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Cílem bakalářské práce bude porovnání bezpečnostních atributů balkonů a lodžií. V práci je 

popsán historický vývoj balkonů a lodžií včetně jejich využití. V bakalářské práci jsou řešeny 

vlastnosti balkonů a lodžií vzhledem k požární bezpečnosti stavby. Součástí práce je popis 

poruch a jejich odstranění, které se na předsazených konstrukcích mohou vyskytnout. V 

závěrečné části budou popsány současné metody provádění předsazených konstrukcí a metody 

provádění, které se dají očekávat v blízké budoucnosti. 

Bakalářská práce by měla určit, zda právní bezpečnostní předpisy k zhotovení zábradlí 

používané v České republice jsou na úrovni s obdobnými  předpisy v západních státech 

Evropy, jako je Švýcarsko a Francie. 
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Miroslava Netopilová, CSc. 

 

The aim of the dissertation compare the attributes of balconies and loggias. The thesis 

describes the historical progress of balconies and loggias, including their use. The thesis deals 

with balconies and loggias properties due to the fire safety of the building. Part of the thesis is 

description of faults that may occur within the balcony and loggias structures including their 

elimination. The final part describes the current methods of the structures construction and 

constructon methods that can be expected in the near future. 

Thesis should determine whether the legal regulations for the safety of banister used in the 

Czech Republic are on the same level as similar legislation in the western European countries 

such as Schwitzerland and France. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

B 70                             stavební soustava panelového domu 

bfu                               švýcarský bezpečnostní předpis 

ČSN                            česká technická norma 

DP1                             hořlavost stavební konstrukce 

DP3                             hořlavost stavební konstrukce 

EN                               evropská norma  

ENV                            předběžná evropská norma 

EPS-F                         pěnový polystyren fasádní 

ISO                             systém řízení kvality 

L&N                           stavební soustava panelového domu 

LFS                             horizontální šíření plamene 

MMR                          Ministerstvo pro místní rozvoj 

S.1.1                           stavební soustava panelového domu 

Sb.                              sbírky 

T 06B                         stavební soustava panelového domu 

UV                              ultrafialové záření 

VVŮ-ETA                  stavební soustava panelového domu 
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1 ÚVOD  

Jelikož budovy a jejich součásti stárnou a mají omezenou životnost, je nutné 

konstrukce, které jsou součástí budovy chránit a udržovat v provozním a bezpečném stavu. 

Především se to týká předsazených konstrukcí, které jsou po vnějším obvodu budov.  

Při zanedbání správného návrhu, realizace a pravidelné údržby mohou být ohroženy lidské 

životy. A to přímo uživatelů předsazených konstrukcí, tak i života, který pod nimi probíhá. 

V bakalářské práci bude uvedeno, že předsazené konstrukce jsou velmi náročné 

konstrukce na projektování, tak i realizaci na stavbě. Proto je nutné těmto činnostem věnovat 

velkou pozornost a dostatek času. U předsazených konstrukcí a jejich součástí je zanedbání i 

nejmenšího detailu velmi problematické. Díky zkušenostem a nově zavedeným pravidlům se 

bezpečnost a pohyb na předsazených konstrukcích výrazně zlepšil. Předsazené konstrukce 

výrazně ovlivňují architektonickou podobu budovy, dále vytvářejí ochranné prvky při 

pohybu, nebo fungují jako rozšíření požárních pásů. Požární pásy jsou velmi důležité při 

případném vypuknutí požáru, který by se mohl šířit po fasádě.  Dle dnešních zákonů,  mohou  

tyto konstrukce navrhovat pouze osoby k tomu způsobilé a proškolené. Proto je důležité v 

nastaveném trendu pokračovat a případná nová nebezpečí minimalizovat.  

Uživatelé a investoři se snaží ceny stavebních konstrukcí a prací stále stlačit dolů, bez 

ohledu, zda jde o stavební, požární či provozní část. Tyto nároky, pokud nejsou odborně 

zpracovány, přináší všeobecně obrovské riziko. 

Dnes je možné předsazené konstrukce dodatečně vystavět téměř u každé budovy. V 

bakalářské práci bude uvedeno jaké výhody či nevýhody z toho plynou pro uživatele bytu. 

 

Cílem mé bakalářské práce vytvořit souhrn aktuálních bezpečnostních požadavků a 

jejich kritické zhodnocení, včetně dílčích návrhů na možnou modifikaci. 
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2 REŠERŠE 

 

 HÁJEK, P. a KOL.: Konstrukce pozemních staveb10, Nosné konstrukce I, ČVUT, Praha, 

1995, str. 238 - 259, 260 s. ISBN 80-01-02243-9 

Skripta jsou určena pro výuku předmětu Konstrukce pozemních staveb I na 

Fakultě stavební ČVUT v Praze. Obsahují úvod do konstrukcí pozemních staveb, 

problematiku týkající se koncepce navrhování, návrh dilatačních spár v nosné konstrukci, a 

problematiku návrhu svislých nosných konstrukcí, stropních konstrukcí a předsazených 

konstrukcí. Ve své práci jsem použil popis funkcí a požadavků, rozdělení podle principů  

konstrukčního řešení u předsazených konstrukcí. 

 

DRŽKA, M. a SLIVOŃ, S.: Balkony – opravy balkonů, lodžií a teras, Grada  Publishing, a.s., 

Praha, 2008, 96 s, ISBN 978-80-247-2673-1 

Tato technická publikace řeší požadavky na konstrukce, příčiny poruch, postupy 

při obnově. Jsou zde uvedeny současné technologie a systémy obnov, možnost jak zajistit 

budoucí kvalitu, jak je možné spojit předsazené konstrukce s obnovou a modernizací. Využil 

jsem postupy při obnově nášlapné vrstvy a ostatních poruch na předsazené konstrukci. 

 

KUPILÍK, V.: Stavební Konstrukce – Z požárního hlediska, Grada Publishing, a.s., Praha, 

2006, 272 s, ISBN 80-247-1329-2 

Technická publikace týkající se požární bezpečnosti u pozemních staveb. Jsou zde 

popsány požárně bezpečnostní řešení,, chování nejpoužívanějších materiálů v ohni, vliv 

obvodových plášťů na průběh teplot od požáru, praktické příklady identifikace požáru. 

Důležitá část byla šíření požáru po fasádě. 

 

Rešerše byla vypracována na základě potřeby získání informací, které byly 

důležité k vypracování této bakalářské práce. 
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3 VÝVOJ BALKONŮ A LODŽIÍ JAKO ESTETICKÝCH, 

UŽITKOVÝCH A RELAXAČNÍCH SOUČÁSTÍ BYTU 

3.1 Charakteristika balkonů, lodžií a ostatních předsazených stavebních 

konstrukcí 

Předsazené konstrukce jsou charakteristické tím, že jejich konstrukce zasahuje do 

vnějšího prostoru (balkony, arkýře (obr.2), pavlače, římsy (obr.3) aj.) nebo do většího 

vnitřního prostoru (balkony (obr.4), římsy aj. v prostoru hledišť divadel, kin, hal, pasáží 

apod.) a působí tak na ně vlivy prostředí tohoto prostoru (teplota, sníh, vítr, chemické a 

biologické vlivy aj.). Předsazené konstrukce před hlavní nosnou konstrukcí vyžadují určitá 

specifická řešení jak po stránce konstrukčně statické, tak po stránce stavebně fyzikální. 

Jedním z dominantních problémů u konstrukcí předsazených do vnějšího prostoru je omezení 

vzniku tepelného mostu ve styku předsazené konstrukce s nosnou konstrukcí objektu. Tento 

požadavek je vedle způsobu statického podepření určující pro volbu a návrh konstrukčního 

řešení předsazené konstrukce. 

Mezi předsazené konstrukce řadíme i konstrukce lodžií ačkoliv jsou buď částečně 

nebo úplně zapuštěné za líc roviny průčelí objektu. Důvodem je, že jsou stejně jako balkony 

nebo pavlače (obr.1) přímo vystaveny účinkům povětrnostních vlivů a principy konstrukčního 

řešení jsou tak obdobné. Kromě uvedených typů existují i další konstrukce předsazené před 

hlavní nosnou konstrukci jako jsou předložené schody, předsazené prosklené konstrukce 

(zimní zahrady), suterénní větrací a osvětlovací šachty apod., které mají společné vlastnosti a 

problémy vyplývající z bezpečnostního působení okolního prostředí. [1] 

 

 

 

Obrázek 1 Pavlač činžovního domu [4] 
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        Obrázek 2 Arkýř vilového domu [6]                     Obrázek 3 Podokapní římsa činžovního domu [7] 

 

 

Obrázek 4 Vnitřní balkon budovy divadla [8] 

3.1.1 Nejdůležitější prvky ovlivňující předsazené stavební konstrukce 

Předsazené konstrukce jsou ovlivněny několika požadavky. 

1) Architektonická funkce a požadavky: 

 Do této skupiny lze zařadit estetickou funkci, provozní požadavky, prostorové požadavky, 

požadavky na zábradlí a požadavky na povrchy podlah. 

2) Statická funkce a požadavky: 

Zde je třeba uvažovat se zatížením od vlastní hmotnosti, užitného zatížení, od zatížení 

sněhem, zatížení větrem a s horizontálním zatížením zábradlí. 

3) Vliv účinků objemových změn: 

 Ty se projevují v důsledku změn teplot, dále změnou vlhkosti prostředí, ve kterém se 

nacházejí, tak pravidly použití dilatačních spar 

4) Tepelnětechnická funkce a požadavky 

5) Odolnost konstrukce vůči vnějším vlivům 

6) Požadavky na požární bezpečnost ........[1] 
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3.2 Estetické a architektonické ovlivnění stavby 

3.2.1 Vliv předsazené konstrukce na architektonický výraz budovy 

Předsazené konstrukce představují výrazný architektonický prvek stavby. Jsou 

prostředkem pro dotvoření vnějšího vzhledu budovy i interiéru. Římsy, balkony, arkýře i 

pavlače se hojně používali i v historii nejenom z důvodů provozně funkčních, ale často 

především z důvodů výtvarných a estetických. V jednotlivých historických obdobích právě 

předsazené konstrukce nejvíce zdůrazňovaly architekturu staveb v souvislosti s jejich funkcí a 

důležitostí. Pomocí různě profilovaných říms, zdobených balkonů a arkýřů se vyjadřovala 

monumentálnost nebo střídmost jednotlivých slohů. Předsazené konstrukce umožňují i v 

současné moderní architektuře individuální plastické ztvárnění vnějšího vzhledu konstrukce 

(ať již v exteriéru a nebo v interiéru), při současné možnosti zachování efektivnosti hlavní 

nosné konstrukce objektu. Pro dotvoření architektonického vzhledu se využívá i lehkých 

konstrukcí markýz a slunečních clon. [1] 

3.2.2 Vliv stavebních slohů na vzhled stavebních konstrukcí 

Balkony a lodžie se v nejrůznějších tvarových a materiálových podobách 

vyskytovaly jako architektonický prvek po mnoho století. První podrobnější a dochovaná data 

jsou z doby středověku - gotiky v Evropě od 13. až 16 stol. Tyto konstrukce vznikaly z 

důvodu ochrany pevností. Mezi nejúčinnější patřil tzv. barbakan. Věže v hradbách bývaly 

spojeny zdí s podsebitím, tj. visutou chodbou opatřenou v podlaze otvory. Tato chodba byla 

dřevěná nebo kamenná, vyzděná na zděných konzolách. Z těchto konstrukcí se postupně 

vyvinuly první typy arkýřů, buď na obranu opevnění a nebo na svou dobu novou  funkcí - 

záchodem.  

