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ŘEŠENÍ SANACE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z HLINITANOVÉHO BETONU
DOMU ÚDOLNÍ 72 BRNO
SOLVING SANITATION ROOF STRUCTURE FROM ALUMINATE CONCRETE BUILDING,
ÚDOLNÍ 72, BRNO RESCUE
Jiří Adámek1

Abstract
Author deals in his two last publications with reconstruction of historical buildings, systematic recognition of
their defects and causes, which these troubles implicate and suggestions solving their repairs ( in cases, when be in at
these older buildings changed way of utilize ), that would didn't have damage stylish value of these buildings.
Article SOLVING ROOF STRUCTURE FROM ALUMINATE CONCRETE BUILDING, ÚDOLNÍ 72, BRNO
was written on the basis to personal authors experiences, namely since the demages are located till up of realization
point.
Problems of buildings, whose supporting part was especially in 30. ,s and 40. ,s past century executed from
aluminate concrete they are to technical public known enough.
After c. 60 till 70 years lifetime of buildings , discovers ( after removal of soffits ) falling pieces of concrete, which
cooperated - create concrete protective covering with reinforcing bars, which corroded, and by ferrous hidroxide
increased volume and caused incoherency between reinforcement and concrete.
Way and technology solving of demages depend from places and extent damages of building construction.
Mostly deals however about ceiling ribs constructions, in some cases about crossbars - system monier. While at
crossbars is solving relatively simple, at ceilings, as far as isn't construction removed and supplying new, goes solution
with regarding to some limited conditions complicated.
Author yourself observes relation of architecture and citizens of historical buildings.
Keywords
Problems of buildings, whose supporting part was especially in 30.,s and 40. ,s past century executed from
aluminate concrete they are to technical public known enough.
Way and technology solving of demages depend from places and extent damages of building construction. Mostly
deals however about ceiling ribs constructions, in some cases about crossbars - system monier. While at crossbars is
solving relatively simple, at ceilings, as far as isn't construction removed and supplying new, goes solution with
regarding to some limited conditions complicated.

1 ÚVOD
V koupelně, bytu ve 4.NP, obytného domu, Údolní č.or.72, č.pop.414 na parc.č.598, k.ú.Veveří, obec Brno, okres
Brno město paní Ing.Adámková zahájila rekonstrukce koupelny. Na stavebně montáţní práce bylo vydáno stavební
povolení s nabytím právní moci. Nejdříve byly odstraněny poruchy na leţaté a svislé kanalizaci provedení nového
sprchového koutu.. Mezi koupelnou a WC se nacházela expanzní nádrţ TUV pro celý objekt, která v důsledku
poruchy na topení občas přetékala a svým nevyhovujícím stavem ohroţovala obyvatele bytové jednotky. . O vlhkém
prostředí svědčil také fakt, ţe se ze zdiva uvolnila shnilá zárubeň dveří. Vlastník bytové jednotky pátral po příčinách,
došlo k snešení podhledu. Byl zjištěn vysoký výskyt plísní a současně byla vizuálně zjištěna špatná kvalita stropní
konstrukce, která je zároveň konstrukcí střechy nad 4.NP.
Vlastník bytové jednotky vznesl podezření na aplikaci hlinitanových cementů při výrobě uvedené stavební
konstrukce jiţ v době výstavby domu.
S ohledem na známé případy havárií nosných konstrukcí, při nichţ byly pouţity v době výstavby hlinitanové
cementy, byl na tento havarijní stav upozorněn místně příslušný stavební úřad.
Současně byla prováděna í dílčí oprava spar zpevněné zadláţděné plochy terasy, neboť si vlastníci bytu nacházející se
pod terasou, stěţovali na vlhkostní mapy na stropě. Celková oprava dlaţby byla provedena cca před 10-15 lety.
Jiří Adámek, Ing, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNO, ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ, Údolní 244/ 53 budova U14, 602 00 Brno,
atelieraz@seznam.cz
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Byly vyhotoveny znalecké posudky a expertízy, které se povětšinou zabývaly stropem na 4.NP a jeho stavebně
technickým stavem. Ve svých výsledcích se jednoznačně a objektivně posudky shodovaly, strop na 4.NP domu
Údolní 72, Brno byl vyroben z hlinitanových cementů.
Objekt by postaven v roce 1932, kladné vlastnosti hlinitanových cementů byly známy všeobecně známy, jejich
negativní vlastnosti však nikoliv.
Od roku 1985 je v odborné literatuře uváděna nestabilita betonů provedených z hlinitanových cementů.
Pouţívaní hlinitanových cementů bylo technickou normou ČSN 73 2400 - Prováděni a kontrola betonových
konstrukcí výslovně zakázáno aţ v roce 1986 (čI.4.2.1).
Někteří vlastníci bytů v niţších podlaţích se domnívali, ţe osud stropu, resp. střechy nad 4.NP nemá s nimi
nic co do činění. Konstatuji, ţe v souladu se zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů nosná konstrukce střechy na d 4.NP
je společnou část domu, která byla rovněţ vymezena v Prohlášení vlastníka (oddíl C2).
Prováděná diagnostika navázala na jiţ provedené stavebně technické průzkumy, které byly prováděny v letech 20022003.

