a neslúži ako tesniaca hmota! Na 
konci práce s lepidlom LeierFIX sa z aplikačnej pištole nesmie odmontovať flakón s lepidlom ( aj keď je 
prázdny ) 
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Technické údaje univerzálnej lepiacej peny LeierFIX 

Chemické zloženie modifikovaný polyuretán 

Spojenie spája sa pomocou vlhkosti 

Pevnosť v ťahu 0,2 N/mm2 

Tepelná odolnosť -40 C   + 90 C 

Doba tuhnutia cca. 24 hodín ( pri teplote 24 °C a relatívnej vlhkosti 50% 

Spotreba Približne 160 g/m2 

Doba možného pohybu lepeného predmetu 
8 – 10 min 

 

Doba tuhnutia povrchu peny 10 – 15 min 

Teplota použitia teplota vzduchu – 5 C až + 35 C 

 teplota flakónu + 5 C až 35 C 

Teplota skladovania, optimálna teplota použitia + 15  C až + 25 C 

Doba spotreby v pôvodnom balení 9 mesiacov 
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LEIER KERAMICKÉ PREDPATÉ PREKLADY  

 Keramické predpäté preklady MDA a MDVA 
 

Spoločnosť Leier vyrába preklady v dvoch rôznych šírkach na nosné 

a nenosné steny. 

 

MDA (75-325) prefabrikované keramické predpäté preklady šírky 12 cm. 

Používajú sa na zhotovenie nadotvorových prekladov obvodových nosných 

stien hrúbky 30-38-45 cm a na vnútorné nosné steny hrúbky 25-30-38 cm. 

MDVA (75-200) prefabrikované keramické predpäté preklady šírky 9 cm. 

Používajú sa na zhotovenie prekladov v priečkach hrúbky 8-20 cm. 

 

Keramické predpäté preklady ako samostatný prvok nevytvárajú premostenie v plnej miere. preklad prenáša 

zaťaženie vo svojej dolnej časti kde sa nachádza zabetónovaná výstuž a horná časť prekladu sa vytvorí 

nadmurovaním alebo nadbetonávkou. Len takto vieme vytvoriť úplné premostenie otvoru prenášajúce 

zaťaženie. Horná časť prekladu sa dá pri doložení výstuže a následnom dobetónovaní využiť ako ŽB veniec 

stropu. 

Pri použití prekladov nie je nutná dlhšia technologická prestávka. Pomocné konštrukcie a použité stavebne 

materiály majú byť kompatibilné s prekladmi. 

 

Kvalita materiálov 

Keramický plášť predpätého prekladu sa vyrába 

tradičnou technológiu tehliarskych výrobkov. 

Keramický žľab tvaru U má hrúbku 0,25 cm.  

Keramický žľab sa vyleje betónom vhodnej 

konzistencie do ktorého sa zabetónuje predpätá 

výstuž. Predpäté keramické preklady sa pri výrobe 

narežú na požadovanú dĺžku, MDA preklady sa 

vyrábajú dĺžky 0,75 – 3,25 m a MDVA preklady sa 

vyrábajú dĺžky 0,75 – 2,00 m. Samotný predpätý 

keramický preklad sa stáva spolu s nadmurovaním alebo nadbetonávkou súčasťou stavebnej konštrukcie.  

Geometrické vytvorenie 

Keramický plášť prekladu MDA ma tvar U-čka rozmerov 120x65 cm. Podľa veľkosti zaťaženia, ktoré bude 

pôsobiť na preklad sa do prekladu zabetónuje 1 alebo 2 ks výstuže Ø 5 mm.  

Pri preklade typu MDVA rozmerov 90x65 mm sa navrhuje 1 ks výstuže Ø 5 mm. 