Od 15. století se v Evropě začal rozvíjet další stavební sloh a to renesance. Ta se u 

předsazených konstrukcí projevovala velkým použitím kamene. Z kamene se dělaly konzoly, 

stropy, zábradlí. Konzoly v této době mohly mít až 280 cm. Výška zábradlí bývala 100 cm i 

více. Zábradlí bývalo složené z pilířků, mezi něž se vkládaly kuželky, sloupky nebo kamenné 

desky různě prořezávané.  

 Většinou se jednalo o ojedinělé konstrukce. Na konci 19. století a počátkem 20. 

století obdobné konstrukce sloužily jako nezbytné komunikace - pavlače u některých 

bytových vícepodlažních domů. 

V minulém století v období nástupu funkcionalistické architektury a hromadné 

výstavby občanských a bytových objektů po 2. světové válce se objevily balkony, lodžie a 
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terasy ve větší míře. Jejich půdorysnou a materiálovou podobu konkretizovaly tehdy platné 

stavební úřady. V současnosti jsou balkony, lodžie a terasy běžnou součástí bytových a 

občanských staveb. [2], [3] 

3.2.3 Předsazené konstrukce a uživatelské aspekty 

Uživatelé přesazené konstrukce v počátcích používali většinou k obraně pevností viz. 

kap. 3.2.2 a nebo jako hospodářské zázemí. Kde mohli uchovávat potraviny, palivo a různé 

další zásoby. Římsy se u staveb vyskytují asi nejdéle, protože po technické stránce nebyly tak 

náročné na provedení. 

Teprve postupem času se z předsazených konstrukcí stávaly společenské součásti 

objektů. A tím se začaly zvyšovat nároky na velikost a použité materiály. Lidé si už v historii 

uvědomovali, že je dobré spojit vnitřní prostor s prostorem vnějším a k tomu nejlépe poslouží 

balkóny, terasy případně lodžie. V době renesance v Evropě se nedílnou součástí zámků a 

letních sídel stávaly právě balkony. 

Díky stále rozšířenějšímu výskytu  předsazených  konstrukcí , kde se přišlo na to jak 

předsazené konstrukce zlevnit, se tyto konstrukce dostávají i do méně honosných staveb.  

Postupem času se začaly objevovat i u bytových staveb pro větší komfort nájemníků. 

Počátkem 20. století se v Československé republice u bytové výstavby začaly objevovat 

pavlače. Tyto konstrukce sloužily ke vstupu do bytu ze společného balkonu, který se nacházel 

ve dvorní části objektu. 

Později se největší rozšíření balkónů a lodžií projevilo u panelové výstavby, kde v 

panelovém domě měly balkón nebo lodžii téměř 2/3 nájemníků. Dnešní doba vyžaduje, aby  

byty byly vystavěny s balkonem, lodžií, či terasou. [1] 

3.3 Užitkovost předsazených konstrukcí stavebních objektů 

3.3.1 Vliv plochy předsazené konstrukce na celkovou plochu bytu 

Předsazené konstrukce velmi pozitivně ovlivňují pobyt v bytech a rodinných 

domech. Velikost vyložení balkonů, pavlačí a hloubky lodžií závisí na způsobu jejich 

využívání. Minimální hloubka by s ohledem na efektivní využívání neměla být menší než 

0,9m, běžná hloubka je 1,2m. V případě požadavku využívání balkonu nebo lodžie i pro 

obytnou funkci - stolování v letním období, odpočinek aj. by však hloubka měla být větší - 

minimálně 1,5m. V těchto případech je však třeba posoudit zastínění prostor předloženou 

konstrukcí v nižším podlaží. Z těchto důvodů je možné navrhnout tvary balkonů a lodžií 

rozšířených pouze v části určené pro stolování. 
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V současné době se půdorysná velikost předsazených konstrukcí vyžaduje co 

největší. Lidé totiž ve svém volném čase velmi rádi odpočívají ve venkovním prostředí v 

soukromí svého bytu. V dnešní době není problém, aby se objevily byty s balkony, lodžiemi a 

terasami větší než je samotná obytná plocha bytu.  Díky této velikosti velmi vzrůstá jeho 

atraktivita, ale i pořizovací cena. [1] 

 

Šířka pavlačí závisí na uvažovaném provozu. V případě, že pavlač slouží jako hlavní 

domovní komunikace sloužící k přístupu k bytům v bytovém domě, je podle ČSN 73 4301 

Obytné budovy v části domovní komunikace [5] stanovena minimální šířka 1100mm a 

minimální podchodná výška 2,1m. 

3.3.2 Možnosti zvýšení užitných vlastností předsazených konstrukcí 

Toto téma se vztahuje i na starší předsazené konstrukce a na konstrukce ve špatném 

technickém stavu, kdy je v rámci sanace a oprav různého charakteru možnost upravit i jejich 

užitné vlastnosti. Opravy se provádějí na jednotlivých konstrukcích a nebo při celkové opravě 

fasády. 

Při opravě se tyto konstrukce buď úplně odstraní a na jejich místě se vystaví 

konstrukce nové a modernější, či se vystaví nově na opravené stávající konstrukce. Díky 

těmto opravám se zvýší únosnost, komfort, architektonický výraz objektu a hlavně bezpečnost 

pro uživatele. 

V městské zástavbě, či průmyslových oblastech je v dnešní době velmi časté 

překračování hodnot znečištění vzduchu. Také narůstající drzost zlodějů, kteří jsou schopni se 

dostat i do vyšších pater bytových domů donutila výrobce k vymyšlení opatření. Toto opatření 

mělo dále umožňovat ochranu před klimatickými vlivy, násilným vniknutím, neměla bránit 

výhledu, nezvyšovat požární zatížení ani nebránit případnému větrání bytu. Dodatečné 

zasklení balkonů a lodžií je vyvinuto přesně pro tyto potřeby. Tato konstrukce je dnes 

vyvinuta v mnoha typech a materiálech. 

Výhody zasklívání balkonů a lodžií přináší celou řadu výhod: 

 získání nového obytného prostoru využitelného v průběhu celého roku, 

 rozšíření funkčnosti balkonů a lodžií na získání nového vhodného prostoru pro 

zimní zahradu, nového vhodného prostoru pro děti, posezení u káva atd., 

 snížení hluku (o cca 10 dB), průnik exhalátů do bytu z vnějšího prostředí, 

 snížení tepelných ztrát a dosažení úspory nákladů na vytápění vytvořením 

nárazového prostoru (úspora 10-40%), 
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 zlepšení celkového vzhledu vašeho bytu, resp. domu. 

Současná nesprávná praxe zasklívání balkonů a lodžií poukazuje právě na  

provizornost, nekoncepčnost a nesprávné použití jednotlivých zasklívacích systémů. [11] 

Předsazené konstrukce stavebních objektů nad veřejným prostorem 

Pro zvýšení užitkovosti stavebních objektů je často nevyhnutelné umístění 

předsazených konstrukcí tak, že zasahují nad veřejné prostory, jako jsou např. chodníky, 

vozovky apod. Rovněž pro tyto konstrukce platí některé předpisy a právní dokumenty, jako 

např. vyhlášky MMR č. 268-2009 Sb. [14]. Podle § 31 nesmí předsazené části stavby svým 

umístěním a provedením omezovat provoz na veřejném prostoru. Výšku jejich umístění nad 

vozovkou a nad částí chodníku, s bezpečnostním odstupem dopravního prostoru v šíři 0,5m, 

je nejméně 4,95m.                                                                                                                    

4 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BALKONŮ 

A LODŽIÍ 

4.1 Konstrukční řešení balkonů a lodžií 

4.1.1 Vliv druhu nosné konstrukce objektu na konstrukční řešení balkonů a lodžií 

Balkony a lodžie lze z hlediska konstrukčního rozdělit na tři základní skupiny:   

- konzolové konstrukce, podepřené konstrukce, zavěšené konstrukce 

Konzolové balkónové a lodžiové konstrukce 

Nejčastějším konstrukčním řešením balkonů a lodžií je vykonzolování nosné 

konstrukce objektu, podle obr.9. Konzola může být vetknuta do nosné obvodové stěny, do 

překladu nebo průvlaku, nebo realizována jako spojité vykonzolování stropu. 

Tento konstrukční systém lze zhotovit ze železobetonové desky monolitické tak 

prefabrikované, dřevěných trámů, ocelových nosníků, keramicko-železobetonových desek, 

případně u starých zástaveb je tato konzola zhotovena z kamene. 

Statické požadavky bohužel korespondují s účelem využití předsazené konstrukce a 

jejího konstrukčního řešení. Spolehlivost konstrukce se ověřuje podle 1. MEZNÍHO STAVU 

ÚNOSTNOSTI. Vždy je nutno řešit stabilitu konzoly, která se vyjadřuje poměrem momentů 

tíhy zdiva (F) k zatížení na konzole nosníku (Q). Oba momenty se uvažují k ose "a", kolem 

které by překlopení nastalo. Tyto reakce jsou znázorněny na obr. 8. 
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 Obrázek 8 Zatížení na konzolu balkonu [15]                       Obrázek 9 Konzolové konstrukce balkonu [13] 

 

Stabilita konzoly se proto zajišťuje: 

 dostatečným svislým zatížením (F) v obvodové konstrukci, do níž je konzola vetknuta 

 svislým zatížením (F) a zakotvením konzoly do obvodové stěny ocelovými táhly nebo 

vzpěrami 

 vetknutím konzoly do železobetonového věnce (u stěnového systému) nebo do 

průvlaku (u sloupového systému), které musí být dostatečně tuhé na kroucení [15]. 

Podepřené balkony a částečně podepřené lodžie 

Toto konstrukční řešení nemá vliv na nosnou vodorovnou konstrukci objektu. Pouze 

určité typy podepřených konstrukcí se mohou do vodorovné nosné konstrukce kotvit. Balkony 

a lodžie mohou být konstrukčně řešeny jako podepřené svislými sloupy nebo šikmými 

vzpěrami.  Detail podepření balkonové konstrukce na obr. 10. 

 Existují tři základní typy předsazených podepřených konstrukcí: 

- konstrukce kloubově uložené a podepřené šikmou vzpěrou opřenou o nosnou obvodovou     

  konstrukci 

- konstrukce kloubově uložené a podepřené samostatnou svislou nosnou konstrukcí - sloupy 

- konstrukce předsazené samostatně 

        Mezi výhody podepřených konstrukcí patří, poměrně výhodné řešení tepelných 

mostů v místě podepření a uložení do obvodové konstrukce. Tyto konstrukce je třeba volit z 

lehkých a pevných materiálů, aby závěsné kotvy v nosné konstrukci nemuseli být mohutné. 

Podepřené a částečně podepřené balkony a lodžie se nejčastěji volí ocelové.   

Zavěšené konstrukce 
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Z hlediska statického je efektní zavěšování předsazených konstrukcí na 

obvodovou konstrukci pomocí ocelových táhel zakotvených do nosné obvodové konstrukce. 

