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ÚVOD

� Ztužující věnce

Ztužující věnce

• patří mezi vodorovné konstrukce

• provádí se ze ŽB, výztuž min. 4 profily 10 až 12 mm z betonářské oceli

• provádí se na všech nosných a ztužujících stěnách v úrovni stropů každého podlaží

• provádí se také u šikmých střech pod pozednicí

ocelové výztužné pruty

třmínky

krytí výztuže

ÚVOD

� Funkce

Ztužující věnce

ztužující + nosná + kotevní

tedy:

• zachycení tahových sil ve svislých konstrukcích (od nerovnoměrného sedání, rozdílného 

zatížení, na  poddolovaném území)

• rovnoměrné roznášení osamělých břemen (od nosníků)

• ztužují budovu ve vodorovném směru (upnutí stropní konstrukce do nosných zdí)

Obr.: Ztužení objektu vůči účinkům vodorovných sil (např. vítr)
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a) vnitřní 
stěna

d) zateplení 
celého objektu

b) zateplení 
věnce

e) věnec pod pozednicí

c) zateplení 
věnce, s použitím 
věncovky

ÚVOD

� Ztužující věnce – rozměry

Ztužující věnce

• výška věnce min. 150 mm, obvykle jako výška stropu 

• šířka věnce závisí na druhu stropní konstrukce a zda se jedná o vnitřní a vnější stěnu –

viz dále

ocelové výztužné pruty 4xØ10 mm

třmínky Ø8 mm, á 200mm

ocelové výztužné 
pruty 4xØ10 mm

Půdorys Řez

ÚVOD

� Ztužující věnce – provedení vyztužení

Ztužující věnce

Je zakázáno provádět ohyb okolo vnitřního povrchu rohu, 
je nutno výztuž zatáhnout až k protilehlému líci.

Jiné řešení vázání výztuže v koutě:
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ÚVOD

� Ztužující věnce – tepelná izolace

Ztužující věnce

• u věnce na vnější stěně nutno zajistit omezení tepelného 

mostu, tj. osadit tepelnou izolaci na vnější stranu

Zateplení celého 
objektu

Zateplení věnceZateplení věnce, s 
použitím věncovky

Varianty umístění tepelné izolace:

VĚNCE U MONOLITICKÝCH STROPŮ

� Monolitické železobetonové stropy

Ztužující věnce

Provedení věnce 
u vnitřní stěny

Zateplení celého objektuZateplení věnce Zateplení věnce, s 
použitím věncovky
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VĚNCE U MONTOVANÝCH STROPŮ

� ŽB panelové nebo deskové stropy

Ztužující věnce

• uložení panelů nebo desek 100 – 150 mm

• věnec je proveden u obvodové stěny v úrovni nosné stropní konstrukce u střední nosné 

zdi pod úrovní panelů

VĚNCE U MONTOVANÝCH STROPŮ

� ŽB panelové stropy

Ztužující věnce
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VĚNCE U MONTOVANÝCH STROPŮ

� Stávající panelová zástavba

Ztužující věnce

VĚNCE U MONTOVANÝCH STROPŮ

� Dřevěné stropy – novodobé řešení

Ztužující věnce

• menší tuhost napojení svislé a vodorovné konstrukce

• tuhost stavby ve vodorovném směru zajištěna záklopem
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VĚNCE U MONTOVANÝCH STROPŮ

� Dřevěné stropy – klasické řešení

Ztužující věnce

• dříve funkci pozedního věnce nahrazovaly zední kleštiny

VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Keramické stropy s vložkami Miako

Ztužující věnce

• délka uložení POT nosníku musí být min 125 mm

• výztuž nosníku a věnce a výztuž v nabetonávce stropu se spojují s výztuží věnce
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VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Keramické stropy s vložkami Miako

Ztužující věnce

Uložení na vnitřní nosné stěně:

VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Keramické stropy s vložkami Miako

Ztužující věnce

Věncovka:

• rozměry d × š × v = 497 × 80 ×195 nebo 238 nebo 275 mm 

podle výšky stropu

• funkce ztraceného bednění

• výhodou je z vnější strany jednolitý povrch stěny
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VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Keramické stropy s vložkami Miako

Ztužující věnce

VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Pórobetonové stropy

Ztužující věnce

• vyrábí se jako dvouvrstvá deska z pórobetonové tvárnice tloušťky 75 mm a  tepelné 

izolace tl. 50 mm

• do prostoru mezi stropní dílce a věncové tvárnice se vkládá ocelová výztuž
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VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Pórobetonové stropy

Ztužující věnce

VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Pórobetonové stropy

Ztužující věnce
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VĚNCE U KOMBINOVANÝCH STROPŮ

� Variantní řešení věncovky

Věncovka pomocí desek VELOX

Jiné druhy keramických věncovek

Ztužující věnce

Komíny
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ÚVOD, PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

� KOMÍNY
• jsou stavební konstrukce, které slouží k odvádění spalin od spotřebičů 

na tuhá, kapalná a plynná paliva do volného prostoru

Komíny

Právní a technické předpisy
Základní požadavky na komíny a kouřovody jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, která říká zejména: 

• musí být navrženy a provedeny tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do 

volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity

• bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou

• spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy

• výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými 

hodnotami 

• nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu komína je dán normovými 

hodnotami 

• na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro 

kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány 

normovými hodnotami. 

ÚVOD, PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Základní normy týkající se komínů:

• ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

• ČN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky 

Komíny
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KOMÍNY – ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

Komíny

Komínové těleso se skládá z: 
• komínový nástavec – prodlužuje komínový 

průduch

• komínová hlava – ukončující část konstrukce 

komína (chráněna krycí deskou)

• vymetací otvor – slouží k čištění průduchu na 

pevná paliva (obvykle přístupný z půdního 

prostoru) pro případ, že nelze čistit průduch ze 

střechy

• komínový plášť – vnější část konstrukce komínu, 

která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším 

okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či 

oplášťením

• komínový průduch – dutina v komíně pro 

odvádění spalin do volného prostoru

KOMÍNY – ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

Komíny

Komínové těleso se skládá z: 
• sopouch – otvor v komínovém plášti, sloužící k 

připojení spotřebiče

• kouřovod – díl spojující spotřebič a sopouchem

• spotřebič – zařízení pro výrobu tepla, ve kterém 

vznikají spaliny, které musí být odvedeny do 

venkovního ovzduší 

• kontrolní a vybírací otvor – kontrola a čištění 

průduchu v nejnižším podlaží

• půdice nebo kondenzátní jímka – nejnižší místo 

komínového průduchu
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KOMÍNY – ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

Komíny

ÚČINNÁ VÝŠKA komínového průduchu – rozdíl 
výšek mezi sopouchem a ústím komína

NEÚČINNÁ VÝŠKA komínového průduchu – svislá 
vzdálenost od osy sopouchu k půdici průduchu 
nebo kondenzátní jímce.
Pro spotřebiče 
• na pevná paliva má být alespoň 1/10 účinné 

výšky
• na dřevo a na kapalná paliva může být 1/20

účinné výšky
• na plynná paliva musí být nejméně 150 mm (u 

úzkého průduchu) nebo nejméně 250 mm (u 
středního a průlezného)

• neúčinná výška nesmí být menší než 500 mm

DĚLENÍ KOMÍNŮ

Rozdělení komínů podle polohy vzhledem ke svislým nosným k-cím:

• vestavěn

• přistavěné

• volně stojící

Dle tvaru průduchu: • čtverec

• kruh

• obdélník (poměr max. 1:1,3)

Dle velikosti průřezu: • neprůlezné – úzké do 400 cm2

• neprůlezné – střední 400- 2025 cm2

• průlezné nad 2025 cm2

Podle počtu průduchů: • jednoduché

• sdružené

Dle směru průduchů: • přímé

• uhýbané

Komíny
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DĚLENÍ KOMÍNŮ

Podle konstrukčního uspořádání: 

• jednovrstvý komín – konstrukci tvoří komínová vložka

• vícevrstvý komín    – konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další 

vrstvy

Podle materiálu:

a) keramické; 

b) betonové; 

c) kovové; 

d) plastové; 

e) jiné. 

