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ABSTRAKT 
 Bakalářská práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových 

konstrukcí pomocí ISO-nosníků. V první části je uveden výčet výrobců dodávajících základní 

balkónové prvky na český trh, srovnání prvků dle přenosu vnitřních sil a kompletní výčet typů 

ISO-nosníků výrobce Schöck GmbH. Druhá část se zabývá výpočtem vnitřních sil u balkónových 

konstrukcí a následným dimenzováním přerušeného tepelného mostu a betonové vnější kon-

strukce. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 ISO-nosník, železobeton, tepelný most, balkón, monolit, prefabrikát 

ABSTRACT 
 The Bachelor thesis deals with the ways of eliminating thermal bridges in overhanging 

concrete structures using ISO-beams. The first part of the thesis presents a list of producers 

who provide ISO-beams in the Czech Republic, a comparison of products according to the 

transfer of internal forces, and the complete product list of ISO-beams by Schöck GmbH. The 

second part deals with the calculation of internal forces of particular balconies and design rein-

forcement. 
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ÚVOD 
 Cílem teoretické části je vytvořit rešerši výrobců či dodavatelů, kteří na český trh přiná-

ší systémové prvky zajišťující přerušení konstrukčních tepelných mostů (ISO-nosníky), následně 

porovnat základní prvky (přímé balkónové prvky) dle jejich vlastností z hlediska trvanlivosti a 

především podle způsobu přenosu vnitřních sil v prvku. 

 V praktické části jsou posuzovány 2 balkóny (přímý a rohový), u kterých jsou použity 

systémové prvky konkrétního výrobce, a zádveří, které se skládá z prefabrikovaného střešního 

dílce a monolitických stěn, u nichž jsou prvky přerušující tepelný most zvlášť navrženy. 

 Ve statickém výpočtu jsou vnitřní sily řešeny jak ručně, tak metodou konečných prvků, 

za pomoci softwaru. Výztuž je navržena dle vypočtených hodnot na mezní stav únosnosti. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Popis zadaného objektu 

 Jedná se o polyfunkční komplex, který B má dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží. 

V 2.PP a v části 1.PP se nachází hromadná garáž, ve zbytku 1.PP je technické zázemí, komerční 

prostor. V nadzemních podlažích se nacházejí byty. Konstrukční výška podlaží je 2,95 m.  

 Svislé nosné konstrukce jsou do 3.NP tvořeny ŽB monolitickými stěnami o tl. 250 mm, 

vyšší podlaží mají nosné stěny ze zdiva POROTHERM 25 AKU SYM tl. 250 mm, stropní konstruk-

ce je tvořena ŽB monolitickými deskami tloušťky 180 mm. 

1.2 Vybrané části 

 Přímý balkón se nachází v 6.NP na západní straně objektu. Rohový balkón uzavírá roh 

na styku západní a jižní fasády. Oba balkóny jsou tvořeny monolitickou deskou tl. 180 mm a 

čelní strany jsou kryty monolitickým zábradlím tl. 125 mm.  

 Zádveří, které vystupuje z plochy fasády, se nachází na východní straně objektu 

v úrovni 1.NP. Stěny o výšce 2,7 m jsou monolitické tl. 200 mm. Zastřešení zajišťuje prefabriko-

vaná deska tl. 160 mm.  

2 ISO-NOSNÍKY 

2.1 Důvody užití ISO-nosníků 

 V dnešní době je kladen důraz na 

ochranu životního prostředí, na omezování 

energetických zdrojů a na ekonomický provoz 

budov. Z těchto důvodů se zvyšují nároky na 

konstrukce budov, a to především na energe-

tickou náročnost budovy, které lze dosáhnout 

mimo jiné snížením tepelných mostů 

v konstrukci. 

 Tepelné mosty jsou místa na konstruk-

ci, kde dochází ke zvýšenému úniku tepla do 

exteriéru. Může k tomu dojít z důvodu rozdílné velikosti vnitřní a vnější plochy stavební kon-

strukce (stavební a geometrický tepelný most) nebo lokálním výskytem materiálu se zvýšenou 

tepelnou vodivostí v určité oblasti konstrukce (systematický tepelný most). Důsledkem je ros-

toucí tepelná ztráta, snížení vnitřní povrchové teploty a může docházet k růstu plísní nebo až 

ke kondenzaci vodní páry, což má negativní vliv na vnitřní prostředí budovy.  