Ani toto konstrukční řešení není přímo závislé na vodorovné nosné konstrukci. Do 

vodorovných nosných konstrukcí se mohou případně kotvit ocelová táhla. Materiály na tyto 

konstrukce je nutno volit lehké a pevné Možnosti zavěšení balkonů jsou zobrazeny na obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           1 – tlačený sloup (vzpěra) 

                                                                                                   2 – kloubové uložení desky 

 1 - kotva v nosné konstrukci, 2 – ocelová táhla, 

 3 - nosná konstrukce zábradlí, 4 – kloubové podepření 

       Obrázek 11 Zavěšené konstrukce [13]                                          Obrázek 10 Podepřené konstrukce [13]  

 

Lodžie 

Lodžie jsou otevřené do vnějšího prostoru pouze z jedné strany. Vodorovná nosná 

konstrukce lodžie je tvořená stropní konstrukcí, jejíž část vymezená obvodovým pláštěm 

vytváří venkovní konstrukci lodžie. Často je strop lodžie podepřen bočními stěnami 

předsazenými před vlastní rovinu průčelí objektu. 

Vzhledem k možnosti podepření lodžiové desky po obou protilehlých stranách lze použít 

konstrukčně jednoduššího kloubového uložení. [1] 

4.1.2 Ovlivnění využití předsazené konstrukce konstrukčním řešením           

Provoz na předsazených konstrukcích významně ovlivňuje jejich konstrukční 

systém a konstrukční systém v této části objektu. Při navrhování předsazených konstrukcí je 

nutné postupovat dle platných norem ČSN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
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(nahradila ČSN 73 0035) [11], kde jsou stanovena normová zatížení, kterým musí konstrukce 

vyhovět. 

Hodnoty pro jednotlivé zatěžovací plochy jsou zobrazeny v tab.1. 

Tabulka 1Užitná zatížení stropních konstrukcí, balkonů a schodišť pozemních staveb [11] 

 

V případě potřeby se mají hodnoty qk a Qk v návrhu zvýšit (např. schodiště a 

balkony v závislosti na způsobu používání a na rozměrech). 

Pro lokální ověření se má uvažovat samostatně působící soustředné zatížení Qk. Musí se 

uvažovat, že soustředěné zatížení působí v kterémkoli místě stropní konstrukce, balkonu nebo 

schodiště na ploše, jejíž tvar odpovídá způsobu používání a druhu stropní konstrukce. Pro 

navrhování balkonů pozemních staveb v užitných kategoriích B a D, lze použít užitné zatížení 

4 KN/m
2
. Pro navrhování lodžií lze uvažovat zatížení stejné se zatížením souvisejících 

místností.  [11]. 

 

Rozdělení dle využití: 

Pokud se jedná o rekreační využití, lze využít podepřené, konzolové i zavěšené 

konstrukce ze všech dostupných materiálů (beton, ocel, dřevo, keramika, případně kámen). U 

dodatečné montáže balkonů a lodžií, lze volit pouze konstrukční systémy zavěšené a 

podepřené. Tento typ konstrukčního systému je omezen pouze pro rekreaci. Příklad možné 

instalace je zobrazen na obr. 12. 
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Obrázek 12 Dodatečně zavěšený ocelový balkon [10] 

 

Výhoda je rychlost výstavby, možnost instalace v každém ročním období a malé 

zásahy do stávajícího objektu. 

V případě větších vyložení a zatížení (komunikační, skladovací a shromažďovací 

prostory) se musí volit konstrukční systém konzolový či podepřený (samostatně stojící). 

Konzolové konstrukční řešení je pevně spjato s konstrukčním systémem objektu. Toto řešení 

je nutno vždy nechat navrhnout autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika 

staveb. Podepřené konstrukce nejsou omezeny velikostí ani zatížením, pouze technickým 

zhotovením a ekonomikou stavby. 

4.2 Materiálová řešení převislých konstrukcí 

4.2.1 Materiálové pojetí předsazených konstrukcí v souvislosti s ekonomikou 

stavby 

Kamenné balkony 

Používali se u historických kamenných staveb a u starších bytových objektů 

tradiční technologie. Konstrukce je tvořena kamennými krakorci zazděnými do obvodové zdi 

minimálně 450 mm, na které se ukládaly buď kamenné desky 150-200 mm tlusté nebo se 

deska mezi krakorci vyklenula z ploché nebo přímé valené klenby. Zábradlí kamenných 

balkonů bylo zpravidla také kamenné kuželkové. Později s rozšířením používání ocele se 

místo drahých kamenných konzol používaly ocelové válcové konzoly. Ocelové konzoly se 

opláštily sádrovými nebo kamennými napodobeninami kamenných konzol z důvodu 

napodobení architektury a požární bezpečnosti. 

 

Dřevěné balkony 

Tento materiál je pro mnoho stavitelů nejdostupnější a ekonomicky nejvíce 

výhodný. Bohužel je značně omezeno jeho použití a vlastnosti v objektu. Tradiční konstrukce 
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dřevěných balkonů mohou být buď, podepřené nebo konzolové. Velmi často jde o kombinaci, 

kdy stropní trámy jsou vykonzolované přes obvodovou konstrukci a zároveň jsou podepřené 

šikmými vzpěrami zakotvenými do obvodového zdiva. Jako moderní prvek u dřevěných 

prvků se objevují prvky z dřeva lepeného. Zvyšují se tu nosné vlastnosti dřeva na úkor ceny. 

Zábradlí je zpravidla také dřevěné konstrukce. Dřevěné balkony se používali u historických 

staveb a později pouze u staveb venkovských (ve městech nebyly povoleny). V současnosti se 

používají u objektů s dřevěnými stropy (u rodinných domů, menších rekreačních staveb aj.). 

U současných bytových staveb lze použít lehkých zavěšených konstrukcí balkonů založených 

na kombinaci oceli a dřeva. Ocel je zpravidla použita na základní nosné prvky podlahy a 

závěsná táhla, dřevo se využívá pro konstrukci balkonového zábradlí a vlastní konstrukci 

podlahy balkonu. 

 

Ocelové balkony 

Konzolové balkony ocelové konstrukce se často používaly u bytových objektů 

tradiční technologie. V současnosti se používají především v případech ocelových stropů. 

Ocelové nosníky jsou vetknuty do obvodové zdi nebo jde o stropnice přecházející přes 

obvodovou zeď. 

V současnosti se používají ocelové konstrukce zavěšených balkonů. Výhodou tohoto řešení je 

možnost optimálního vyřešení tepelné izolace objektu bez vzniku tepelných mostů od 

balkonových konzol. 

Systém zavěšených prefabrikovaných balkonů je používán především v zahraničí. 

Výhodná je kombinace ocelových diagonálních táhel pro zavěšení dřevěné konstrukce 

balkonu nebo betonové balkonové desky. V České republice se tento typ balkonů využívá při 

dodatečné instalaci balkonu. Tuto konstrukci balkonu je možno zhotovit, při dostatečně 

pevném obvodovém zdivu, kdekoliv na fasádě. 

 

 

Železobetonové balkony 

V současnosti u větších bytových železobetonových a zděných staveb nejvíce 

používány. Nejčastějším případem konstrukčního řešení železobetonového balkonu je 

vykonzolování železobetonové desky ze stropní konstrukce. Deska může být monolitická 

nebo prefabrikovaná. 

Další možnost využití železobetonu je ve spojení s keramikou. Keramické 

tvarovky s ocelovou výztuží tvoří ztracené bednění pro betonovou směs. [1] 
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4.2.2 Volba materiálové skladby s ohledem na technologická řešení balkonů a lodžií 

Materiálová skladba se volí podle druhu nosné konstrukce. Materiály na skladbu 

konstrukcí balkonů a lodžií se volí na přání investorů. Investoři, by ale měli zohlednit 

doporučení projektantů a výrobců těchto skladeb. Žádný dodavatel by si neměl vymýšlet 

svoje vlastní skladby bez konzultace s výrobcem. 

Zvolené materiály by měly být hygienicky nezávadná, bezpečné při užívání a 

neměly by zvyšovat požární zatížení objektu. Všechny použité materiály musí splňovat 

platné normy a vyhlášky. Musí splňovat požadavek na šíření plamene po fasádě, hlukové 

parametry, pokud jsou tyto konstrukce směrem do ulic a musí být šetrné k životnímu 

prostředí. Detaily a použité materiály u balkonů a lodžií jsou vystaveny povětrnostním 

vlivům ve všech ročních obdobích, proto je na jejich kvalitu a zpracování kladen takový 

důraz. 

4.3 Zábradlí na předsazených konstrukcích 

4.3.1 Bezpečnostní požadavky kladené na nosnou a výplňovou část zábradlí 

Zábradlí je trvalá konstrukce určená k ochraně osob a předmětů před neúmyslným 

pádem z volného okraje pochozí plochy balkonu a lodžie, na níž má konstrukce povrchu 

pochozí plochy nosnost odpovídající zatížení břemenem min. 1 kN. V bytových domech a 

provozech určených pro děti má být zábradlí plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou či 

mřížovou ze svislých tyčových prvků tak, aby nebylo snadné jeho přelezení. Výška zábradlí 

se měří od pochozí plochy balkonu po horní hranu madla zábradlí, podle obr. 13. 

Svislé mezery v zábradlí nesmějí být širší než 120 mm. Pokud hrozí nebezpečí 

přepadnutí, musí být nad zábradlím zhotovena zábrana v podobě ochranné, minimálně 100 

mm vysoké lišty. 

U provozů určených pro děti mladší než 12 let je maximální šířka svislé mezery 

80 mm. Půdorysná vzdálenost mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí 

plochy nesmí být širší než 50 mm, v zařízeních pro děti max. 30 mm. 
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a - 50 mm pro dospělé, 30 mm pro děti, b - tloušťka podlahy, c- tloušťka desky 

Obrázek 13 Výška zábradlí a půdorysná vzdálenost mezi zábradlím a balkonovou deskou [13] 

 

Podle normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí je nejmenší dovolená výška zábradlí včetně 

madla: 

 základní – 1000 mm ve všech případech, kde není předepsána větší výška nebo 

dovolena snížená výška, 

 snížená – 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru maximálně 3 m, 

 zvýšená – 1100 mm, pokud je hloubka volného prostoru větší než 12 m, 

 zvláštní – 1200 mm, pokud je hloubka volného prostoru větší než 30m. [12] 

 

Statické požadavky (nosná konstrukce zábradlí, jeho kotvení, výplň) vyžadují, aby 

zábradlí bylo správně nadimenzované vzhledem k možnému zatížení. V případě plného 

(betonového) zábradlí plní nosná konstrukce i funkci výplně zábradlí či požární clony. 

 

Horizontální zatížení zábradlí od osob se uvažuje jako přímkové zatížení působící 

ve vodorovném směru ve výšce zábradlí, výška však není více jak 1,2m. 