 

 



 

21 

www.leier.eu 

 

KERAMICKÉ PREKLADY MDA 

TYP DĹŽKA cm 
ŠÍRKA OTVORU 

cm 

MIN. ULOŽENIE 

cm 
HMOTNOSŤ kg 

MDA 75 75 50 12,5 11,9 

MDA 100 100 75 12,5 15,8 

MDA 125 125 100 12,5 19,8 

MDA 150 150 125 12,5 23,7 

MDA 175 175 150 12,5 27,7 

MDA 200 200 175 12,5 31,6 

MDA 225 225 200 12,5 35,6 

MDA 250 250 225 12,5 39,5 

MDA 275 275 250 12,5 43,5 

MDA 300 300 275 12,5 47,4 

MDA 325 325 300 12,5 51,4 

 

KERAMICKÉ PREKLADY MDVA 

TYP DĹŽKA cm 
ŠÍRKA OTVORU 

cm 

MIN. ULOŽENIE 

cm 
HMOTNOSŤ kg 

MDVA 75 75 50 12,5 8,9 

MDVA 100 100 75 12,5 11,8 

MDVA 125 125 100 12,5 14,8 

MDVA 150 150 125 12,5 17,7 

MDVA 175 175 150 12,5 20,7 

MDVA 200 200 175 12,5 23,6 
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Doprava a skladovanie prekladov 
 

Doprava a skladovanie prekladov sa realizuje vo vodorovnej polohe. Zabudovanie (osadenie) prekladov si 

nevyžaduje zdvíhací mechanizmus (žeriav). Skladovacia plocha na stavenisku ma byť dostatočné únosná 

a rovná. Preklady sa skladujú na drevenej podložke V prípade skladovania (ukladania) prekladov do výšky (na 

seba) majú byť preklady uložené na drevené podložky uložené nad sebou vo zvislici. Rozmery drevenej 

podložky majú byť minimálne 5,0/5,0 cm. 

Výška skladovania do výšky je maximálne 1,5 m. Skládku prekladov treba zabezpečiť proti pádu. Pri dlhodobom 

skladovaní prekladov je potrebné zabezpečiť ochranu prekladov proti poveternostným vplyvom. V zimnom 

období je potrebné preklady skladovať na suchom mieste. Pri preprave treba preklady  zaistiť proti otrasom 

a poškodeniu. 

 Vytvorenie prekladu  
Vytvorenie premostenia (prekladu) môže byť rôzne závislosti od hrúbky muriva 

(steny) a od tvaru (umiestenia) steny.Pri hrúbke obvodovej steny 45 cm sa 

z vnútornej strany steny uložia vedľa seba 2 ks prekladu a z vonkajšej strany 

obvodovej steny 1 ks MDA. Vzniknutú 8 cm medzeru medzi prekladmi vyplníme 

tepelnou izoláciu hrúbky 8 cm. Izolačná platňa nám zabráni vytvoreniu 

tepelného mostu. Tlaková zóna sa vytvorí nadmurovaním z plných tehál 

rozmerov 25x12x6,5 cm. 

Pri nosnej stene hrúbky 38 cm vytvorenie premostenia závisí od tvaru 

steny. Pri vnútornej nosnej stene sa kompletný 

(spriahnutý) preklad vytvorí uložením 3 ks MDA 

prekladov vedľa seba. Tlaková zóna nad 

prekladom sa vytvorí nadmurovaním tehál. Pri 

nosnej obvodovej stene sa na vonkajšiu stranu 

uloží tepelná izolácia hrúbky 8 cm. Následne nám 

z vnútornej strany obvodovej steny ostane 30 cm 

vzdialenosť, kde uložíme 2 ks MDA prekladov. 

Jeden preklad lícuje hranu vnútornej steny 

a druhy preklad priložíme k tepelnej izolácií. Medzi prekladmi 

nám vznikne 6 cm pás ktorý vyplníme pri nadbetónovaní 

tlakovej zóny. Tlaková zóna sa vytvorí nadbetonávkou. Je 

možnosť realizácie ŽB venca spolu s tlakovou zónou 

Pri nosnej stene hrúbky 30 cm vytvorenie premostenia závisí 

od tvaru steny. Pri vnútornej nosnej stene uložíme 2 ks MDA 

prekladu tak, že obe preklady lícujú hranu vnútornej nosnej 

steny. Medzi prekladmi vznikne 6 cm medzera, ktorá sa vyplní dobetónovaním. Tlaková zóna sa vytvorí 

nadbetonávkou, ktorá sa môže zrealizovať spolu s ŽB vencom. Pri obvodovej nosnej 

stene sa na vonkajšiu stranu uloží TP hrúbky 5 cm. Z vnútornej strany uložíme vedľa 

seba 2 ks MDA prekladov. Tlaková zóna sa zrealizuje nadmurovaním.  