Obr. č. 1 Kondenzace vodní páry na vnitřním 
povrchu (převzato [16]) 
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Normy zabývající se touto problematikou jsou:  

 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 Jednou z částí konstrukce, kde dochází ke vzniku tepelných mostů, je balkón. Jedná se 

o prvek vystupující z konstrukce do exteriéru, který může být konstruován z různých materiálů. 

Pokaždé však je nutné snížit tepelnou vodivost materiálu. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:  

1)  Obalením balkónu tepelným izolantem. 

 

2) Vložením ISO-nosníku na místo přestupu konstrukce do exteriéru.   

  

 

 V rámci této práce se budu zabývat především použitím ISO-nosníků pro přerušení 

tepelných mostů u konstrukcí balkónů. 

2.2 Balkónový ISO-nosník 

 Základní balkónové nosníky navazují přímo na stropní konstrukci. Umisťují se do míst, 

kde probíhá kontaktní zateplení budovy nebo tak, aby ISO-nosník lícoval s nosnou konstrukcí. 

Nejčastěji se používají u monolitických konstrukcí stropu, lze je však užít i pro montované kon-

strukce.  

Obr. č. 2 Balón obalený tepelnou izolací (převzato [17]) 

Obr. č. 3 Balkón za použití ISO-nosníku (převzato[17]) 
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 ISO-nosník řeší dvojí problematiku: přenos vnitřních sil a snížení tepelných ztrát. O 

přenos sil se zasluhuje výztuž (tahová, smyková), ocelové prvky nebo tlaková ložiska. Výztuž 

bývá v místě izolantu, kvůli zvýšení tepelného odporu nerezová nebo se použije povlakovaná 

výztuž. Pro omezení tepelných mostů se používají pěnové polystyreny nejčastěji tlouštěk 80 a 

120 mm. Z důvodů vyšších požárních nároků na konstrukci může být použit izolant z minerál-

ních vláken. Požární ochranu standardně řeší desky na horní a spodní straně izolantu. 

 Při zabudování je třeba dbát na správný směr uložení z důvodů nesymetričnosti vyztu-

žení většiny produktů. Pro standardní konzolové balkóny je také třeba myslet na nadvýšení 

bednění desky, kvůli přetvoření, které na okraji vzniká. Při teplotních změnách dochází ke 

smršťování a roztahování balkónové desky. U průběžných desek může docházet ke vzniku trh-

lin, proto je třeba po určitých vzdálenostech desky dilatovat. Vždy je třeba kontrolovat správné 

svázání výztuže, u daných typů se nesmí zapomenout na patřičné dovyztužení.  

2.3 Zástupci výrobců balkónových ISO-nosníků na českém trh 

 Na českém trhu se pohybuje více firem  z různých zemí, které vyrábějí ISO-nosníky. 

Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří němečtí výrobci: 

 Schöck Bauteile GmbH (česká pobočka Schöck-Wittek s.r.o.) 

 HALFEN GmbH (česká pobočka HALFEN s.r.o.) 

 Max Frank GmbH & Co. KG 

 H-BAU Technik GmbH 

Zástupci přímo českých výrobců jsou: 

 TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o. 

 BRONZE s.r.o. 

 Zámečnictví Karel Trost 

Dalšími zástupci jsou rakouské firmy: 

  AVI GmbH 

 Locher Bewehrungen AG  

Posledním zástupcem je slovenský výrobce PBFERRFLEX s.r.o., který vyrábí ISO-nosníky na zá-

kladě certifikátu od výše zmíněných rakouských firem AVI a Locher Bewehrungen.  

 Pro všechny tyto výrobce platí, že se zabývají výrobou ISO-nosníků. Liší se však techno-

logií zpracování, použitím materiálů, použitím prvků pro přenos sil, škálou typů ISO-nosníků, 

propracovaností, ale také cenou. 
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2.4 Výčet prvků podle výrobců 

 Pro srovnání budou vybrány pouze základní typy balkónových ISO-nosníků od daných 

výrobců. Škála typů většiny firem je široká, a proto není hlavním obsahem řešení této práce. 