Podle ENV 1991-1-1 se dá horizontální zatížení na zábradlí rozdělit dle provozů: 

 plochy pro domácí a obytnou funkci v obytných budovách, nemocnicích,  

           hotelech, ubytovnách - hodnota 0,5 kN/m 

 kancelářské provozy, školy, kavárny, restaurace, čítárny, jídelny - 

           hodnota 1,0 kN/m  

 kostely, divadla, kina, zasedací místnosti, čekárny, muzea, veřejné plochy v    

            hotelích, výstavní sály, taneční sály, tělocvičny, obchodní plochy - hodnota 

            1,5 kN/m 
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 koncertní haly, sportovní haly, tribuny - hodnota 3,0 kN/m [1] 

4.3.2 Ostatní požadavky mají vliv na návrh zábradlí předsazených stavebních 

konstrukcí 

U bytových budov a budov občanského vybavení s výjimkou provozů určených 

pro děti (mateřské školy, školy, dětské nemocnice, apod.) lze v případě větší šířky zábradlí 

v horní úrovni (více než 200 mm) redukovat výšku zábradlí v závislosti na hloubce volného 

prostoru podle grafu z ČSN 74 3305, vztah mezi šířkou a výškou zábradlí je uveden na obr. 

14. Horní plocha zábradlí nemá mít sklon do volného prostoru. 

 

                Obrázek 14 Diagram výšky a šířky zábradlí [12] 

Doplňkové konstrukce jsou takové konstrukce, které plní sekundární funkci 

sloužící uživatelům balkonů a lodžií. Patří k nim různé konstrukce na květináče, konstrukce 

na sušení prádla. 

Konstrukční a materiálové řešení zábradlí 

Podle použitých materiálů a jejich zpracování dělíme zábradlí na tři základní druhy: 
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masivní plné (betonové, zděné), smíšené (beton + jiný materiál), lehké (dřeno, kov, 

plech, sklo) 

Podle způsobu kotvení používáme tyto základní způsoby kotvení nosných konstrukcí 

zábradlí: shora do balkonové desky, do čela balkonové desky, zespodu do balkonové desky, 

volně uložené zábradlí na balkonové desce (zábradlí kotvené do stěn) 

Doporučujeme kotvit zábradlí do čela balkonové desky a dospodu balkonu.  [13] 

4.4 Návrh nášlapné vrstvy předsazených konstrukcí a bezpečnostní hledisko 

Podlaha vnějších balkonů a lodžií by měla mít nášlapnou vrstvu s protiskluzovou 

a mrazuvzdornou úpravou (nasákavost dlaždic do 3%). Nášlapná vrstva balkonu a lodžie musí 

bezpečně přenášet zatížení pohybem osob a nárazy předmětů po celou dobu užívání. Měla by 

odolávat v potřebné míře UV záření i chemickým a biologickým vlivům z ovzduší. Tento 

požadavek je zásadní především u nezakrytých předsazených konstrukcí sloužících ke 

komunikaci. 

5 CHARAKTERISTIKA PŘÍPADNÝCH NEBEZPEČÍ 

VYUŽÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ A SOUVISEJÍCÍCH 

PROSTOR 

5.1 Poruchy ovlivňující stav a bezpečnost balkonů a lodžií 

Bezpečnost předsazených konstrukcí má možnost negativně ovlivnit řada faktorů, jako např.: 

Účinek poruch na technický stav nosné desky 

Na základě technického průzkumu současného stavu konstrukcí balkónů a lodžií 

na našich budovách lze konstatovat, že jejich fyzický stav je ve velké většině nevyhovující. S 

ohledem na uživatelskou bezpečnost je nutná neodkladná komplexní obnova těchto 

předsazených konstrukcí. 

Na nosné konstrukci balkónů se poruchy projevují: degradací betonu nosné 

balkónové desky, vznikem trhlin, odlupováním a odpadáváním částí betonové desky, korozí 

výztuže balkonové desky na jejích  okrajích a okapu, výskyt plísní v místě nadpraží oken a 

dveří, degradací opadáváním omítek z nosné části konstrukce balkonu a lodžie, degradací a  

opadáváním okapové části nosné desky. 
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   Vliv poruch dlažby na trvanlivost technického stavu konstrukce 

Na podlaze se projevují: vznikem trhlin v nášlapné vrstvě podlahy, degradací 

nášlapné vrstvy podlahy, odlupováním a vypadáváním dlažby z podlahy, degradací a 

odpadáváním okrajových částí podlahy balkonu a lodžie zatékáním vody přes vrstvy podlahy 

(žádná nebo porušená hydroizolační vrstva) a následným vytvářením map na spodních a 

bočních částech balkonů a lodžií, zatékání vody v místě kotvení nosných prvků zábradlí a 

okapových chrličů, zatékání vody přes nesprávně zhotovené detaily spár styků mezi 

obvodovou stěnou a podlahou balkonu či lodžie korozí, deformací a odpadáváním 

oplechování a okapových částí podlahy. 

Faktory ovlivňující u zábradlí bezpečnost a technický stav konstrukce 

U zábradlí to ovlivňuje: nevhodné projektové řešení balkonu či lodžie, 

nedodržená technologická kázeň na stavbě při zhotovení, chybné provedení detailů, nesprávné 

a chybné odvedení srážkové a provozní vody, chybné provedení detailu kotvení zábradlí do 

stěn, podlah a rektifikačních prvků tvaru "U", vliv vnějších klimatických podmínek na 

konstrukci balkonu a lodžie, zanedbaná a nedostatečná údržba, překročená životnost balkonu 

a lodžie. 

Dopad balkónových dveří na technický stav předsazené konstrukce 

Důležitou konstrukční částí, která zabezpečuje bezchybné fungování celé 

balkonové konstrukce, je detail v místě balkonových dveří, viz. obr. 15. Způsob řešení tohoto 

detailu musí vycházet ze skladeb podlahy na balkonu a lodžii. 

 

                                                                            1- polymercementová malta 

                                                                                           2 - 2x poplastovaný profil tl. 2 mm 

                                                                                           3 - balkonové dveře 

                                                                            4- železobetonová deska 

                                                                                     5 - hydroizolace 

                                                                                           6 - drenážní a odvodňovací vrstva 

                                                                                           7 - podkladní beton 

                                                                                            8 - keramická dlažba a lepidlo 

                                9 - tepelná izolace 

 

Obrázek 15 Detail balkonových dveří na bázi dřeva u prahu [13] 

 

S balkonovými dveřmi se  mohou objevit poruchy se zatékáním srážkové tak i 

provozní vody. Tento problém může ovlivnit kvalitu nosných  konstrukcí a nášlapných vrstev 

v celém půdorysném rozsahu, nebo v napojení na obvodovou konstrukci. V případě 
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nedostatečné tepelné izolace a provedení nevhodného detailu může v okolí okenní výplně 

docházet k promrzání.  Tyto poruchy mohou nastat degradací, mechanickým poškozením 

okenní výplně, případně špatným zabudováním do obvodové konstrukce.  

 

Na konstrukci zábradlí balkonu nebo lodžie se poruchy projevují: 

 korozí nosných sloupků zábradlí v kotvení shora do nosné desky,  kotvících 

prvků  a sloupků v podlaze balkonu či lodžie, 

 degradací a absencí betonu v místě kotvení do nosné konstrukce, 

 nedodržení bezpečné výšky zábradlí od pochozí roviny ve smyslu  

ČSN 74 3305, 

           korozí úchytných profilů výplně zábradlí a zasklívacích lišt, 

          degradací až absencí ochranného nátěru na konstrukci zábradlí, 

          znehodnocenou povrchovou úpravou nátěru a korozí plechové výplně, 

          narušená, případně rozbitá výplň ze skla s drátěnou vložkou, 

 poškozením či degradací plného betonového nebo zděného zábradlí, zejména v 

místech odvedení srážkové a provozní vody, 

5.2 Důsledky poruch balkonů a lodžií na bezpečnost 

5.2.1 Poruchy vyvolané lidskou chybou 

V průběhu zpracování projektu a realizace stavby je nutné zohlednit všechny 

základní požadavky na stavby a jejich části tak, aby byly vytvořeny podmínky pro bezpečné 

užívání budovy po celou dobu jejího užívání. Při návrhu a výstavbě balkónů, lodžií a 

doplňujících konstrukcí je třeba postupovat podle platných legislativních předpisů České 

republiky, které jsou uvedeny v zákoně č. 183/2006 Sb. stavební zákon. K návrhu a realizaci 

balkonu je třeba zohledňovat tyto normy, zákony a vyhlášky (vyhl. MMR č. 137/1998 Sb., 

zákon č. 102/2001 Sb. - o obecné bezpečnosti výrobků, §156 – nový stavební zákon, ČSN 73 

0035 – zatížení stavebních konstrukcí, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, nařízení vlády č. 502/2002 Sb. – ochrana zdraví 

před hlukem – novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb., tepelná ochrana budov ČSN 73 

0540 část 1-4, ČSN 743305 – ochranná zábradlí. 

Splněním těchto podmínek by užívání a bezpečnost balkonů a lodžií neměla být 

ohrožena. Při nedodržení některé z těchto podmínek se vyskytnou poruchy případně havárie. 
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Je nutné, aby profese účastnící se toho projektu prováděli lidé vzdělaní a proškolení v daném 

oboru. Nutno provádět pravidelné kontroly jak projektu tak celé stavby. 

5.2.2 Nebezpečí od přetížené konstrukce 

Zatížení od vlastní hmotnosti předsazené konstrukce představuje často největší 

složku zatížení. Především v případech vykonzolovaných konstrukcí na silikátové bázi je 

vlastní tíha rozhodující. V některých případech předsazených konstrukcí spojitě 

vykonzolovaných ze stropní konstrukce může vlastní tíha konzoly pozitivně ovlivnit průběh 

ohybových momentů v přilehlém vnitřním poli stropu. 

K přetížení konstrukce může dojít v případech nesprávného umístění 

skladovaných materiálů, využívání konstrukce k jiným účelům než byla konstrukce navržena. 

Mezi důsledky přetížení může spadat odlupující se dlažba, obklady a praskliny na 

podlaze případně stropě. U nadměrného přetížení konstrukce může dojít až k celkové 

degradaci konstrukce a její odtržení. 

 

Poruchy při zanedbání pravidelné údržby 

Pravidelná a správná údržba má významný vliv na trvanlivost venkovních 

konstrukcí. Mezi nejčastější poruchy patří degradace konstrukce zábradlí, kotvení a jeho 

výplně, vlivem ztráty ochranných funkcí nátěrů a pevnosti betonu. Nebezpečí odpadávání 

částí zábradlí čí ztráta bezpečnostních požadavků. Dále budou v práci zmíněny poruchy 

klempířských prvků, které způsobují zatékání do konstrukce a její částečnou čí celkovou 

degradaci. Vlivem této nedbalosti následně u železobetonových balkonů dochází ke korozi 

výztuže nosné desky. Zanedbání pravidelné údržby se může projevit i u nášlapné vrstvy. Je 

zde nutno pravidelně udržovat spárořezy, přechodové a dilatační spáry, čistotu odtokového 

systému a nátěry. 

5.2.3 Určité druhy poruch mohou vyvolat i klimatické jevy 

Působení teploty, srážkové vody, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu a 

slunečního záření. Voda nebo vzduch mohou navíc obsahovat chemické látky nebo biologické 

prvky, které mohou být agresivní vůči konstrukčnímu materiálu předsazených konstrukcí. 

Důsledkem je pak koroze kovových prvků, koroze betonu nebo mikrobiální koroze. Pro 

zajištění správné funkce a dlouhodobé životnosti je třeba opatřit povrchy předsazené 

konstrukce ochrannými nátěry a izolačními povlaky. 
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U konstrukcí přečnívajících před líc budovy je třeba uvažovat se zatížením od 

sněhu převislého přes okraj konstrukcí. Proto je třeba mít čela těchto konstrukcí z kvalitních a 

pevných materiálů (hlavně u fasád do ulice, kde je pod nimi provoz na ulici). 