Pri nosnej stene hrúbky 25 cm sa uložia vedľa seba 2 ks MDA prekladov. Tlaková 

zóna sa vytvorí nadmurovaním.  
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Osadenie a zabudovanie prekladov 
 

Podperná konštrukcia: MDA preklady musia byť počas zatvrdnutia nadbetonávky a nadmurovania podopreté. 

Ak je šírka otvoru menšia ako 2 m stačí preklad podoprieť s jednou stojkou v strede. Ak je rozpätie väčšie ako 

>2 m treba preklad podoprieť v dvoch miestach (1/3 rozponu). Stojky môžu byť oceľové alebo drevené. 

Podpernú konštrukciu treba vyhotoviť ešte pred uložením prekladu. 

Uloženie prekladov:  Uloženie prekladu na stenu musí byť minimálne 12,5 cm. Pod úložnou dĺžkou musia byť 

celé tehly. Preklad sa ukladá do maltového lôžka hr. 12 mm (min pevnosť tlaku malty 2,5 MPa). Vďaka ľahšej 

manipulácií a menšej hmotnosti nie je potrebný zdvíhací mechanizmus (žeriav) pre osadenie (zabudovanie). Pri 

zabudovaní si treba dať pozor na to aby sa preklady ukladali paralelne vedľa seba a aby lícovali hranu steny 

(muriva). Priebežne kontrolujeme vodorovnosť prekladov. V prípade potreby môže nastaviť výšku podpernej 

konštrukcie.  
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MDA a MDVA preklady sa môžu rezať . Rezanie prekladov nemá žiadny dopad na únosnosť prekladov. Brúsenie 

obrusovanie prekladov je zakázané! Taktiež je zakázané zasahovať do prekladu sekáčom a príklepovou 

vŕtačkou! 

Požiadavky na tlakovú zónu: Pri nadmurovaní prekladov treba používať plné tehly malých rozmerov 

vyhovujúce norme STN EN 771-1. Minimálna pevnosť  malty v tlaku má byť 2,5 MPa. Murovací prvok má spĺňať 

podmienky I. triedy a má sa dodržiavať postup murovania podľa technologického predpisu. Ložné a styčné 

škáry majú byť plne premaltované. Veľkosť škár sa určí po uložení prekladu. Pred murovaním sa tehla musí 

navlhčiť. Pred realizáciou tlakovej zóny z betónu treba preklady očistiť od prachu a nečistôt a následne navlhčiť. 

Použijeme betón vhodnej konzistencie a treba dbať na jej zhutnenie. Nadbetonávku a nadmurovanie treba 

ošetrovať po dobu 7 dní. Podpernú konštrukciu môžeme odstrániť len v prípade dosiahnutia požadovanej 

pevnosti. 

 

 

 

Únosnosť prekladov  
 

Podľa typu tlakovej zóny rozdeľujeme únosnosť do troch tabuliek únosnosti. Pomocou týchto tabuliek vieme 

určiť únosnosť premostenie zrealizované na stenách hrúbky 45, 38, 30, 25 a 20 cm. 

Z troch tabuliek únosnosti máme dve (A a B) s nadmurovaním. V prípade „A“ máme charakteristickú pevnosť 

tlaku tehál  fd = 0,07 kN/cm² a v prípade „B“ máme charakteristickú pevnosť tlaku tehál  fd = 0,15 kN/cm². 