2.4.1 Schöck Isokorb® typ K (výrobce Schöck Bauteile GmbH) 

 

 

2.4.2 HALFEN HIT-HP MV (výrobce HALFEN GmbH) 

 

2.4.3 Egcobox® MM (výrobce Max Frank GmbH & Co. KG)  

Obr. č. 4 ISO-nosník Schöck Isokorb® typ K (převzato[6]) 

Obr. č. 6 ISO-nosník Egcobox® MM (převzato [9]) 

Obr. č. 5 ISO-nosník HALFEN HIT-HP MV (převzato [8]) 
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2.4.4 ISOPRO® Typ IP (výrobce H-BAU Technik GmbH) 

 

2.4.5 Izolační nosník NIL (výrobce TEMA Klášterec n. O. s.r.o.) 

 

2.4.6 BRONZE TIP MQ (výrobce BRONZE s.r.o.) 

Obr. č. 8 ISO-nosník NIL (převzato [11]) 

Obr. č. 9 Iso-nosník BRONZE TiP MQ (převzato [12]) 

Obr. č. 7 ISO-nosník ISOPRO® Typ IP (převzato [7]) 
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2.4.7 Kotevní spony TST – 1n. (výrobce Zámečnictví Karel Trost) 

 

2.4.8 THERMOKORB TKM (výrobci AVI GmbH, PBFERRFLEX s.r.o.) 

 

2.4.9 isolan®S8 (výrobce Locher Bewehrungen AG, PBFERRFLEX s.r.o.) 

 

Obr. č. 10 Kotevní spona TST (převzato [13])  

Obr. č. 11 Iso-nosník THERMOKORB TKM (převzato [14]) 

Obr. č. 12 Iso-nosník isolan® S8 (převzato [10]) 
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2.4.10 isolan®plus (výrobce Locher Bewehrungen AG) 

 

 

2.5 Způsob přenášení vnitřních sil  

 ISO-nosník musí přenést zatížení působící na konzolový balkón. Vnitřní síly (ohybový 

moment a posouvající síla) jsou přenášeny různými částmi. Ohybový moment se rozloží na 

tahovou sílu, působící u horního povrchu desky a tlakovou sílu, působící na dolní část nosníku. 

Posouvající síla způsobuje smyk v prvku. Na tyto tři složky (tah, tlak, smyk) je třeba dimenzovat 

různé části nosníku. Podle toho můžeme výše zmiňované ISO-nosníky roztřídit do několika 

skupin. 

 

Obr. č. 13 Iso-nosník isolan® plus S8 (převzato [10]) 

Obr. č. 14 Statický model vzpěra-táhlo (S&T) 



 
  19 
 

2.5.1 Tlaková opěrka 

 Hlavním znakem tohoto typu je tlaková opěrka, přenášející tlakovou sílu. Je vyráběna 

z vysoko-pevnostního drátkobetonu. Tahová síla je přenášena výztuží, která je v místě prostu-

pu izolantem tvořena z nerezové oceli, případně je opatřena speciálním nástřikem.  Podobně, 

jako tahová vyztuž, má i smyková výztuž daná protikorozní opatření. Většinou je menších di-

menzí než tahová výztuž. Je vedena od spodní části balkónové desky k horní části stropní des-

ky. 

Zástupci:  

 Isokorb® typ K (Schöck) 

 ISOPRO® Typ IP (H-BAU) 

 isolan®plus (Locher Bewehrungen)  

2.5.2 Tlakový trn 

 Jedná se o starší verzi výše zmiňovaného způsobu. Rozdíl je však v prvku přenášejícím 

tlakovou sílu. Místo tlakového ložiska jsou použity ocelové (nerezové) tlakové trny. 