Komíny

TAH KOMÍNU

Komíny

• účinné výšce (minimální účinná výška komína je 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá 

paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva)

• rozdílu teplot okolního vzduchu a spalin 

• rychlosti proudění větru v exteriéru.

• tvaru průduchu (kruh nejlepší, obdélník nejhorší)

• na umístění komína na střeše, vzdálenosti od hřebene střechy, 

• uhýbání průduchu 

Přirozený komínový tah – podtlak v sopouchu komínového průduchu vytvořený z 

účinné výšky komínového průduchu a rozdílu hustoty vzduchu a spalin

Umělý komínový tah – podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah 

spalin, např. ventilátorem v ústí komínového průduchu 

Závisí na
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

1. Vymetací otvor
– min. 120 ×××× 250 mm
– umístěný na půdě nebo v nejvyšším podlaží v neobytné 

provozní místnosti. 
– výška nad podlahou půdy v = 800 – 1200 mm. 
– dvířka musí být nehořlavá a nehořlavá podlaha do 600 

mm od komína. 
– volná délka komína nad dvířky ke komínové hlavě max. 

6m – kvůli čištění.

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

2. Komínový průduch
– určený k odvodu spalin do volného ovzduší
– musí mít neměnný průřez po celé výšce

Minimální průřez průduchu pro spotřebiče na:

• plynná paliva Ø 100 mm nebo 100 ×××× 100 mm

• kapalná paliva Ø 110 mm nebo 110 ×××× 110 mm

• pevná paliva 120 ×××× 120 mm
140 mm (u kruhového průduchu)
150 ×××× 150 mm (pro jednovrstvý zděný komín)
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

Uspořádání průduchů
- s průběžnými průduchy – všechny průduchy začínají v nejnižším podlaží
- s podlažními průduchy  – průduchy začínají v jednotlivých podlažích
- se společným sběračem – společný sběrač je dole, od něj se rozvětvují průduchy.

Uhýbání max 15°°°° (rekonstrukce 30°) je dovoleno pouze na 1 stranu !!! Nikdy ne ve 
stropní konstrukce nebo v místě sopouchů. 

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

3. Komínový plášť
• musí být z nehořlavého materiálu, odolný proti účinkům mrazu, spalin a v části nad 

střechou také povětrnostním účinkům.

• musí být těsný a musí zamezit úniku spalin (pečlivě vymaltovat styčné a ložné spáry)

• do komínového pláště nesmí být zabudována k-ce stropu

• je-li komínový plášť z cihel PP je jeho tl. min. 150 mm a vnitřní komínový průduch musí 

být vyomítán, nebo vyvložkován (povinné u plynných paliv-nerezové vložky)
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

Konstrukční uspořádání komínového pláště:
– jednovrstvý komín
– vícevrstvý komín

Jednovrstvý komín

– vyzděn obvykle z cihel plných (vyšší pevnosti) s min. tl. pláště 140 mm

– všechny ložné a styčné spáry musí být vyplněny maltou

– komín musí mít zatřené spáry nebo musí být omítnut i zevnitř průduchu

– nesmí sloužit společně pro odvod spalin a odvod vzduchu  

– do jednoho průduchu nesmí být zaústěn více než jeden spotřebič na pevná paliva v 
patrech nad sebou. 

– u průduchů na plynná paliva lze zaústit více, ale pouze pokud je zdroj o přibližně 
stejném výkonu.

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

Vícevrstvý komín třívrstvý komín

Vnější vrstva – nosná a ochranná obvodová tvarovka nebo kovový nerezový vnější plášť

Střední vrstva – vzduchová mezera vyplněná izolačním materiálem

Průduch – šamotová komínová vložka

Kondenzační jímka – vodotěsný prostor určený pro jímání kondenzátu umístěn v nejnižším 

místě komínového tělesa opatřen dvířky min. 100 x200mm

Vodorovné spáry vložek a pláště musí být posunuty. 