Objemové změny vlivem změn teplot v konstrukci v případě pevného upnutí prvku 

neumožňuje volnou dilataci. Poté dochází ke vzniku napětí v konstrukčním materiálu, a to 

může způsobit porušení prvku trhlinami. 

Vliv vlhkosti je významný především u dřevěných konstrukcí, u kterých dochází k 

výrazným objemovým změnám (bobtnání) a v důsledku zvýšené vlhkosti k nebezpečné 

mikrobiální korozi (napadení dřevokaznými škůdci). 

5.3 Zábradlí a s ním spojená nebezpečí 

5.3.1 Návrh zábradlí - vliv na bezpečnost 

Při návrhu zábradlí je nutno vycházet z platné normy ČSN 74 3305 vydané v 

lednu roku 2008. Tato norma nám předepisuje: 

třídění a měření zábradlí, dále určuje technické požadavky, používané termíny a 

definice, situace kde je nutno zřídit zábradlí a jakou má mít výšku, použití zábradelních 

zarážek, výplní a madel, řešení zábradlí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

navrhování a zkoušení zábradlí 

S normou jsou provázány ještě další právní předpisy: 

 zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 

Dodržením těchto právních předpisů je minimalizován vznik nebezpečných 

situací jak na balkoně a lodžii pro uživatele, tak i v prostoru pod těmito konstrukcemi. Zde by 

mohl být ohrožen nezúčastněný život. [12] 

5.3.2 Porovnání norem používaných v západních zemích s ČSN 74 3305 

K porovnání byly vybrány normy platné v České republice, Švýcarsku a Francii. 

V České republice platí normy ČSN (ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - OCHRANNÁ 

ZÁBRADLÍ_ČSN 74 3305,  platnost od ledna roku 2008). 
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Ve Švýcarsku platí normy SN (SCHWEIZER NORM - GÄLANDER UND 

BRÜSTUNGEN_Sia 358, platnost od roku 1996). Dále se zde řídí informacemi od 

společnosti bfu - Beratugsstelle fůr Unfallverhütung - tato společnost se zavázala k výzkumu 

v oblasti bezpečnosti. 

Ve Francii platí právní předpisy, které vydávají polostátní instituce. Tyto instituce 

vystupují jako garant konformity projektu s normami. Jedná se o  instituci BUREAU 

VERITAS a SOCOTES INTERNATIONAL. Obě tyto instituce fungují po celém světe a 

zastoupení mají i v České republice. Na staré budovy se vztahují normy NF P01 - 012, 

platnost od června rokuv1988. Pro nové budovy se používá nová evropská norma EN ISO 14 

122-3, s platností od prosince roku 2007). 

Přehled požadovaných vlastností zábradlí je uveden v tab. 2. Bodové hodnocení 

technických vlastností sumarizuje tab. 3, kde největší uživatelská bezpečnost je ohodnocena 

nejvyšším číslem. 

Tabulka 2 Popis technických vlastností zábradlí 

Posuzovaná 

technická vlastnost
ČSN 74 3305

NF P01 - 012,             

EN ISO 14 122-3

Sia Norm 358,       

bfu

nutnost zřídit 

zábradlí v místech s 

běžným provozem 

osob

od hloubky 800 

mm; od šířky 200 

mm

 pouze omezení pro 

rozdíl pochozích 

ploch > 450 mm

pouze omezení pro 

rozdíl pochozích 

ploch > 1000 mm

základní výška 

zábradlí
1000 mm 1000 mm 1000 mm

 snížení výšky 

zábradlí vlivem jeho 

šířky

od šířky 200 mm, 

podrobně na obr. 

15

při šířce 500 mm, 

snížena výška na   

800 mm

při šířce 200 mm, 

snížena výška na   

900 mm

vlastnost pochozí 

plošiny (jiná výška 

zábradlí)

plošina šířky  130 - 

300 mm; výška 

plošiny < 500mm

není určeno

plošina šířky > 120 

mm; výška plošiny   

< 650 mm

možná náhrada 

zábradlí ve 

venkovním prostředí

do rozdílu 

pochozích ploch 

3000 mm, obrubník 

výšky > 300 mm, 

vodní pocha s 

hloubkou > 150 

mm, zrostlá zeleň s 

výškou > 500 mm

do rozdílu 

pochozích ploch 

1500 mm, vzrostlá 

zeleň, nebo jiné 

vhodné opatření

od rozdílu 

pochozích ploch > 

400 mm, od zlomu 

rovin plocha s 

obrubníkem > 900 

mm, vzrostlá zeleň 

> 900 m

bezpečnostní zóna u 

zábradlí pro běžný 

provoz (budovy pro 

bydlení, ubytování, 

obchod a služby)

mezery dle úhlu 

maximálně 120 mm, 

nesmí projít 

zkušební hranol 

(šestiúhelník 

150x250x110)

do 750 mm výšky 

zábradlí by neměla 

otvory v zábradlí 

projít koule o Ø 

120 mm

do 450 mm výšky 

rozteč mezi svislými 

pruty maximálně 

110 mm,  od 450 

mm rozteč 180 mm
 



27 

 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení technických vlastností zábradlí 

Posuzovaná technická vlastnost 
 

ČSN 74 3305 

NF P01 – 012, 

EN ISO 14 122-3 

Sia Norm 358, 

bfu 

 

Nutnost zřídit zábradlí v místech s běžným provozem 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Základní výška zábradlí 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Snížení výšky zábradlí vlivem jeho šířky 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Vlastnost pochozí plošiny (jiná výška zábradlí) 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Možná náhrada zábradlí ve venkovním prostředí 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Bezpečnostní zóna u zábradlí pro běžný provoz 

(budovy pro bydlení, ubytování, obchod a služby) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Celkem (bodů) 

 

15 

 

11 

 

14 

 

Podle dosažených bodů, bylo zjištěno, že české právní bezpečnostní předpisy se 

dají považovat, za jedny z nejpropracovanějších v Evropě. Ve srovnání tří bezpečnostních 

předpisů zvítězily nad předpisy Švýcarska a Francie. Na druhém místě skončily švýcarské 

právní předpisy a na třetím místě právní předpisy Francie [22,23,24,25]. 

Ostatní parametry se nedají společně posoudit, jelikož se dané hodnoty 

nevyskytují pro všechny tři bezpečnostní právní předpisy. 

V bakalářské práci uvedeme některá technická data, která by pro českou normu 

mohla a nebo nemohla být přínosem. 

Odlišnosti švýcarských právních bezpečnostních předpisů: 

a) bfu - ten předpis je vybaven barevnými fotografiemi k daným situacím, 

b) schweizer norm - norma je mnohem stručnější než ČSN, je rozepsána pouze na    

    12. stránkách oproti 24 stranám ČSN, 
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Jako výhodu lze u švýcarských právních předpisů považovat dvě nezávislé 

instituce, řešící bezpečnost u zábradlí, ale je zde problém s přehledností. V české normě je vše 

sepsáno v jednom dokumentu včetně rozepsání a příprav zkoušek zábradlí. 

Odlišnosti francouzských právních bezpečnostních předpisů: 

 Jako nevýhodu oproti normě ČSN, lze považovat sytém uplatňování právních 

bezpečnostních předpisů. Momentální situace v oblasti používání právních bezpečnostních 

předpisů ve Francii není jednoznačná. Jelikož se ve Francii snaží přecházet na nově vydávané 

evropské normy EN ISO. Problém u bezpečnostních právních předpisů ohledně zábradlí je se 

správným zařazením daného objektu. Dnes je zavedeno nepsané pravidlo, že stavby postavené 

od platnosti normy EN ISO (prosinec roku 2007) se podle ní musí řídit. 

Důvod takového nedostatku je v tom, že ve Francii není požadováno stavební 

povolení jako v České republice, kde projekty musí být schváleny státními institucemi v 

několika stupních. 

Dle zjištěných informací a provedeného srovnání norem, nám vyšlo, že české 

normy jsou oproti zahraničním na velmi vysoké úrovni. I přes několik nedostatků, které jsou 

zde vyjmenovány, lze považovat českou normu za nejlépe sepsaný a prověřený technický 

předpis. Lze ji tedy podle mého názoru doporučit ostatním zemím a pokračovat v nastaveném 

trendu získávání nových zkušeností a technických dat [22,23,24,25]. 

5.3.3 Dopad zábradlí a zasklení na požární bezpečnost 

U níže uvedených stavebních výrobků, které jsou součástí předsazených 

konstrukcí je nutné posoudit reakci na oheň. 

Balkónové výplně, výplně lodžií či zábradlí by měly splňovat klasifikaci A2 podle 

ČSN EN 13501-1+A1 (tato evropská norma určuje postup klasifikace podle reakce na oheň 

pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukcích), nebo alespoň B 

–s1,d0.V případě klasifikace A2 již není třeba dále výrobek zkoušet. V případě klasifikace B 

je třeba provést zkoušku vertikálního šíření plamene podle ČSN ISO 13785-1. 

Každý výrobek třídy B musí splňovat: 

a) EN ISO 11925-2 [32] 30s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, 

na hranu nesmí být zaznamenáno žádné šíření plamene přesahující vzdálenost 150mm ve 

svislém směru od místa aplikace zkušebního plamene do 60s po ukončení působení 

zkušebního plamene. 

b) EN 13823 [34] (žádné horizontální šíření plamene (LFS) na hraně zkušebního 

tělesa. 
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Výrobky klasifikované A2, B získají doplňkovou klasifikaci d0 týkající se tvorby 

plamenně hořících kapek/částic podle následujícího pravidla: 

d0, pokud se při zkoušce podle EN 13823 nevyskytují plamenně hořící kapky/částice během 

prvních 600 s zkoušky 

s1, žádná - malá tvorba dýmu [16, 17]. 

Každý výrobce, případně dodavatel musí doložit ke svému výrobku certifikát vydaný 

certifikačním orgánem pro stát, kde chce svůj výrobek prodávat. Pokud se  u  zasklívání 

lodžie změní profil nosné ocelové části, je  potřeba, aby byly znovu provedeny zkoušky v 

certifikačním institutu. 

Zasklení může být vysoké maximálně 1800mm a šířky 6mm. Omezení je z důvodu 

rozpínavosti skla, váze a manipulaci. 

6 POŽADAVKY KLADENÉ NA PŘEDSAZENÉ A 

USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE V SOUVISLOSTI S 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ STAVEB 

6.1 Předsazené konstrukce ve funkci požárních pásů 

 Požární pásy významně ovlivňují požární bezpečnost stavby. Zřizují se k 

zabránění šíření požáru požárně otevřenými plochami do sousedních požárních úseků. 

Požární pásy musí být konstrukcemi druhu DP1. Požární pásy jsou součástí obvodových stěn, 

bez zcela nebo částečně požárně otevřených ploch, musí mít požární odolnost stanovenou 

podle vyššího stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků objektu dle rozdělení 

(Jednopodlažní objekty – svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové 

stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch- stupeň požární bezpečnosti požárního 

úseku I. – 15 DP1, II. – 30 DP1, III. – 30 DP1, IV. – 45 DP1) a nesmí jimi prostupovat (do 

povrchů stěny) žádné hořlavé stavební výrobky [17]. 