Zástupci: 

 Egcobox® MM (Max Frank)  

 ISOPRO® Typ IPT (H-BAU) 

 HIT BX (HALFEN)  

 BRONZE TIP MQ  

Obr. č. 16 Model S&T - tlakový trn 

Obr. č. 15 Model S&T - tlakové opěrky 
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2.5.3 Tlakovo-smykové ložisko  

 Opět velmi podobný způsob. Zde však chybí smyková výztuž a je použité tzv. CSB tlako-

vo-smykové ložisko (Compression-Shear-Bearing), které přenáší smykovou i tlakovou sílu. Je 

vyrobeno z vysoko-pevnostní malty vyztužené vlákny. Jedná se technologii firmy HALFEN, která 

představuje dva typy ISO-nosníků: 

 HIT-HP MV 

 HIT-SP MV 

 

2.5.4 Plastové chráničky výztuže 

 Zde je využito výztuže na stavbě, pro kterou jsou v izolantu vytvořeny prostupy za po-

moci plastových chrániček kónického tvaru. Výztuž je chráněna betonem, který zateče do pro-

storu mezi chráničkou a výztuží, a sama pak přenese tlakové a tahové síly. Smyková výztuž je 

součástí ISO-nosníku. 

 isolan®S8 (Locher Bewehrungen) 

  
Obr. č. 17 Model S&T – plastové chráničky výztuže 

Obr. č. 17 Model S&T – tlakovo - smykoé ložisko  
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2.5.5 Rozpěrná stěnka 

 Další typ se skládá ze dvou hlavních částí prostupujících izolací. Je zde použita tahová 

výztuž u horního líce a rozpěrná stěnka, která je z nerezového plechu a prochází střední a 

spodní částí izolantu. Spodní kotevní výztuž je přivařena na opěrnou destičku (L50/30/5 délky 

60 mm), která je spojena s horní výztuží tzv. stoličkou (P40/3 délky 200 mm). Síly jsou tedy 

vnášeny do rozpěrné stěnky  stoličkou. Tento specifický systém přináší česká firma TEMA se 

zástupcem: 

 Isolační nosník NIL 

2.5.6 U-profily 

 Jako u předešlého typu, tak i zde se používají ocelové prvky, které jsou vzájemně sva-

řeny. Zde se jedná především o dvojici profilů U 30 NIRO z nerezové oceli. Oba profily prochází 

izolantem, jeden u horního a druhý u spodního líce. Mimo izolant je k nim přivařena výztuž tak, 

aby oba profily spojovala a dále pokračovala kolem obou povrchů jak stropní, tak balkónové 

konstrukce. Svařené prvky mají společně dostatečnou tuhost, aby přenesly příčnou sílu, tlako-

vé síly působící na spodní profil a tahové síly na horní profil.  

 THERMOKORB TKM (AVI) 

Obr. č. 18 Model S&T – rozpěrná stěnka 

Obr. č. 19 Model S&T – U - profily 



 
  22 
 

2.5.7 Svařená nerezová hladká výztuž 

 Poslední druh patří k nejméně propracovaným. Jedná se o zjednodušení výše uvede-

ných variant. K tahové výztuži, která prochází přímo izolantem, je přivařena ohnutá výztuž, 

která by při dolním líci ISO-nosníku měla fungovat jako tlaková výztuž. Otázkou však zůstává, 

zda je dostatečná kotevní délka výztuže, pro přenos tlakové síly do hladké výztuže. Mezi výztu-

žemi je přivařen nerezový plech, který je zahnutý do tvaru obráceného písmene Z pootočené-

ho o 90°  a který zajišťuje přenos smykové síly. 

  Kotevní spony TST 

 

2.6 Trvanlivost – způsoby protikorozní ochrany 

 U betonové konstrukce je třeba dbát na více hledisek, která ovlivňují trvanlivost kon-

strukce, jako je například: návrh materiálu, druh a rozdělení pórů v betonu, interakce kon-

strukce a prostředí, a také náchylnost výztuže ke korozi. V případě ISO-nosníků je třeba dbát 

především na protikorozní ochranu v místech, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vodních 

par tzn. v místech, kde výztuž prochází izolantem. 