Výrobci systémových komínů: např. Schiedel (www.schiedel.cz), 
EKO (www.eko-kominy.cz), CIKO (www.ciko-kominy.cz), apod. 
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

Komínový systém Schiedel pro pevná kapalná i plynná paliva

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

4. Sopuch
– otvor pro připojení spotřebiče (kouřovodu)
– při tloušťce pláště do 250 mm může být rovný nebo max. 1:10
– při tl. pláště nad 250 mm musí být ve sklonu min. 1:10.
– nejmenší vzdálenost sopouchů je 300 mm
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

http://ciko-komin.cz/kominovy-natrubek-sopouchu-ciko-90-stupnu-180mm

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

5. Kontrolní a vybírací otvor
– min. 120 × 250 mm 
– je umístěn do provozní neobytné místnosti nejnižšího podlaží, tj. ve spodní části komína 

min. 300 mm nad podlahou 
– podlaha do vzdálenosti 600 mm od komína musí mít ohnivzdornou úpravu (např. dlažba).
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

6. Komínová hlava
• ukončující část konstrukce komína. 
• tl. betonové desky min. 80 mm
• lícuje se zdivem komínového pláště.
• sklon min 1:15 od průduchu

Schéma komínové hlavy 
Schiedel s cihelnou obezdívkou www.tekam.cz

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

7. Komínový nástavec
• díl osazený na ústí komínu 
• jen výjimečně, 
• proveden z keramických vložek nebo z plechové trouby (pozinkovaný plech) nebo 

dříve z azbestocementu 
• zapuštěn do průduchu min. 200 mm.
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KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

8. Komínová lávka
• slouží k vymetání otvorů ze střechy
• nášlapná vrstva většinou z borového dřeva
• komínové lávky mohou být také provedeny jako speciálně vyrobené střešní tašky
• střešní otvor pro možnost použití komínové lávky musí být situován co nejblíže  

komínovému tělesu

www.mpm-konstrukce.cz

KOMÍNY A JEHO ČÁSTI

Komíny

Založení komína Úprava nad střechou
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KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Komíny

Vzdálenost  dřevěných nosných prvků od zdiva

Průchod stropní konstrukcí
– komínové těleso se v žádném případě nesmí 

spojovat s vodorovnými konstrukcemi

– u nenosných prvků (bednění, laťování) min. vzdálenost je 20 mm. 
– pokud dřevěný prvek zasahuje do komínového tělesa, pak min. vzdálenost 

k průduchu je 300 mm.

– min vzdálenost od omítnutého líce komínového zdiva je 50 mm

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Komíny

Dilatace od stěn a stropů

• stěny komínového pláště nesmí být oslabené, zatížené nebo jinak nebezpečně 
namáhané stropy, průvlaky ani jinými stavebními dílci. 

• otvor ve stropní konstrukci je třeba vytvořit o cca 2 až 3 cm větší než je vnější rozměr 
komína. 

• Dilatační spára se vyplní deskami z minerálních vláken. Nesmí se vyplňovat hořlavými 
izolačními materiály. 
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ZÁSADY NÁVRHU KOMÍNŮ

Správná poloha

• poloha komína v budovách by měla být tak, aby  

vyústění komína leželo v blízkosti hřebene střechy. 

To vychází z požadavku na co nejnižší výšku komína 

nad střechou.

Výhody vyústění komína u hřebene 

• část komína, vyčnívající nad střechu, je vystavená 

velkým namáháním od větru, mrazu a dalších 

povětrnostních vlivů. 

• s menší výškou nad střechou je také menší namáhání 

a odpadnou také náklady na statické zabezpečení.

• menší výška nadstřešní části komína má vliv na lepší 

funkci komína. Je to tím, že je ochlazována menší 

plocha komína. 

Komíny

Poloha komínů

Optimální poloha

Nevýhodné řešení: statika, tepelné 
ztráty, přístup...