 

Problémy likvidace požáru ve výškových budovách 

Požáry výškových budov jsou celosvětovým problémem. Z požárního hlediska se 

za výškové objekty považují budovy, jejichž výška h od podlahy prvního nadzemního podlaží 

k podlaze posledního užitného podlaží je větší než 22,5 m 

Výškové budovy je možno z hlediska požární bezpečnosti zařadit do dvou skupin, a to na 

projektované a stavěné: před rokem 1977, po roce 1977. 
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V tomto předělu se totiž začal uplatňovat kodex požárních norem. Starší budovy 

nebyly ještě členěny do požárních úseků a požár se v nich šířil až do doby než ho požární 

jednotky zlikvidovaly. Naproti tomu budovy projektované po roce 1977 jsou řešeny formou 

ohraničujících požárních úseků, které v případě požáru brání jeho horizontálnímu a 

vertikálnímu rozšíření do sousedních požárních úseků. Přitom je rozhodujícím kritériem 

stabilita budovy a záchrana osob [21]. 

6.1.1 Předsazené konstrukce jako svislý požární pás 

Pokud je podle normy ČSN 73 0802 [17] nutný požární pás, poté na styku 

obvodové stěny s požární stěnou se musí v obvodové stěně vytvořit svislý požární pás, široký 

nejméně 900mm. 

Poloha svislého požárního pásu vzhledem k požární stěně může být libovolná, 

avšak požární pás se musí s požární stěnou stýkat po celé tloušťce požární stěny, obr.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Uplatnění svislých požárních pásů [17] 

Svislý požární pás je možné nahradit: 

 ustoupením nebo vystoupením líce obvodové stěny nejméně o 600mm v délce   

         nejméně 900mm (lodžie a balkony – obr. 16 b) 

 prodloužením požární stěny před líc obvodové stěny tak, aby rozvinutý vnější   

        obvod prodloužené požární stěny byl nejméně 1200 mm; prodloužená část   

        požární stěny musí mít alespoň stejné požárně technické vlastnosti jako požární   

pás, podle obr. 16 c 
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Pokud podle normy ČSN 73 0804 [35] se musí na obvodové stěně vytvořit svislý 

požární pás obr. 17 široký nejméně: 

a) 0,9 m, je-li    ¯Ʈe nebo Ʈe ≤ 45 minut;          b) 1,2 m, je-li    ¯Ʈe nebo Ʈe > 45 minut;  

 

kde ¯Ʈe, Ʈe je delší doba trvání požáru sousedních požárních úseků, který požární 

pás rozděluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Uplatnění svislých požárních pásů u výrobních objektů [35] 

 

Svislý požární pás lze nahradit: 

a) ustoupením nebo vystoupením líce obvodové stěny podle obrázku 17 b. 

b) prodloužením požární stěny před líc obvodové stěny podle obrázku 17 c. 

Požární pás musí v těchto případech konstrukcí druhu DP1. 

6.1.2 Předsazené konstrukce jako vodorovný požární pás 

Pokud je podle normy ČSN 73 0802 nutný požární pás, poté na styku obvodové 

stěny s požárním stropem se musí v obvodové stěně vytvořit vodorovný nehořlavý požární 

pás, široký nejméně 900mm. Poloha vodorovného požárního pásu vzhledem k požárnímu 
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stropu může být libovolná, avšak požární pás se s požárním stropem musí stýkat po celé 

tloušťce požárního stropu, obr.17. 

Vodorovný požární pás je možné nahradit: 

 Ustoupením líce obvodové stěny /lodžií, balkonem, terasou) nad požárním   

         stropem nejméně o 900mm, dle obr. 17b. 

 Ustoupením líce obvodové stěny pod požárním stropem o 900 mm (výhodné   

         navrhnout balkony, lodžie), dle obr. 17c 

 Prodloužením požárního stropu před líc obvodové stěny tak, aby rozvinutý   

         vnější obvod prodloužené části požárního stropu byl nejméně 1200 mm;   

         prodloužená část požárního stropu musí mít alespoň stejné požárně technické   

         vlastnosti jako požární pás dle obr. 17d [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Uplatnění vodorovných požárních pásů [17] 

 

 Vložením betonového zábradlí na okraj požárního stropu, aby se prodloužila   

         část požárního stropu, obr. 18.    
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  Obrázek 18 Využití betonového zábradlí 

 

Pokud podle normy ČSN 73 0804 [35] se musí na obvodové stěně vytvořit 

vodorovný  požární pás obr. 19 široký nejméně: 

a) 0,9 m, je-li    ¯Ʈe nebo Ʈe ≤ 45 minut;     b) 1,2 m, je-li    ¯Ʈe nebo Ʈe > 45 minut;  

 

kde ¯Ʈe, Ʈe je delší doba trvání požáru sousedních požárních úseků, který požární 

pás rozděluje. Bez ohledu na dobu trvání požáru se doporučuje u požárních úseků s provozy 

skupiny 7 (skupina výrob a provozů) zvětšit výšku vodorovných požárních pásů na 2,0m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrázek 19 Uplatnění vodorovných požárních pásů u výrobních objektů [35] 
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6.2 Šíření plamene po předsazených a ustupujících konstrukcích 

6.2.1 Účinek konstrukcí na šíření plamene po fasádě 

Za povrchy obvodových stěn z hořlavých hmot se nepovažují konstrukce zábradlí 

balkonů a lodžií o velikosti do 1,5 m
2
 pokud jejich součet je menší než 15 % plochy 

posuzované stěny požárního úseku. Vnější předsazené konstrukce z nehořlavých materiálů 

(například železobetonové balkony či markýzy) mohou sloužit i jako požární clony, 

umožňující odklonění plamene od roviny obvodové konstrukce objektu v místě nadpraží 

oken, případně dveří obr. 20. Tím se sníží riziko šíření požáru do vyšších podlaží objektu. 

Potvrzením této informace je i fasáda panelového domu, kde díky umístěným lodžiím se do 

vyšších podlaží šířil pouze kouř, požár do vyšších podlaží nezasáhl obr. 21. [1, 21] 

 

  

                           předpoklad                                                                   skutečnost 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Průběh plamene po fasádě s převislým koncem [21] 

 

Obrázek 21 Šíření kouře bez přenosu požáru do vyšších podlaží vlivem zapuštěných lodžií do fasády panelového 

domu [21] 
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6.2.2 Dopad šíření plamene na nebezpečný prostor kolem objektu 

Požárně nebezpečný prostor, je prostor kolem hořícího objektu. V tomto prostoru 

je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí 

objektu. V případě požáru je nutné posoudit, zda nedojde k padání hořících částí stavebních 

konstrukcí druhu DP3 (dřevěný obklad na obvodové stěně), které by  mohly šířit požár mimo 

požárně nebezpečný prostor. Tento prostor se neurčuje pro hořlavé konstrukce zábradlí 

balkónů a lodžií, okenní žaluzie, květinové truhlíky, okenice apod. Proto šíření plamene v 

tomto případě nemůže ovlivnit nebezpečný prostor kolem objektu. 

 

Vliv vodorovné nášlapné vrstvy na šíření plamene u předsazených a ustupujících 

konstrukcí 

Šíření plamene po nášlapné vrstvě se řeší pouze v případě aplikace dřevěných 

případně plastových povrchů podlahy. V případě balkonů a lodžií to ale nemá význam řešit. 

V prostoru teras, ale mohou vzniknout situace, kdy terasa slouží pro více požárních úseku 

(např. dva byty). V tomto případě je nutné šíření plamene po nášlapné vrstvě řešit. [19] 

6.3 Požární bezpečnost u výškových budov s předsazenými konstrukcemi 

Podle normy ČSN 73 4301[36] by se v 10. a vyšším podlaží neměly zřizovat 

balkony. V případě evakuace ohrožených osob z objektu, jsou balkony a lodžie vhodné pro 

zasahující požární plošiny. Výška 10. patrové budovy je přibližně 35 m. Tato výška budovy 

dnes není pro vybavenou jednotku požární ochrany problém. Proto je možné tvrdit, že 

přítomnost balkonů a lodžií nám požární bezpečnost zvyšuje. 

 

Působení uskladněných předmětů v prostorách balkonů a lodžií 

Mezi nebezpečné předměty je třeba zahrnou i vysoce hořlavé kapaliny I. třídy 

nebezpečnosti (benzín, aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí do 21
0
C. To znamená, že 

již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs 

se vzduchem. Poté stačí neopatrné zacházení s otevřeným ohněm v blízkosti a dojde k požáru. 

K uskladnění věcí dochází nejčastěji u zasklených balkonů lodžií, kde je materiál v suchém 

prostředí. 
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6.3.1 Dopad lidské nedbalosti při pohybu osob po předsazených a ustupujících 

konstrukcích na požární bezpečnost 

Zvýšené riziko lze předpokládat u osob, které ke kouření využívají balkon 

případně lodžii. Zde je totiž zvýšený výskyt otevřeného ohně, a tvorba žhavých nedopalků, 

které vlivem větru mohou být zahnány na uskladněné věci, případně usušené prádlo. Tato 

nedbalost se nemusí týkat pouze našeho místa, ale vlivem větru se nedopalky mohou dostat i 

k sousedům. Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a důsledně nedopalky likvidovat. 

V případě používání zábavné pyrotechniky na balkonech a lodžiích, je 

nejčastějším obdobím vzniku požárů Silvestr. Při odpalování zábavní pyrotechniky se setkává 

více činitelů, kteří ovlivňují danou situaci. Ve většině případů je zde přítomen alkohol, možná 

nezkušenost s novou zábavní pyrotechnikou, neodhadnutí trajektorie. Ponaučení pro tuto 

činnost je, že zábavní pyrotechnika by se měla odpalovat na volném prostranství ve střízlivém 

stavu, kde by ani zbloudilá střela neměla způsobit škody. 

Další možná lidská nedbalost souvisí s grilováním na balkonech a lodžiích. 

V případě, že nejde gril umístit na jiné a bezpečnější místo, je nutno volit gril na elektrickou 

energii a ne gril na tuhá paliva. U grilu na tuhá paliva není vyloučeno, že se z ohniště 

nepřenese vlivem žhavých částí oheň na okolní materiály. 

6.4 Požární ochrana ISO – nosníků 

Prostřednictvím izolačních ISO obr. 22 – prvků (obecně nazývané ISO – nosníky) 

vložených do míst styku obvodové a předsazené konstrukce lze dosáhnout přerušení 

tepelného mostu a přitom zachovat požadovanou statickou funkci (a to přenos ohybových 

momentů, posouvacích a normálových sil vyvolaných konzolovou konstrukcí – pomocí 

ocelových prutů).  

V případě zvýšených požadavků na předsazenou konstrukci z hlediska požární 

bezpečnosti je třeba zajistit protipožární ochranu vrstvy pěnového polystyrenu a ocelových 

prutů v konstrukci ISO-nosníku vložením, případně obložením ohnivzdornými deskami 

z horní i spodní vrstvy tepelné izolace s požadovanou hodnotou požární odolnosti, obr. 23.  
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            Obrázek 22 ISO - nosník [33]                                                     1 - ISO - nosník 

                                                                                                                 2 - izolační mezikus opatřený z obou stran 

                                                                                                                       ohnivzdornou deskou 

 

                                                                                                            Obrázek 23 Použití ISO-nosníku v případě             

                                                                                                            zvýšených požadavků na požární odolnost[1] 

                                                                                                 

Podle složení rozeznáváme tyto protipožární desky: 

 Desky z organických a anorganických hmot, 

 Desky kombinované. 