2.6.1 Svaření běžné a korozivzdorné oceli  

 Nejčastějším způsobem je využití korozivzdorné (nerezové) oceli B500 NR, která je 

využita u těchto prvků, v místech kondenzační oblasti, dále je přivařena betonářská výztuž 

většinou z oceli B500 B: 

 Isokorb® typ K (Schöck) 

 HIT BX (HALFEN)  

 THERMOKORB TKM (AVI) 

 ISOPRO® Typ IPT (H-BAU) 

 isolan® (Locher Bewehrungen) 

 Kotevní spony TST (Zámečnictví Karel 

Trost) 

 Isolační nosník NIL (TEMA) 

Obr. č. 20 Model S&T – svařená hladká výztuž 
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2.6.2 Ochrana běžné výztuže 

 Někteří výrobci, aby zajistili celistvost výztuže bez použití svařování výztuže, volí jiné 

způsoby ochrany.  

 Jednou z možností je užití epoxidového povlaku vytvořeného z práškových plastů, kte-

rým se zakryje potřebná část výztuže, tzv. povlakovaná výztuž. Tuto variantu volí výrobce 

BRONZE s.r.o. pro tahovou výztuž a tlakovou opěrku. Smyková výztuž je z nerezové oceli B500 

NR. 

 BRONZE TIP MQ 

 Další možností je použití nerezové objímky, kde je prostor mezi výztuží a objímkou 

vyplněn epoxidovým lepidlem, a tak je dosaženo soudržnosti obou materiálů a zároveň je spl-

něna protikorozní ochrana. 

 Egcobox® MM (Max Frank) 

 Poslední variantou je plastová chránička kónického tvaru, u které při betonáži dochází 

k zatečení betonové směsi mezi výztuž a chráničku, a tím jsou splněny protikorozní požadavky. 

Chráničkou je provlékána tahová a tlaková výztuž, pro smykovou výztuž je použita nerezová 

ocel. 

 isolan®S8 (Locher Bewehrungen) 

2.7 Protipožární ochrana 

 Z důvodů případného snížení únosnosti při mimořádných zatíženích požárem je nutné 

chránit izolant a především výztuž v něm. Nejvíce se jako ochranné bariéry používá vlákno-

cementových desek (např. DURIPANEL, PROMATECT), které jsou součástí prvku, nebo se doda-

tečně přikládají. Desky jsou umístěny jak na spodním, tak na horním líci izolantu. V případě, že 

prvky netvoří souvislou linii, ale je mezi ně vložen pouze izolant, je třeba ochrany i z obou 

stran. Prvky Isokorb® typ K (Schöck) navíc používají integrovanou protipožární pásku, která při 

vzniku požáru slouží k zajištění uzavření spár. Takto chráněné prvky dosahují požární odolnosti 

R 30 – R 120, vždy záleží na rozměrech prvku a na konkrétním výrobci. 

 Pro dosažení vyšší požární odolnosti lze také zvolit jako tepelný izolant minerální vlnu a 

kompletní olemování prvku. Tento způsob nalezneme u prvku HIT BX (HALFEN), který dosáhne 

na odolnost REI 120. 

2.8 Vliv teplotních rozdílů 

 Betonová balkónová deska podléhá vnějším teplotním vlivům. Při nízkých teplotách 

dochází ke smršťování desky, naopak rozpínání způsobují vyšší teploty. Vlivem těchto změn 

může docházet až ke vzniku trhlin a následně ke korozi výztuže.  
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 Vlivem rozpínání i smršťování dochází k silovému působení na výztuž rovnoběžně se 

stěnou. Výztuž ISO-nosníku se v místě izolace může deformovat, tím dochází k částečnému 

uvolnění napětí, které by v desce působilo. Částečně může dojít ke snížení únosnosti výztuže. 

Nejvíce namáhány jsou prvky, které jsou umístěny na krajích desky.  

 

 Kvůli teplotním změnám je nutné u dlouhých balkónů řešit dilatační spáry. Do spár se 

vkládají smykové trny, které umožňují volný podélný posun desky a přenos příčných sil. Každý 

výrobek je specifický, proto je třeba dbát na hodnoty, které udává výrobce. Žádný z výše uve-

dených výrobců nedosahuje větší vzdálenosti mezi dilatací než je 13m. Od pevných bodů, jako 

je roh, atika nebo parapet, je třeba brát poloviční vzdálenosti. Například vzdálenost dilatačních 

spár pro prvek HIT BX (HALFEN) je maximálně 11,30 m. 

