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 Předsazené 
- předsazené před obvodový plášť
- kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí 

ocelových spojek
- svislý styk tvořen betonovou zálivkou
- zejména soustavy VVÚ ETA a T08B 



 Zapuštěné
- lodžiové stěny součástí vnitřních nosných stěn a 

opatřeny tepelně izolačními příložkami
- Lodžiové stropní dílce uloženy na vnitřní stěnové dílce
- Zejména soustavy T06B a BA - NKS 



 Polozapuštěné
- lodžiové stěnové dílce součástí vnitřních stěnových dílců 
procházející z interiéru do exteriéru
- vystupující části opatřeny tepelně izolačními příložkami
- Stropní dílce konzolově vyloženy 
- Styky stěn a stropů opatřeny izolačními pasy
- zejména soustava T06B - KV 



 Hlavní příčinou je chybná koncepce jejich konstrukčně 
skladebného řešení

 především řešení vzájemné vazby mezi vnitřním 
nosným systémem a vnější konstrukcí lodžie -
nezohledňuje dostatečně rozdílnou intenzitu působení 
účinku objemových změn vnějších a vnitřních 
konstrukcí

 Dochází k postupné degradaci betonu způsobenou: 
- vnějšími klimatickými a chemickými účinky 
agresivních látek obsažených v ovzduší



- Nedostatečná kvalita a nedostatečná tloušťka krycí 
vrstvy výztuže

- vysoká permeabilita betonu dílců spolu s přímou 
expozicí vnějších účinků je příčinou intenzivního 
narušování

- karbonatace betonu, při níž dochází postupně ke 
snižování alkality betonu

- koroze výztuže provázená narušováním zejména 
krycích vrstev betonu lodžiových stěnových a stropních 
dílců  



 Vnější železobetonová konstrukce předsazených lodžií 
je vystavena v celém rozsahu účinkům vnější teploty a 
vlhkosti, tím jsou způsobeny cyklické dilatační pohyby 
ve svislém i vodorovném směru

 Dochází k namáhání spojů (ocelových kotevních spojek) 
a styků stěnových a stropních dílců



 Vnitřní konstrukce a styky přiléhající k oblastem kotvení 
lodžií jsou často porušovány namáháním a deformacemi 
způsobenými cyklickými dilatačními pohyby lodžiových 
dílců (nízkocyklická únava), které mohou v jednotlivých 
zatěžovacích cyklech dosahovat řádu až několika milimetrů 
v obou směrech



 Chybné řešení styků stěnových a stropních dílců předsazené 
lodžie s vnitřní nosnou konstrukcí budovy - dilatační pohyby 

 dochází k uvolnění zálivkových styků smykovými trhlinami 
postupné narušování betonu  zatékání srážkové vody do 
styků  následná koroze výztuže a betonu 



 nepříznivý poměr tuhosti a pevnosti vodorovných styků 
– vysoká tuhost a nízká pevnost „pružné odezvy“ styku 
na deformační účinky

 Nedostatečná kvalita betonu - nízká hutnost betonu
- vysoká permeabilita
- nevhodné složení kameniva
- vysoká nasákavost
- otevřený pórový systém

=> nedostatečná odolnost betonových prefabrikovaných 
dílců vzhledem k degradačním účinkům způsobeným 
zejména vlhkostí  



 koroze kotevních prvků, degradace a opadávaní 
povrchových vrstev stěnových lodžiových dílců vlivem 
cyklických změn teploty a vlhkosti





Odpadávání krycí vrstvy







 Povrchový rozpad betonu a krycích vrstev vyžaduje 
úplné odstranění narušených a málo pevných částí 
betonu

 provedení dodatečné ochrany popř. zesílení výztuže a 
nové vrstvy betonu s použitím speciálních sanačních 
silikátových polymerních směsí, plastbetonů

 potřebnou úpravu styčné spáry starého a nového 
betonu (provedení adhezních můstků, obnova narušení 
výztuže. 
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