                   Anorganické desky lze dělit na: Cementové, Sádrové, Vápenocementové 

Jako další materiál se dají použít lepené protipožární desky z minerálních vláken. 

Tyto desky splňují kromě požární odolnosti i funkce tepelně a zvukově izolační, různá 

barevnost finální úpravy, lehkost. 

Do této skupiny lze zařadit například výrobek Ordexal na bázi čedičové vlny, který je 

schopen zajistit požadované bezpečnostní požární parametry R (kritérium nosnosti), E 

(kritérium celistvosti), I (izolační schopnost), W (radiace) všech materiálových skupin 

v časovém spektru od 15 do 180 minut (tyto časy jsou dány základními normami ČSN 73 

0802, a ČSN 73 0804  a je to doba požární odolnosti konstrukce) [1,21] 

6.5 Bezpečnostní pravidla při provozu na převislých konstrukcích 

Na první pohled se tato otázka může jevit jako zbytečná, jelikož jsme v otevřeném 

prostoru a všude kolem jsou na první pohled nehořlavé konstrukce a materiály. Přesto je třeba 

na balkonech a lodžiích dodržovat určitá pravidla,související s požární bezpečností. Za 

nebezpečné situace se může považovat např.: 

 uskladnění hořlavých materiálů - papírové, dřevěné, plastové bedny a obaly, případně 

jiné hořlavé hmoty, 
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 technická závada na elektrickém přijímači - elektrické zařízení by nemělo být bez 

dohledu ve venkovním prostředí, 

 hra dětí s otevřeným ohněm - nenechávat děti bez dohledu, 

 nedbalost osob (majitelů x cizí) při manipulaci s otevřeným ohněm - opravy určitých 

druhů konstrukcí za pomoci otevřeného ohně, pouštění pyrotechniky, případně 

neodborné použití grilu s otevřeným ohněm, 

 uložení láhve, případně jiného skla co by mohlo vytvořit lupu a vlivem slunečního 

záření by došlo k zapálení, 

 možné uskladnění materiálů, které se mohou samovznítit, 

 vyhození nedopalku cigarety do hořlavého otevřeného popelníku, či jiného otevřeného 

popelníku - problém je s plasty a větrem - opětovné žhnutí cigarety. 

Zde je popis jednoho menšího požáru u pětipodlažního bytového domu. 

 požár vznikl v místě lodžie ve čtvrtém podlaží bytového domu, 

 příčina byla nedbalost při kouření - odhození nedopalku do plastového 

květináče se suchou zeminou, 

 požár se z květináče rozšířil na zateplenou fasádu v prostoru lodžie (zateplení 

bylo provedeno zateplovacím systémem Bauxit - Granopor (Bauxit lepící a 

armovací malta, polystyren EPS-F 100mm, sklotextilní síťovina, hmoždinky, 

Bauxit Granopor základ, Granopor omítka 2mm škrábaná)) foto na obr. 24. 

 

                                                Obrázek 24 Následky požáru plastového květináče [19] 
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7 EVALUACE SOUČASNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 

POŽADAVKŮ A DÍLČÍ NÁVRHY JEJICH 

MODIFIKACE 

7.1 Výstavby předsazených a ustupujících konstrukcí v blízké historii 

7.1.1 Popis realizací balkonů a lodžií v době největší výstavby v Československu 

Balkony a lodžie byly součástí používaných prefabrikovaných železobetonových 

systémů a to především (stěnové systémy VVŮ-ETA, L&N, T06 B, B70, sloupový systém 

S.1.1 a další).  Tato výstavba probíhala v době, kdy nebyl kladen důraz na tepelnou techniku, 

bezpečnost při pohybu na předsazených konstrukcích, a estetické ztvárnění fasád objektů. 

Stropní desky balkonů a lodžií byly součástí stropních desek podlaží. Na styku obvodové 

stěny a stropní desky byla pouze minimální ochrana proti vzniku tepelných mostů, proti je ale 

možné postavit podmínky  požární bezpečnosti, protože zde nemohla být vlivem požáru 

narušená výztuž stropní desky nad požárem. Spádová vrstva byla tvořena nekvalitním 

betonem a kryta byla pouze asfaltovou lepenkou v minimálním v častých případech nulovém 

spádu. Při špatně provedeném oplechování zde docházelo k zatékání vody a degradaci 

balkonu a následně výztuže balkonové desky. Mezi další špatně řešené detaily, lze zařadit 

ukotvení zábradlí. Zábradlí bylo totiž kotveno ze shora do stropní desky a to mělo negativní 

vliv na kvalitu uchycení zábradlí a kvalitu provedení hydroizolace. Také kvalita výplní 

zábradlí by dnes nesplnila základní bezpečnostní požadavky. Dříve navržené drátosklo, 

vlivem slunečního záření a povětrnostních podmínek ztrácelo pevnost a často se stalo, že 

popraskalo a vypadlo z rámů zábradlí na plochu před objektem. Kde jsou často umístěna 

dětská hřiště a klidové zóny pro obyvatele. 

7.2 Dopad bezpečnostních požadavků na opravy balkonů a lodžií 

Způsob obnovy balkonů se odvíjí od jejich skutečného stavu, architektonického 

řešení budovy a neposlední řadě (v dnešní době velmi významné položky) – finančních 

možnostech investora. 

Na opravu je nutno použít pouze materiály a výrobky, které mají platné 

prohlášení o shodě pro daný účel a použití v České republice. Všechny práce navržené 

v projektové dokumentaci musí být provedeny podle ověřených technologických předpisů 

výrobce a v souladu se závaznými normami ČSN a dalšími právními předpisy k této 
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problematice se vztahující. Pouze obnova balkonů a lodžií provedená na základě uvedených 

požadavků, je zárukou další fyzické životnosti balkonů a lodžií.[13] 

 

7.3 Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni 

Materiály na bázi dřeva: 

Dřevo se používá na předsazené konstrukce ve formě vodorovných stropních 

nosníků, podlah balkonů a zábradlí. Vlivem vyšších teplot dochází ke změnám v mechanicko-

fyzikálních vlastnostech stavebních materiálů. U organických hmot jsou tyto změny současně 

spojeny i s procesem hoření, což se projevuje i s úbytkem vlastní struktury materiálu. 

Materiály na bázi dřeva: 

v poslední době se jeho používání rozšířilo a stále více se rozvíjí zpracování méně 

hodnotného dřeva a dřevního odpadu s aplikací syntetických pryskyřic často doplněné 

lisováním, rychlost hoření roste s obsahem pryskyřice, tuků apod. a klesá se stoupající 

vlhkostí a objemovou hmotností, vlastní hoření a zapalitelnost dřeva závidí také na kvalitě 

povrchu, jeho rozměrech a pórovitosti, za kritickou mez deformace zatížené nosné dřevěné 

konstrukce se považuje průměrná teplota jádra cca 120 
0
C, respektive teplota vznícení na 

povrchu cca 300 
0
C. 

 

Materiály na bázi ocele: 

Ocel se u předsazených konstrukcí využívá na nosné vodorovné konstrukce a na 

nosné části zábradlí. Ačkoli  ocel je nehořlavým stavebním materiálem, je možné  její chování 

při požáru považovat za velmi nebezpečné v důsledku ztráty zlepšených machanických 

vlastností získaných různými mechanicko-tepelnými technologiemi zpracování. 

Mechanické vlastnosti všech typů oceli jsou značně ovlivňovány teplotou. Asi do 

teploty 350 
0
C mechanické vlastnosti oceli klesají do té míry, že neohrožují bezpečnost 

objektů. Jakmile se ale prohřejí na teplotu kolem 500 
0
C, potom se v důsledku ztráty pevnosti 

zřítí a strhnou zpravidla s sebou ostatní těžké konstrukce, se kterými jsou spojeny nebo do 

kterých jsou zakotveny [21]. 

 

Materiály na bázi betonu: 

Beton se u předsazených konstrukcí vyskytuje jako prostý, vyztužený případně 

předpjatý. Jsou z něj zhotoveny konstrukce nosné vodorovné, výplňové vodorovné, případně 

jako zábradlí.  
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Nevyztužený beton je nehořlavý materiál, ale je ovlivněn zvýšenými teplotami, 

vznikající při požáru. Dochází u něj k dočasným nebo i trvalým změnám jeho mechanických 

a fyzikálních vlastností.  Při krátkodobém působení teploty kolem 500 
0
C se kvalita prostých 

betonů nemění. Při teplotě kolem 1600 
0
C se beton začíná tavit. 

U železových betonů vyšší teploty působí nejen na cementové pojivo, na 

kamenivo, ale u železového betonu i a ocelové vložky. Cement podléhá hydrataci a rozpadá 

se, ocelové vložky se protahují a ztrácejí pevnost. Doba, po kterou vzdorují železobetonové 

konstrukce vlivům vyšších teplot, závisí na: 

 druhu betonu, druhu kameniva a poměru mísení jeho složek, 

 druhu a tvaru konstrukce, 

 vzdálenosti a poloze konstrukce vzhledem k centru požáru, 

 uvolňování mechanicky nebo chemicky vázané vody odpařováním, 

 způsobu přejímaní tepla, 

 tloušťce konstrukce, 

 tloušťce ochranné betonové vrstvy výztuže (železobetonové masivní nosné 

konstrukce s krytím výztuže 20 mm dobře snášejí nepříznivé účinky 

požáru). 

U předpjatých konstrukcí, čím je teplota vyšší, tím větší je protažení vložek a deformace 

konstrukce. U předpjatých betonových konstrukcí je kritická teplota ocelových prutů 400 
0
C, 

u lan a patentovaných drátů 350 
0
C. Po vychladnutí se vložky nevrátí do původního stavu, a 

proto se stropy trvale deformují- nutná jejich celková výměna. 

 

Materiály na bázi plastů: 

Jejich vzestup ve stavebnictví je podmíněn jejich výhodnými fyzikálně-chemickými i 

mechanickými vlastnostmi a nízkou objemovou hmotností.  

 

Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni: 

tradiční ochrana obezděním nebo s použitím betonu, protipožární omítky a 

nástřiky, protipožární nátěry, impregnace dřeva, protipožární deskové obklady, lepené 

obklady z minerálních vláken [21]. 
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7.4 Návrhy inovací při opravách a stavbě předsazených konstrukcí 

Keramické tvarovky a ukončující podlahové systémy 

Ukončující konstrukcí volného okraje balkonu, případně lodžie je okap - ten zajišťuje 

bezpečné odvedení provozní a srážkové vody přes volný okraj balkonu (možno použít pouze 

pro balkony a lodžie).  

Správný návrh musí obsahovat: 

 správný výběr  materiálů, 

 navrhnout okapový nos už na nosné konstrukci balkonu, 

 správně navrhnout a zrealizovat okraj balkonu či lodžie,v případě použití   

         okapového nosu z pozinkovaného plechu, pozor na ochrana před alkalickým  

          vlivem betonu - vhodný nátěr. Dnes je možno tento díl konstrukce nahradit   

          systémovým dílem v rámci podlahového systému, a nebo speciální ukončující   

          dlaždicí s tvarovaným okapovým nosem obr. 25 [13]. 