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Komíny

Výška komínu nad šikmou střechou

a) u komínu ve vzdálenosti do 2 m od hřebene je výška komína 650 mm od hřebene střechy
b) u komínu ve vzdálenosti více než 2 m od hřebene je výška snížena o tzv. větrný úhel 10°°°°
c) u střechy se sklonem menším než 20°°°°je kolmá vzdálenost 1,0 m od roviny střechy

a) b)

c)
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KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Komíny

Výška komínu u ploché střechy

– jednotná výška minimálně 1,0 m od atiky:

– pokud je na ploché střeše nástavba ve vzdálenosti menší než 15,0 m, tak výška 1,0 m musí 
být od větrného úhlu

– vliv sousední budovy nebo jiné přírodní překážky (skála) se uvažuje pokud vodorovná 
vzdálenost je menší než 15 m stejným způsobem

OBRÁZKY

Komíny

Nerezové komíny

• vícevrstvý s tenkostěnnou keramickou vložkou, minerální izolací 
a nerezovým pláštěm 

• instalace v exteriérech i interiérech a není nutné dodatečné 
opláštění
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Převislé a ustupující konstrukce

Stropní – rozdělují budovu po výšce 

Převislé – římsy, balkony, arkýře apod. – zpravidla navazují na stropní konstrukci

Ustupující – lodžie, terasy

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Převislé a ustupující konstrukce
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Korespondují s účelem využití předsazené konstrukce a jejím  konstrukčním řešením 
Spolehlivost konstrukce se ověřuje podle 1. mezního stavu únosnosti a podle 2. 
mezního stavu přetvoření.

Převislé a ustupující konstrukce

Při využití pro přístup a pobyt lidí na těchto konstrukcích – požadavek na bezpečnost 
provozu. 
(Tj. volba povrchů, klempířských úprav, velikosti a tvaru převislé nebo ustupující 
konstrukce a výška zábradlí.)

2. Dispozičně provozní 

Je vyjádřena v minutách (10 až 240 min.) a stanovena normami.

3. Odolnost proti požáru 

1. Statické požadavky

FUNKČNÍ POŽADAVKY NA PŘEVISLÉ KCE

Převislé a ustupující konstrukce

3.1 Tepelná izolace

FUNKČNÍ POŽADAVKY NA PŘEVISLÉ KCE

4. Izolační

Rozdíl prostředí s různými teplotami – řešení v součinnosti vrstev nosné části stropu a 
věnce. 

5. Estetická, architektonická apod.

3.2 Zvuková izolace 

a) zvuk šířící se vzduchem – vzduchová neprůzvučnost (plošná hmotnost konstrukce 
větší než 300 kg.m2 = zajištění min. stavební vzduchové neprůzvučnosti R‘ w). 

b) zvuk šířící se v kci prostřednictvím chvění - kročejová neprůzvučnost (řešení skladbou 
konstrukce podlahy - pružná podložka mezi nosnou  částí stropu a podlahovými 
vrstvami) – např. terasy nad obytnými místnostmi. 
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• Předsazené před líc zdi směrem do exteriéru nebo interiéru a jsou podporovány na 

1 straně – balkony, římsy, arkýře, pavlače, přístřešky

• Zalícované s fasádou a jsou, podporovány na 3 stranách – lodžie

• Ustupující za fasádu – podporované na třech stranách – terasy

Převislé a ustupující konstrukce

JEDNOTLIVÉ TYPY

Převislé a ustupující konstrukce

JEDNOTLIVÉ TYPY

Markýza Terasa
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Převislé a ustupující konstrukce

JEDNOTLIVÉ TYPY

Pavlače Římsy

Převislé a ustupující konstrukce

JEDNOTLIVÉ TYPY

Balkon – vykonzolovaný Balkon – nesený na trámech
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Převislé a ustupující konstrukce

JEDNOTLIVÉ TYPY

Lodžie                          vs.                           balkon

Statické požadavky korespondují s účelem využití předsazené konstrukce a jejím 

konstrukčním řešením. 

Užitné zatížení, zatížení sněhem. 