 

 

 

 

  

Obr. č. 22 Vliv teploty – deformování výztuže 

Obr. č. 21 Vliv teploty – smršťování  a rozpínání 

Obr. č. 23 Dilatování balkónů (převzato[6]) 



 
  25 
 

2.9 Přehled typů Schöck Isokorb® 

 Firma Schöck patří mezi nejznámější výrobce a má mnoho typů ISO-nosníků, které 

usnadní řešení složitých detailů. Z toho důvodu v této práci uvádím celý sortiment produktů, 

který řeší problematiku přerušení tepelných mostů. 

2.9.1 Typ K  

 Používají se u volně vyložených balkónů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné 

(typ K-VV i záporné) posouvající síly. 

2.9.2 Typ KF  

 Stejně jako typ K přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly, je však 

určen pro výrobu prefabrikovaných stropních dílců. 

 

2.9.3 Typ K-Eck 

 Jedná se rohový prvek, který přenáší ohybové momenty a posouvající síly ve dvou kol-

mých směrech. 

  

Obr. č. 24 Isokorb typ K (převzato [17]) 

Obr. č. 25 Isokorb typ KF (převzato [17]) 

Obr. č. 26 Isokorb typ K-Eck (převzato [17]) 
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2.9.4 Typ K-HV 

 Používají se u volně vyložených balkónových desek snížených oproti deskám, které jsou 

na stropní konstrukci napojeny přes průvlak. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné po-

souvající síly. 

 

2.9.5 Typ K-BH 

 Používají se u volně vyložených balkónový desek nadvýšených oproti deskám, které 

jsou na stropní konstrukci napojeny přes obrácený průvlak. Přenáší záporné ohybové momenty 

a kladné posouvající síly.  

 

2.9.6 Typ K-WO 

 Používají se u volně vyložených balkónových desek kotvených do železobetonových 

stěn nad úrovní balkónu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 

  

Obr. č. 27 Isokorb typ K-HV (převzato [17]) 

Obr. č. 29 Isokorb typ K-WO (převzato [18]) 

Obr. č. 28 Isokorb typ K-BH (převzato [18]) 
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2.9.7 Typ K-WU 

 Používají se u volně vyložených balkónových desek kotvených do železobetonových 

stěn pod úrovní balkónu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 

 

2.9.8 Typ Q 

Používá se u podepřených balkónů (lodžií). Přenáší pouze kladné ((typ Q-VV i záporné) po-

souvající síly. 

 

2.9.9 Typ EQ-Modul 

 Jedná se o doplněk standard-

ních prvků (např. typu K) pro namáhá-

ní působící při zemětřesení. Bodově 

přenáší vodorovně působící posouva-

jící síly a v kombinaci s typem K také 

nadzvedávací momenty. 

 

 

  

Obr. č. 30  Isokorb typ K-WU (převzato [18]) 

Obr. č. 31 Isokorb typ Q (převzato [17]) 

Obr. č. 32  Isokorb typ EQ-Modul (převzato [6]) 
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2.9.10 Typ D 

 Používá se u balkónových desek pronikajících do stropních polí. Přenáší záporné i klad-

né ohybové momenty a posouvající síly. 

 

2.9.11 Typ S 

 Používá se u volně vyložených železobetonových průvlaků a trámu. 

 

2.9.12 Typ W 

 Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné po-

souvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry.  

Obr. č. 33 Isokorb typ D (převzato [18]) 

Obr. č. 35 Isokorb typ W (převzato [18]) 

Obr. č. 34 Isokorb typ S (převzato [18]) 
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2.9.13 Typ ABXT 

 Používá se u atik, předsazených parapetů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové 

momenty, posouvající síly a normálové síly. 

2.9.14  Typ O 

 Používá se pro vytvoření podpěry pro zděný plášť.  