Tretia tabuľka nám udáva hodnoty pri tlakovej zóne z betónu. V tabuľke „C“ pri betóne triedy C16/20 máme 

charakteristickú pevnosť tlaku v betóne fck = 16 N/mm². Tabuľky „A“, „B“ a „C“ nám udávajú dĺžku, únosnosť, 

výšku a priehyb prekladu. Z tabuľky je tiež dobre čitateľné, že preklady MDA sa rozdeľujú podľa počtu ťahanej 

výstuže zabetónovanej v preklade. Preklady dĺžky l = 1,00 – 2,00 sa vyrábajú s 1 ks Ø 5mm výstuže a preklady 

dĺžky l = 2,25 – 3,25  sa vyrábajú s 2 ks Ø 5mm. 

Preklady MDVA dĺžky l = 0,75 – 2,00 m používané na priečky sa vyrábajú s 1 ks Ø 5mm výstužou. 
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Tabuľky nám udávajú maximálne zaťaženie prekladov v kN/m. Celkové možné zaťaženie obsahuje hmotnosť 

prekladu  aj hmotnosť nadbetonávky alebo nadmurovania. Výška prekladu uvádzaná v tabuľke „h“ obsahuje 

samotnú výšku prekladu, výšku nadbetonávky alebo nadmurovania a výšku ŽB venca. Zo ŽB vencom sa uvažuje 

len vtedy ak ŽB veniec obsahuje predpísanú výstuž a medzi nadbetónovaním a ŽB vencom nie je materiáloví 

rozdiel.  

 

Pravidlá pre návrh 
 

• Hodnoty uvedené v zaťažovacej tabuľke slúžia pre návrh a kontrolu 
statikom. 

• Hraničné hodnoty zaťaženia uvedené v tabuľke platia v prípade 
rovnomerného zaťaženia. V prípade iného druhu zaťaženia tabuľku 
nie je možné použiť a je potrebné vykonať výpočet zaťažiteľnosti 
konštrukcie. 

• Bez nadmurovania sa nemôže na samotný preklad položiť stropný 
nosník. V tomto prípade treba navrhnúť vystužený veniec 
s potrebnou výstužou. Veniec sa do výšky prekladu započítava len 
vtedy ak spĺňa uvedené podmienky. Takto navrhnutý preklad sa 
môže zaťažiť až po dosiahnutí požadovanej pevnosti venca.  

• Celková výška prekladu sa skladá s výšky prekladu, s výšky 
nadbetonávky alebo nadmurovania a z výšky venca. 

• Výšku venca je možné započítať do celkovej výšky prekladu „h“ len 
v prípade pokiaľ je vo venci umiestnená dodatočné výstuž . Jedná 
sa o 2 prúty betonárskej ocele priemeru  ø8 triedy B60.40. Dĺžka 
dodatočnej výstuže je L + 105 cm.  
 

Príklad 

Obvodové nosné murivo hrúbky 38 cm, uloženie 2 ks prekladov 

typu MDA 150, otvor v stene široký 1,5 m: 

� 2 ks 12 cm široké preklady, 
� svetlosť otvoru l = 1,5 m, 
� pre nadmurovanie sa použijú plné maloformátové tehly I. kategórie, 
� veniec z  z betónu C 16/20-16/kk (fck = 16 N/mm²), 
� navrhovaná celková výška prekladu b = 40 cm  
tabuľkové hodnoty – podľa tabuľky prípad „B“    
    b) h = 32,1 cm.....9,10 kN/m, h = 44,6 cm.....13,63 kN/m 
pri celkovej výške prekladu 40 cm je maximálne zaťaženie 11,96 kN/m 
 

maximálne zaťaženie 2 ks prekladov : gh = 2 x 11,96 kN/m = 23,92 kN/m (započítané aj hmotnosť 

prekladu a nadmurovania) 
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Zaťažovacia tabuľka keramických predpätých prekladov Leier MDA 

            Prípad "A" - tlačená časť prekladu je vymurovaná z tehál, hraničné napätie muriva fd = 0,7 Mpa 

  l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

    zaťaženie q (kN/m) 

  h (mm) priehyb f ( mm ) 