Konstrukční řešení 

– nosným prvkem je dle tvaru:

a) deska  

b) trám (desku vynášející)

Staticky je nosný prvek řešen jako

• Konzola (prostě uložená, vetknutá)

• Stropní konstrukce s převislým koncem – nosný prvek deska nebo trám

• Zavěšený prvek – nosný prvek je ocelové táhlo

• Podepřený (vzepřený) prvek 

Převislé a ustupující konstrukce

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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Převislé a ustupující konstrukce

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konzola Zavěšený prvekStropní konstrukce s 
převislými konci

Táhly

Vetknutím

STABILITA = odpor nosníku (desky nebo 
trámu) proti vyvrácení = poměr momentu 
tíhy zdiva (Q) k zatížení na nosníku (P). 
Nesmí dojít k překlopení nosníku v místě 
kotvení.

Převislé a ustupující konstrukce

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zatížením

Stabilita konzoly
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Stabilitu vyjadřujeme poměrem 

momentů tíhy zdiva (F) k zatížení na 

konzole nosníku (Q). Oba momenty 

uvažujeme k ose „a“, kolem které by 

překlopení nastalo.

Převislé a ustupující konstrukce

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konzolově předsazené konstrukce

Vhodné pro menší vyložení (římsy, úzké balkony, markýzy, arkýře).

Z hlediska užívání

Doporučuje se, aby každý byt ve 2. a vyšším podlaží bytového domu měl alespoň zčásti 

otevřený přiměřeně velký prostor s možností oslunění (lodžií, balkon nebo terasu). 

V 10. a vyšším podlaží se nemají zřizovat balkony.

Z hlediska dispozice

Hloubka konstrukcí (šířka volného prostoru) – dle předpokládaného využití:

Balkony – min. 0,9 m běžně 1,2 m max. cca 1,8 m

Lodžie – min. 0,9 m běžně 1,2 – 1,5 m max. dle konstrukce

Převislé a ustupující konstrukce

DISPOZIČNĚ PROVOZNÍ POŽADAVKY
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Minimální dovolená výška 
zábradlí  h  (mm)

Použití

snížená 900 hloubka volného prostoru „d“  je max.: 3,0 m

základní 1 000 hloubka volného prostoru: 3,0 < d ≤ 12,0m

zvýšená 1 100 hloubka volného prostoru je: 12,0 < d ≤ 30,0m

zvláštní 1 200 hloubka volného prostoru „d“ je větší: než 30,0m

Zábradlí má být s výplní tabulovou, sloupkovou nebo tyčovou. 

Mezery mezi prvky zábradlí nesmí být větší než 120 mm.

U zábradlí v provozech určených pro děti – mezery mezi prvky zábradlí max. 80 mm (např. 

mateřské školy, základní školy, dětské domovy, dětské nemocnice a polikliniky, atd.). 

Z hlediska bezpečnosti provozu

…musí být na volných stranách zábradlí (ČSN 74 3305). Výška h je stanovena podle 
výšky volného prostoru d pod konstrukcí:

Převislé a ustupující konstrukce

DISPOZIČNĚ PROVOZNÍ POŽADAVKY

Výskyt tepelných mostů u balkonů

Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY
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Tepelné mosty musí být řešeny!!

Tepelné mosty jsou taková místa konstrukce, kterými je umožněn zvýšený únik tepelné 

energie z interiéru do okolního prostředí. 

Tím dochází:

– k tepelným ztrátám

– k poklesu vnitřní povrchové teploty a riziku růstu plísní a kondenzaci

vodních par

Pokud jsou předsazené konstrukce řešeny staticky jako konzolové nebo s převislými 

koncem stropu, řešení tepelných mostů se může provádět několika způsoby:

• Obložením

• Částečným přerušením

• Úplným přerušením

Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Řešení tepelných mostů převislých konstrukcí

1)  Obložením (obalením) celé 

předsazené konstrukce tepelnou izolací. 

Jedná se o snadné řešení ovšem:

• dochází ke zvýšené tloušťce 

konstrukce, což ne vždy splňuje 

požadavky architektonické. 