 

  

Obr. č. 36 Isokorb typ ABXT (převzato [18]) 

Obr. č. 38 Kombinace více typů (převzato[6]) 

Obr. č. 37 Isokorb typ O (převzato [18]) 
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3 POPIS ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ 

3.1 Varianta A: Přímý balkón 

3.1.1 Základní popis 

 Balkónová  ŽB deska o tloušťce 180 mm je napojena na stropní konstrukci prvky Schöck 

Isokorb K, které zajišťují přerušení tepelného mostu. Z čela desky vybíhá ŽB stěna vysoká 1 m o 

tloušťce 125 mm. Balkónová deska má převislý konec 1,45m od povrchu fasády a šířku 1,7 m. 

3.1.2 Materiál 

Beton: třídy C25/30, fck = 25 MPa, fctk,0,05 = 1,8 MPa, fcm = 33MPa 

Výztuž: třídy B 500B, fyk = 500 MPa 

 třídy B 500NR, fyk = 550 MPa 

3.1.3 Zatížení 

ZS1 – Vlastní tíha 

ZS2 – Ostatní stálé 

ZS3 – Užitné 

ZS4 – Užitné vodorovné 

ZS5 – Sníh 

ZS6 – Vítr 

3.1.4 Posouzení 

Výztuž prvků  

 Dle maximálního momentu a působící posouvající síly ve vetknutí byly vybrány a po-

souzeny na MSÚ prvky Isokorb K30S-CV30-H180. 

Výztuž desky 

 Výztuž desky Ø8 á 220 mm je navržena na momenty působící v místě minimální přesa-

hové délky výztuže prvků. Tato výztuž vede při obou okrajích, včetně stěny zábradlí. 

Model náhradní příhradoviny 

 Pro ověření přenosu sil v konstrukci, je vytvořen model vzpěra táhlo. Po ověření únos-

nosti styčníků je dodatečně navržen ohyb horní vrstvy výztuže desky. 
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3.2 Varianta B: Rohový balkón 

3.2.1 Základní popis 

 Napojení  ŽB stropní desky o tloušťce 180 mm je řešeno pomocí třech typů prvků 

Schöck Isokorb: K, K-Eck, K-VV, které zajišťují přerušení tepelného mostu. Z čela desky vybíhá 

ŽB stěna o tloušťce 125 mm, která dosahuje délky na západní straně 7,6m a na jižní straně 

2,9m. Výška stěny je 1 m. Balkónová deska má převislý konec 1,45m od povrchu fasády. Zá-

padní část balkónu je dělena dilatační spárou na dvě části. Z důvodů zajištění stejného průhybu 

desek v místě dilatační spáry jsou zabudovány dva smykové trny Schöck ESD 20/300-A4. 

3.2.2 Materiál 

Beton: třídy C25/30, fck = 25 MPa, fctk,0,05 = 1,8 MPa, fcm = 33MPa 

Výztuž: třídy B 500B, fyk = 500 MPa 

 trídy B 500NR, fyk = 550 MPa 

3.2.3 Zatížení 

ZS1 – Vlastní tíha 

ZS2 – Ostatní stálé 

ZS3 – Užitné 

ZS4 – Užitné vodorovné 

ZS5 – Sníh 

ZS6 - 9 – Vítr 

3.2.4 Posouzení 

Výztuž prvků  

 Dle maximálního momentu a působící posouvající síly ve vetknutí byly vybrány a po-

souzeny na MSÚ prvky Isokorb K30S, K40S,K30–Eck, K35-VV. 

Výztuž desky 

 Výztuž desky Ø8 á 220 mm je navržena na momenty působící v místě minimální přesa-

hové délky výztuže prvků. Podélná výztuž stěny zábradlí je uvažována Ø8 á 75 mm při obou 

okrajích kvůli dotvarování a smršťování stěny. 
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3.3 Varianta C: Prefabrikovaný střešní dílec 

3.3.1 Základní popis 

 Jedná se o prefabrikovanou desku tloušťky 160 mm, která je uložena na elastomero-

vých ložiskách na stěnách zádveří. Případnému posunu desky brání smykové trny Schöck ESD 

20/300-A4. 

