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A. Podklady:

Prohlídka objektu

Výkresy nového stavu

B. Nález:

Dne 10. 4. 2007 byla za přítomnosti zpracovatele projektu provedena

prohlídka bytového domu na ulici Holasické č. 10 a 12 v Opavě Kateřinkách.

Jedná se o panelový bytový dům, ve kterém hodlají uživatelé vyměnit

stávající okna ocelové prosklené schodišťové stěny za plastová. Dozdít ostění

pásových oken a zmenšit balkónové okenní sestavy dozděním části parapetů.

Dozdívky se provedou z tvárnic YTONG. Dále byl konstatován nevyhovující stav

izolace lodžií a balkónů.

C. Posudek:

Podle zjištěných skutečností na místě samém a podle předloženého

půdorysu se jedná o panelový dům s podélným nosným systémem. Stropy jsou

uloženy na příčných nosných stěnách. Úpravami schodišťové stěny ani

dozdívkami ostění a parapetů nebudou nosné konstrukce objektu dotčeny.

Přitížení stavby vlastní hmotností dozdívek je, vzhledem k celkové hmotnosti

objektu, zanedbatelné a nedosahuje hmotnosti, kterou působí stavba v částech

bez balkónových sestav, protože hmotnost obvodových panelů je vyšší, než oken

s dozděnými parapety. S ohledem na proběhlou konsolidaci podzákladí lze

připustit zvýšení napětí v základové spáře až o 20 %. To se týká i konstrukce stěn.

Při prohlídce bylo možno konstatovat, že stav panelů tvořících ostění u

schodiště i podestových desek je vyhovující. Zatížení stávající stěnou je menší,

než bude zatížení od nových vyzdívek. Protože se jedná o starší typizaci a nejsou

k dispozici katalogy s únosností stávajících podestových panelů, umístí se pod

zdivo nosníky přenášející rozdíl v zatížení. Nosníky se uloží na stávající panely.

Kotvení těchto překladů není nutné, protože smykové síly v místě uložení



přenesou stávající panely. Překlady nad okny tvoří podestový panel vyššího

podlaží. Překlad nad nejvyšším oknem se zakotví do stěnových panelů pomocí

lepených ocelových kotev HILTI HVA M 10.

Dozdívky jsou po stranách otvorů pásových oken budou provedeny z

lehkých tvárnic YTONG. Přitížení stávajících konstrukcí je minimální. Dozdívky

budou vyklínovány mezi stávající parapety a strop a uplatní se smyková pevnost

zdiva. Nedojde k deformaci stávajících konstrukcí.

U balkónových sestav se parapety vynesou nosníky U 50 procházejícími

pod prahem. Pokud toto provedení nebude možné, lze alternativně parapety

vynést lomeným nosníkem ve tvaru písmene L ze dvou U 50, který se pomocí

dvojice kotev M 8 přikotví ke stěnovému panelu v horní úrovni parapetu.

Při prohlídce bylo konstatováno, že desky balkónů a lodžií nejsou uloženy

na bočních panelech, ale působí jako samostatné konzoly stropů. Statická

bezpečnost tedy zatím není ohrožena, protože nepříznivé účinky zatékání se

projevují na konci konzol v místě zábradlí a zejména v místě styků se stěnovými

panely. Jedná se o poruchy izolace proti působení srážkové vody.. Prakticky u

všech balkónů je nutno obnažit a opravit stávající izolace a obnovit podlahu

balkónů. Obnažená výztuž konce desek se ošetří ochranným systémem např.

firmy SIKA. Stěna s balkóny a lodžiemi je situována k jihu a dochází zde ke

značnému tepelnému namáhaní konstrukcí. To způsobilo rozsáhlé poruchy ve

stycích stěnových a stropních panelů. Při opravě je nutno počítat s tepelnými

dilatacemi a použít materiály trvale snášející a umožňující tepelné deformace.
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