• je potřeba větší množství materiálu 

na TI

Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Řešení tepelných mostů převislých konstrukcí



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 8, 2014

VUT v Brně, Fakulta stavební,                          
Ústav pozemního stavitelství 36

2)  Částečným přerušením tepelné izolace

V tomto případě je vždy nutno výpočtem prokázat, že v nejvíce exponovaném místě 

v zimním období nedojde k růstu plísní, příp. ke kondenzaci vodní páry na vnitřním 

povrchu konstrukce.

KRITICKÉ 
MÍSTO

Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Řešení tepelných mostů převislých konstrukcí

3)  Vložením tepelné izolace do přerušené železobetonové konstrukce.

• používáme tzv. ISO nosníky. 

• přerušení tepelného mostu provedeno tepelnou izolací z polystyrenu tl. 80 mm 

• skrz tepelnou izolaci prochází pouze ocelová korozivzdorná výztuž v tažené a 

tlačené oblasti

• přesto sama tato výztuž zůstává tepelným mostem

• minimální tl. desky 160 mm

• důležité je zatažení tažené výztuže do stropní konstrukce

• nevýhoda – vyšší cena

Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Řešení tepelných mostů převislých konstrukcí
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Převislé a ustupující konstrukce

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ISO nosníky

• Vodorovná nosná konstrukce předsazená před 

obvodový plášť objektu.

• Navrhují se především v obytných budovách a 

zpravidla slouží pro pobyt osob.

Vyložení se řídí: 

– statickým výpočtem 

– účelem využití

Materiál

– ŽB – monolitický, prefabrikovaný

– ocelový 

– dřevěný 

půdorys           řez

Varianty řešení odvodnění balkonů
Převislé a ustupující konstrukce

BALKONY
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Uložení balkonů a směr hlavní nosné 
výztuže:

Převislé a ustupující konstrukce

Povrch

– tvořen ve spádu 1 – 2% 

– ochrana proti vodě – hydroizolace 

Nášlapná vrstva

– dlažba keramická

– litý materiál ve formě stěrky

BALKONY

• Lodžie jsou otevřené do vnějšího prostoru pouze z jedné 
strany

• je chráněná z boku (3 obvodové stěny) a ze shora (strop). 

• Vodorovná nosná konstrukce je tvořena 
• stropem nebo
• samonosnou konstrukcí kotvenou v úrovni 

stropu k objektu
• Podlaha musí být vodotěsná a tepelně izolující.

zapuštěná 

polozapuštěná

předsazená

Převislé a ustupující konstrukce

LODŽIE
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Římsy – střešní

Vyložená konstrukce před fasádu. 
Člení budovu v horizontálních rovinách nebo plní funkci ukončujícího prvku. 

Materiál: prefabrikát, ŽB – monolit, cihly nebo kámen (pro malé vyložení).

Převislé a ustupující konstrukce

ŘÍMSA

Střešní

Kordonová

Nadokenní

Parapetní

Štítová

Soklová

Převislé a ustupující konstrukce

ŘÍMSA



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 8, 2014

VUT v Brně, Fakulta stavební,                          
Ústav pozemního stavitelství 40

Převislé a ustupující konstrukce

ŘÍMSA

Vyložená konstrukce, která je uzavřená před vnějšími 

vlivy. Může probíhat přes několik podlaží, je přístupná 

z interiéru, který provozně rozšiřuje.

Převislé a ustupující konstrukce

ARKÝŘE
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Převislé a ustupující konstrukce

ARKÝŘE

Tepelně technické řešení detailů u arkýře

Chrání vstupy a nástupiště před nepříznivými 
vlivy. Vyložení cca 1 až 3 m podle typu objektu. 
Může stát volně nebo přimknut k objektu.

Převislé a ustupující konstrukce

MARKÝZA
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• ustupující podlaží
• (na terénu)

Statické řešení teras

Převislé a ustupující konstrukce

TERASY

Nutno řešit
• staticky
• tepelně technicky
• akusticky – kročejový hluk

Skladba
• stejná jako u ploché střechy (viz další přednášky)