M
D

A
 b

 =
 1

20
 m

m
 

196 

5,76 3,56 2,35 1,67 1,25 0,97 0,77 0,63 0,52 0,46 

1,7 2,9 4,4 6,2 8,4 10,8 13,5 16,5 19,9 22,8 

321 

18,56 10,41 7,08 5,31 4,05 3,14 2,51 2,05 1,7 1,48 

1,1 1,8 2,8 4,2 5,7 7,3 9,2 11,3 13,5 15,5 

446 

21,75 16,76 13,63 11,49 7,75 6,21 5,16 4,27 3,55 3,1 

0,5 1,1 2 2,9 3,9 5,2 6,8 8,5 10,2 17,7 

571 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 10,12 8,16 6,81 5,82 5,21 

0,2 0,5 0,9 1,6 2,4 4,1 5,2 6,5 8 9,4 

696 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 15,91 12,37 10,05 8,43 7,45 

0,1 0,3 0,5 0,9 1,4 3,6 4,4 5,3 6,5 7,5 

 

Zaťažiteľnosť: preklad s nadmurovkou, hraničné napätie muriva fd = 0,7 Mpa 

h = celková výška prekladu 

l = dĺžka prekladu 

uloženie prekladu: min. 125 mm 

Prípad "B" - tlačená časť prekladu je vymurovaná z tehál, hraničné napätie muriva fd = 1,5 Mpa 

  l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

    zaťaženie q (kN/m) 

  h (mm) priehyb f ( mm ) 

M
D

A
 b

 =
 1

20
 m

m
 

196 

7,4 4,93 3,67 2,91 2,41 2,05 1,65 1,35 1,12 0,98 

1,8 3,4 5,7 9 13,3 18,8 23,8 29,2 35,1 40,3 

321 

21,75 13,39 9,1 6,83 5,43 4,5 3,83 3,33 2,94 2,69 

1,1 1,9 2,9 4,4 6,2 8,6 11,5 15 19,1 23 

446 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 7,98 6,63 5,65 4,92 4,45 

0,4 0,9 1,6 2,7 4,2 5,6 7,2 9,3 11,7 13,9 

571 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 13,01 10,49 8,75 7,49 6,7 

0,2 0,4 0,8 1,3 0,2 4,3 5,5 6,9 8,5 10 

696 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 17,48 15,62 12,93 10,84 9,58 

0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 3,3 4,6 5,7 7 8,1 

Zaťažitelnosť: preklad s nadmurovkou, hraničné napätie muriva fd = 1,5 Mpa 

h = celková výška prekladu 

l = dĺžka prekladu 

uloženie prekladu: min. 125 mm 
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Prípad "C" - tlačená časť prekladu je vybetónovaná, hraničné napätie v betóne fd = 17,5 Mpa 

  l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

    zaťaženie q (kN/m) 

  h (mm) priehyb f ( mm ) 

M
D

A
 b

 =
 1

20
 m

m
 

196 

21,75 16,76 11,16 7,93 5,92 4,59 3,66 2,99 2,49 2,17 

0,9 2 3 4,2 5,7 7,2 9,1 11,1 13,4 15,3 

321 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 12,24 9,76 7,97 6,63 5,78 

0,2 0,4 0,8 1,3 2 4 5 6,2 7,4 8,5 

446 

21,75 16,76 13,63 11,49 7,75 17,48 15,62 14,11 12,24 10,68 

0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 2,1 2,9 3,9 4,9 5,6 

571 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 17,48 15,62 14,11 12,87 12,02 

0 0,1 0,1 0,2 0,3 1 1,3 1,8 2,4 3 

696 

21,75 16,76 13,63 11,49 9,93 17,48 15,62 14,11 12,87 12,02 

0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1 1,3 1,6 

            Zaťažitelnosť: preklad s nadbetonávkou, betón triedy C 16/20, hraničné napätie v betóne fd = 17,5 Mpa 

h = celková výška prekladu 

l = dĺžka prekladu 

uloženie prekladu: min. 125 mm 

 

 

 