 

Obrázek 25 Ukončení balkonu pomocí ukončující tvarovky [13] 

Keramické okapové tvarovky se dají nahradit i jinými systémy. Mezi přední dodavatele těchto 

systémů patří firma Schlüter. Tato firmy dodává veškerý sortiment pro nášlapné vrstvy 

balkonů a odvod vody z jejich ploch, obr. 26. 



43 

 

 

Obrázek 26 Schlüter - BARA_RTKE/-RTKEG [9] 

Tekuté fólie  

Stěrkové (tekuté fólie) hydroizolace se na stavbu dodávají v tekutém stavu. Na 

podklady se nanášejí za studena - natíráním speciálními kartáči, válečkováním, nástřikem 

případně litím. Po zatvrdnutí tekuté fólie vznikne kompaktní hydroizolační vrstva.  

Tekuté fólie lze podle materiálu rozdělit [27] na: 

Asfaltové, akrylátové, polyuretanové, polymetylmetakryláty, polyesterové pryskyřice  

7.5 Znalostí a zkušeností dosavadní výstavby a oprav předsazených a ustupujících 

konstrukcí 

Z důvodu reklamací a častých dotazů stavebníků a investorů, se na určitých fórech a v 

časopisech utvořil seznam činností a prohřešků, které nám poradí správný postup při opravě 

předsazené konstrukce. Zde je vyjmenováno několik závad, které se mohou objevit při opravě 

nebo stavbě předsazené konstrukce. 

 nedostatečná diagnostika skutečného stavu všech předsazených a ustupujících  

         konstrukcí v budově, 

 nesprávné materiálově-konstrukční řešení z důvodu nevhodného projektového  

        návrhu, případně oprava provedená bez projektu, 

 nesprávná a nedůsledná technologická disciplína po dobu realizace obnovy  

         balkonu, 

 nedostatečná řemeslná zručnost pracovníků při realizaci, zejména u detailů, 

 nedostatečná ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy po dobu   

         realizace (teplotní změny, déšť, sucho, mráz, sluneční záření), 

 šetření finančními prostředky na úkor kvality a prodloužení fyzické životnosti   

         balkonu a tím i celé budovy, 

 v rámci projektu nebo po dobu realizace (materiál, skladba, detaily) poškozená,  

         případně chybějící hydroizolace [13] 
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7.6 Výhody a zapojení termovize při opravě balkonů a lodžií 

Termovize zobrazuje rozložení teplotního pole na povrchu stavebních konstrukcí. Protože se 

pohybujeme v infračervené oblasti spektra, je to pro lidské oko neviditelné. Ale díky speciální 

termovizní technice lze provádět měření a analýzy ve stavebním odvětví. 

Pomocí termovize lze odhadnout extrémně namáhaná místa, poškození a nebo jiné odlišnosti. 

Tyto vlastnosti lze odhadnout již při sebemenším teplotním rozdílu. Lze odhadnout poruchy 

ve vnějším opláštění budovy vedoucí k tepelným ztrátám obr. 27, případně prostupu vlhkosti 

a vzniku plísní. Tato měření umožňují investorům a budoucím nájemníkům jakousi prevenci 

před následnými škodami [28]. 

 

Obrázek 27 Termovizní snímek železobetonové konstrukce balkonu s neřešeným tepelným mostem [29] 

7.7 Budoucí vývoj výstavby předsazených a ustupujících konstrukcí 

Budoucí vývoj a obnova předsazených a ustupujících konstrukcí bude ovlivněna 

převážně v odvětví stavební chemie. Dnes se na trh dostává stále více výrobců s komplexním 

řešením podlahových skladeb s použitím na předsazené a ustupující konstrukce v různorodém 

prostředí. Jejich podmínkou, ale je že se musí použít pouze jejich ověřený a certifikovaný 

systém nikoli kombinace materiálů. Snaha výrobců těchto systémů je instalaci podlahového 

souvrství co nejvíce zjednodušit a zrychlit, jelikož se na stavbách v rámci České republiky 

vyskytuje stále více pracujících lidí s nedostatečnými technickými znalostmi. Životnost a 

pevnost nově vyvíjených materiálů by měla překračovat o několik tříd dříve používané 

materiály. 

Co se týče nosné konstrukce, zde bude vývoj asi stagnovat. U cihelných 

rodinných domů, pokud právní řády po stránce energetické náročnosti budovy budou jejich 

stavbu povolovat se budou nosné konstrukce zhotovovat z keramicko-betonových stropů, 

případně stropů dřevěných. Pokud se tyto právní předpisy zpřísní bude docházet k omezování 

výstavby předsazených a ustupujících konstrukcí. 

V případě hromadné bytové výstavby se bude stále využívat výhod monolitické 

betonové konstrukce ve spojení s ISO-nosníky. 
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Budoucnost se dá očekávat v zasklívání balkonů a lodžií včetně zábradlí, kde je 

určitě velký prostor pro nové systémy a materiály. Zasklívací systémy budou muset plnit stále 

více přísnější požární předpisy, proti tomu budou postaveni uživatelé bytu. 

7.8 Instalace balkonů u rodinných pasivních domů a posouzení jejich požární 

odolnosti 

Balkonové konstrukce se u moderních pasivních domů vyskytují pouze v řádu 

jednotek. Dotaz byl položen celkem třem dodavatelům rodinných pasivních domů v České 

republice. Všichni dotázaní odborníci se shodli na tom, že balkony vytváří z pohledu tepelné 

techniky velkou zátěž pro pasivní rodinný dům. A proto tuto konstrukci nedoporučují. Dle 

dotázaných odborníků je možné balkon adekvátně nahradit terasou v přízemí rodinného domu 

V případě, že by si investor opravdu balkon přál, řešením by poté bylo vystavět pod balkonem 

samostatně stojící konstrukci, která by byla k fasádě rodinného pasivního domu pouze 

přisazena. Fasáda rodinného domu by nebyla narušena a zůstal by zachován standart spojený 

s přítomností balkonové konstrukce.  

Pasivní domy mají většinou sendvičové fasádní zdivo z minimálně třívrstvých 

stavebních dílců, vzniklé kombinací dvou a nebo více materiálů. Požární odolnost sendvičů, 

vytvořených z několika rovnoběžných vrstev je minimálně stejná, ale zpravidla vyšší než 

požární odolnost jednotlivých vrstev, jsou-li vystaveny požáru samostatně. Požární odolnost 

sendvičů se nesníží přidáním dalších vrstev. Je výhodnější umisťovat vrstvy materiálu s 

nízkou tepelnou vodivostí a materiály nehořlavé na straně, kde je větší předpoklad vzniku 

požáru [21]. 

7.9 Popis opravy historického balkonů pomocí dnešních metod a nových návrhů – 

oprava historického balkonu na zámku Sychrov 

Zámek Sychrov postaven v polovině 19. století se svým areálem je jednou ze sítě veřejně 

přístupných kulturních památek. Svou rozlohou, kvalitou architektury i dochovaným bohatým 

vnitřním vybavením patří mezi nejvýznamnější příklady svého druhu v evropském měřítku. 

Předmětem návrhu je oprava balkonu nad arkýřem na čele severní části zahradního, hlavního 

průčelí zámku Sychrov.  

Kamenný balkon byl vytvořen z jednotlivých tesaných dílů z měkkého, ale poměrně odolného 

jemnozrnného pískovce. Použitá spárovací hmota se nedá ihned určit a proto bude podrobena 

laboratorním zkouškám. Tato hmota se vlivem času úplně rozpadla a díky tomu začalo do 

konstrukce zatékat a vlivem rozpínavosti poničila další součásti balkonu. Ty se začaly praskat 
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a odpadat. Technický stav balkonu byl takový, že musel být před časem provizorně zajištěn 

jednoduchým sepnutím pomocí silného ocelového drátu a dřevěným roznášecím hranolem.  

Postup prací: 

provedení pomocných a průzkumných prací, podrobná dokumentace a případné 

laboratorní rozbory, vysekání případných cementových plomb (neodborné opravy) a 

odstranění, cementového spárování, odstranění provizorního zajištění, rozebrání jednotlivých 

dílů konstrukce, oprava dílů  v dílně v rozsahu potřebného zpevnění, zjištění stavu spodní 

části kamenných desek podlahy odhalením ložné spáry maximální ložné hloubce, sejmutí 

betonové krycí vrstvy v případě zjištění nepoškozeného stavu desek, osazení spodního 

svařovaného rámu z nerezové oceli, osazení jednotlivých dílů zábradlí na jejich původní 

místa, dosazování odlamovaných částí hlavních dílů, pokrytí římsy olověnou fólií, vyložení 

podlahy balkonu olověnou fólií a úprava odtoku vody, tmelení lomových spár a 

hydrofobizace. 

Výsledná podoba má splňovat současné nejvyšší nároky na ochranu památky, má 

působit věrohodně a má umožnit bezpečný pohyb návštěvníků jak na balkonu, tak i pod ním. 

Aby nové parametry bezpečnosti byly po opravě dodrženy, musí se sledovat stav památky 

zejména v zimním a jarním přechodovém období. Při zjištění jakýchkoli známek změny stavu 

bude třeba neprodleně zajistit potřebná opatření k nápravě [31]. 

 

8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo sestavit přehled aktuálních bezpečnostních 

požadavků a jejich kritické zhodnocení, včetně dílčích návrhů na možnou modifikaci. 

K porovnání byly vybrány dva zahraniční státy, kde pracují mí kolegové a mohli 

tak reálně poskytnout informace k zábradlím. V bezpečnostních předpisech jsem vybral 

technická data ke stejným situacím a tyto data porovnal. Při hodnocení dopadla nejlépe norma 

ČSN. Při hodnocení grafické náplně dopadl nejlépe švýcarský bezpečnostní předpis bfu. Při 

hodnocení přehlednosti bezpečnostního právního předpisu dopadla nejlépe norma ČSN. 

Toto srovnání jsem prováděl objektivně, ačkoliv v stanovení hodnocení předpisů, 

může být do jisté míry ovlivněno neobjektivním pohledem. Dle mého názoru je tento druh 

analýzy ovlivněn, lidským faktorem a zemí, kde člověk porovnání provádí. Mohlo by se zdát, 

že západní státy budou na prvním místě ve zpracování bezpečnostních předpisů, ale průzkum 

nás v tom neutvrdil. A potvrdil mi, že české normy v mnoha ohledech západní předpisy 

převyšují. 
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Provedl jsem shrnutí častých nedostatků na předsazených konstrukcích, vybral 

jednotlivé poruchy, závady a nedostatky a jejich případné odstranění. Při průzkumu určitých 

požárů na balkonech a lodžiích byla zjištěna často lidská nedbalost. Proto bych chtěl touto 

prácí připomenout určité špatné návyky, které vedou ke vzniku nebezpečné situace potažmo 

požáru. 

Na závěr bych chtěl navrhnout, aby se české instituce nepřikláněly za všech 

okolností a bez vyjímky k evropským standardům, jelikož ty české jsou dnes postaveny na 

přísnějších bezpečnostních požadavcích a dle mého názoru více logicky založeny než některé 

předpisy zahraniční. V oprávněných případech je vhodné využít i možnosti vytvoření 

národních dodatků k evropským standardům. 
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