3.3.2 Materiál 

Beton: třídy C25/30, fck = 25 MPa, fctk,0,05 = 1,8 MPa, fcm = 33MPa 

Výztuž: třídy B 500B, fyk = 500 MPa 

3.3.3 Zatížení 

ZS1 – Provozní stádium 

ZS2 – Manipulace s dílcem 

3.3.4 Posouzení 

Výztuž desky  

 Na maximální ohybový moment od provozního stádia je navržena výztuž Ø8 á 240 mm, 

která je posouzena jako výztuž u spodního líce pro ZS2. Horní výztuže Ø8 á 280 mm je navržena 

na ZS2 v místě úchytů. 

Průhyb desky 

 Celkový průhyb, který je vypočten z dlouhodobého průhybu a ze složky krátkodobého 

průhybu vyhoví na limitní hodnotu. 

3.4 Varianta D: Stěny zádveří 

3.4.1 Základní popis 

 Stěny zádveří tloušťky 200 mm jsou zavěšeny na navrhovaném prvku, který zajišťuje 

přerušení tepelného mostu. Na stěnách je uložen střešní dílec. 

3.4.2 Materiál 

Beton: třídy C25/30, fck = 25 MPa, fctk,0,05 = 1,8 MPa, fcm = 33MPa 

Výztuž stěn: třídy B 500B, fyk = 500 MPa 

Výztuž prvku: třídy B 500NR, fyk = 550 MPa 
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3.4.3 Zatížení 

ZS1 – Vlastní tíha 

ZS2 – Střešní dílec 

ZS3 – Užitné vodorovné 

ZS4 – Sníh 

ZS5 – Vítr 

3.4.4 Posouzení 

Vodorovná smyková výztuž 

 Na síly působící ve vodorovném směru je navržena smyková výztuž 4Ø6, pro každý 

směr 2 ks. Pruty se kříží pod úhlem 60°, tak vznikají vedlejší složky tahové síly. 

Svislá smyková výztuž 

 Svislá síla se dělí na složky působící ve směru smykových prutů, kterou přenáší 6Ø6 o 

sklonu 35°. Složku sil působící ve vodorovném směru přenáší 4Ø8. 

Výztuž prvku 

 Působením svislého zatížení získáme tahové napětí v horní části a převažující tlakové 

zatížení ve spodní. K tahovým a tlakovým silám je třeba přičíst složky sil od vodorovného smyku 

a působení momentu od vodorovného zatížení. V tahové oblasti jsou navrženy 4Ø8 a v tlakové 

oblasti 8Ø8. 

 Výztuž stěny 

 Navrhovaná svařovaná kari síť Ø8/150x150 mm při obou površích vyhovuje požadav-

kům na únosnost i konstrukčním zásadám. 
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4 ZÁVĚR 
 V dnešní době je velice široký výběr výrobků a výrobci neustále hledají nové varianty a 

řešení. Najdeme výrobce s širokou škálou výrobků, s kvalitními podklady, příručkami a softwa-

ry, ale také jsou zde výrobci, kteří udávají jen ty nejnutnější informace. Vždy záleží na tom, co 

jaký spotřebitel upřednostňuje.  

 Výrobci nabízí nejrůznější tvary a možnosti prvky skládat a doplňovat, čímž usnadňují 

práci spotřebitelům a je možné systémově vyřešit více detailů a tím snížit riziko vzniku tepel-

ného mostu. 

 Na trhu lze nalézt také prvky, u kterých je třeba zvážit možnost užití (TST spony). U 

tohoto výrobku není zcela jisté, zda ohnutá část výztuže přenese potřebné tlakové síly. 

 Dnes je nejčastěji kladen důraz na finanční stránku. Podle toho je také možné odvozo-

vat cenu, kdy nejjednodušší a méně propracované prvky stojí okolo 800 Kč až po výrobce, kteří 

mají vše propracováno do posledního detailu a cena prvku se následně pohybuje až okolo de-

setitisíc korun. 

 Nedá se tedy zcela jasně určit, který výrobek by měl statik preferovat. Někdy lze volit 

dle kvality zpracování podkladů, jindy rozhodne cena a mnohdy výběr ovlivní zvyklost firmy a 

osobní zkušenost s konkrétním výrobcem.  
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