Keramické predpäté preklady MDE 
 
Preklady Leier MDE sú predpäté keramické prefabrikované 
dielce slúžiace na vytvorenie nosných nadotvorových 
prekladov. Ich výška je zhodná s výškou tehál Leiertherm. Po 
osadení na svoje miesto výškovo zapadnú do jedného radu 
tehál. 
Prierezové rozmery sú 80 x 238 mm. Preklady pozostávajú 
z betónového jadra z betónu triedy C 30/37 s výstužou 
priemeru 5 mm okolo ktorého je keramický plášť. Preklady 
MDE sa vyrábajú v dĺžkach 1000 ÷ 3250 mm v module 250 mm. 
Uloženie koncov prekladov na nosné steny musí byť min. 125 
mm, pri väčších dĺžkach 250 mm. Z toho vyplýva, že prekladmi 
Leier MDE je možné preklenúť otvory so svetlosťou 500 ÷ 2750 mm. 
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KERAMICKÉ PREKLADY MDE 

TYP DĹŽKA cm 
ŠÍRKA OTVORU 

cm 

MIN. ULOŽENIE 

cm 
HMOTNOSŤ kg 

MDE 100 100 75 12,5 34,7 

MDE 125 125 100 12,5 43,4 

MDE 150 150 125 12,5 52 

MDE 175 175 150 12,5 60,7 

MDE 200 200 160 20 69,4 

MDE 225 225 185 20 78,1 

MDE 250 250 210 20 86,7 

MDE 275 275 225 25 95,4 

MDE 300 300 250 25 104,1 

MDE 325 325 275 25 112,7 

 
 
Preklady MDE je možné jednoducho a rýchlo zabudovať. Po zabudovaní sú ihneď zaťažiteľné, nie je 
potrebné ich podopierať. Pri ich použití je možné v obvodovej stene vytvoriť preklad bez tepelných mostov. 
Ich povrch je identický s povrchom muriva, preto pri omietaní nie je potrebné použiť armovaciu sieťku.  
 

Doprava a skladovanie 
Preklady MDE prepravujú naležato vo vodorovnej polohe. Počas prepravy je potrebné ich upevniť aby sa 
zabránilo ich pohybu. Preklady je možné ukladať na seba, medzi na sebe ležiacimi dielcami musia byť dva 
drevené hranolčeky uložené od okrajov asi v 1/5 dĺžky.  
Počas skladovania sa dielce musia uložiť priamo na podklad, musia byť uložené na palety alebo drevené 
hranoly. Proti pôsobeniu vlhkosti ich treba chrániť zakrývacou fóliou.  

 

Navrhovanie prekladov 
Preklady Leier MDE vytvárajú samonosnú konštrukciu, ktorú je možné ihneď zaťažiť bez potreby ďalších 
stavebných úkonov.  
Pri dimenzovaní prekladov je potrebné posúdiť navrhované preklady na zaťaženie, ktoré na ne pôsobí 
pomocou dimenzačných tabuliek. V prípade bodového zaťaženia pôsobiaceho na preklady je potrebné 
uvedené preklady staticky posúdiť výpočtom. 
Stropné nosníky je potrebné ukončiť obvodovým vencom, ktorý rozloží zaťaženie na celú plochu prekladov. 
Stropné nosníky je potrebné ukladať do maltového lôžka. 
Statické parametre jedného prekladu MDE: 
 
- Šmyková únosnosť VRD = 26,75 kN 
- Ohybová únosnosť MRD = 8,55 kNm 
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Nadotvorové preklady sa vytvoria osadením viacerých keramických prekladov Leier MDE vedľa seba. Ich počet 
je závislí od hrúbky muriva.  
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Prípad "A" únosnosť - 2 ks prekladov MDE, nadmurovka z tehál, hraničné napätie muriva: βr = 0,07 kN/cm2 

h = celková výška prekladu ( výška prekladu + nadmurovka ) 

     l = dĺžka prekladu 

          uloženie: min.: 11,5 cm 

          l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

( cm ) únosnosť q = qk . γG + pk . γG ( kN/m ) 

h (mm) počítaný priehyb f ( mm ) 

36,9 
18,79 11,09 7,74 5,73 4,28 3,31 2,64 2,16 1,8 1,57 

0,03 0,05 0,08 0,12 0,16 0,2 0,25 0,31 0,37 0,42 

49,4 
40,22 26,58 16,43 11,69 8,98 7,26 5,95 4,86 4,04 3,53 

0,04 0,07 0,1 0,15 0,2 0,27 0,35 0,43 0,51 0,59 

 
          

 
          Prípad "B" únosnosť  - 2 ks prekladov MDE, nadmurovka z tehál, hraničné napätie muriva: βr =  0,15 kN/cm2 

h = celková výška prekladu ( výška prekladu + nadmurovka ) 

     l = dĺžka prekladu 

          uloženie: min.: 11,5 cm 

          l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

( cm ) únosnosť q = qk . γG + pk . γG ( kN/m ) 

h (mm) počítaný priehyb f ( mm ) 

36,9 
24,16 14,26 9,95 7,57 6,09 5,08 4,35 3,8 3,37 3,09 

0,04 0,06 0,1 0,14 0,21 0,29 0,39 0,51 0,65 0,78 

49,4 
60 34,17 21,13 15,03 11,55 9,33 7,8 6,68 5,84 5,3 

0,05 0,08 0,12 0,16 0,23 0,3 0,4 0,51 0,65 0,77 

 
          

           Prípad "C" únosnosť - 2 ks prekladov MDE, nadbetonávka, hraničné napätie betónu: βr =  1,75 kN/cm2 

 h = celková výška prekladu ( výška prekladu + nadbetonávka ) 

     l = dĺžka prekladu 

          uloženie: min.: 11,5 cm 

          l (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

( cm ) únosnosť q = qk . γG + pk . γG ( kN/m ) 

h (mm) počítaný priehyb f ( mm ) 

36,9 
83,13 49,37 32,67 23,2 17,33 13,43 10,71 8,74 7,27 6,35 

0,03 0,06 0,09 0,12 0,17 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 

49,4 
87 67,05 54,54 45,61 34,06 26,4 21,06 17,19 14,29 12,48 

0,01 0,03 0,06 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,36 



 

31 

www.leier.eu 

Zabudovanie 
 
Preklady MDE sa zabudujú počas murovania stien bez potreby podopretia. 
Prekladové dielce sa na koncoch ukladajú na steny s uložením ktorý závisí 
od dĺžky prekladov. 
Pre dĺžky prekladov do 1750 mm musí byť uloženie min. 125 mm. Pre 
dĺžkach prekladov 1750 až 2500 mm musí byť uloženie min. 200 mm. 
Preklady dlhšie ako 2500 mm musia byť uložené min. 250 mm. 
Zabudované preklady musia byť uložené na celé tehly, tomu treba 
prispôsobiť priebeh murovania. Preklady sa ukladajú do maltového lôžka 
z murovacej malty triedy MC 5. Výška maltové lôžka musí byť 12 mm. 
Preklady MDE je zakázané osádzať naležato. Krajné dielce sa osádzajú 
keramickým povrchom von. Jednotlivé dielce sa osádzajú tesne ku sebe, 
krajné dielce musia lícovať s murivom. Prípadnú medzeru medzi dielcami je 
potrebné vyplniť izolačnými platňami potrebnej hrúbky rozmerovo 
prispôsobenými rozmerom medzery. Po osadení všetkých dielcov na svoje 
miesto a vyplnení prípadnej medzery je potrebné takto vytvorený preklady 
na dvoch miestach stiahnuť drôtom aby sme zabránili preklopeniu krajných 
dielcov. 

 
Výška prekladov MDE je zhodná s výškou keramických murovacích 
tvaroviek Leier. Pri presnom murovaní a správnom osadení prekladov sa 
vytvorí vodorovná plocha ložná plocha umožňujúca realizáciu stropnej 
konštrukcie. 
 
Inštalačné práce 
Preklady Leier MDE je možné rezať. Preklady je zakázané deliť sekaním. Do 
prekladov je zakázané vytvárať drážky, vŕtať otvory alebo nastreľovať 
klince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