2 VYMEZENÍ POJMŮ
VYHLÁŠKA Č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu § 15
Základní poţadavky
(1) Stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené vyuţití a
aby současně splnila základní poţadavky, kterými jsou
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) poţární bezpečnost,
c) ochrana zdraví, zdravých ţivotních podmínek 4) a ţivotního prostředí,
d) ochrana proti hluku, 4. 16)
e) bezpečnost při uţívání,
f) úspora energie a ochrana tepla.
(2) Stavba musí splňovat poţadavky uvedené v odstavci 1 při běţné údrţbě a působení běţně předvídatelných vlivů po
dobu předpokládané existence.
4) Zákon Č. 20/1966 Sb.
16) Vyhláška Č. 13/1977 Sb.
§ 16 Mechanická odolnost a stabilita
(1) Stavba i její změna musí být navrţena a provedena tak, aby zatíţení a jiné vlivy, kterým je vystavena během
výstavby a uţívání při řádně prováděné běţné údrţbě, nemohly způsobit
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv jejich části nebo přilehlé
stavby,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které můţe narušit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a uţivatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby,
c) poškození nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné
konstrukce,
d) ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohroţení bezpečnosti a plynulosti provozu na
komunikaci přiléhající ke staveništi,
e) ohroţení provozuschopností sítí technického vybavení v dosahu stavby,
f)poškození staveb například exploze, nárazem, přetíţením nebo následkem selhání lidského činitele, kterým by bylo
moţno předejít bez nepřiměřených potíţí nebo nákladů, nebo je alespoň omezit,
g) ohroţení průtočnosti profilů v inundačních územích při povodních svým odplavením.
(3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrţeny a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence
stavby vyhověly poţadovanému účelu a odolaly všem zatíţením a vlivům, které se mohou běţně vyskytnout při
provádění i uţívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi,
záření a otřesům.
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Zákon č.2211997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
§1Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) způsob stanovování technických poţadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost
osob, majetek nebo přírodní prostředí (dále jen "oprávněný zájem"),
b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem,
c)práva a povinnosti právnických nebo fyzických osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s
tvorbou a uplatňováním českých technických norem (dále jen "normy'J nebo se státním zkušebnictvím.
§2 Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vy těţena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a
je určena k uvedení na trh,
b) uvedením Výrobku na trh okamţik, kdy výrobek poprvé přechází úplatně nebo bezúplatně z fáze výroby nebo
dovozu do fáze distribuce jako zboţí určené k prodeji nebo k uvedení do provozu,
c) dovozcem fyzická nebo právnická osoba, která uvede na trh výrobek z jiného státu nebo uvedeni takového výrobku
na trh zprostředkuje,
d) distributorem fyzická nebo právnická osoba, která Výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným
způsobem je poskytuje uţivatelům, i kdyţ svou činností vlastnosti výrobků přímo neovlivňuje (dále jen "distribuuje“).
e) technickými poţadavky na výrobek vlastnosti výrobku z hlediska oprávněného zájmu, rozměrů, funkčnosti, jakosti,
včetně poţadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úprava názvosloví, znaků, zkoušení výrobku a zkušebních
metod, balení, značení nebo označování výrobku a postupů pro posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s
normami.
§3 Technické předpisy
Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, vyhlášený ve Sbírce zákonů České
republiky, který obsahuje technické poţadavky na výrobky nebo s nimi spojené závazné výrobní, případně kontrolní,
evidenční nebo jiné administrativní postupy a metody.
§4 Normy
(1) Norma je dokument vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením CSN, jehoţ vydání bylo
oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu“).
(2) Název česká technická norma a písmenné označení CSN nesmějí být pouţity k označení jiných dokumentů.
§ 13 prohlášení o shodě
(1) Stanovené výrobky mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh jen po posouzení shody jejich vlastností s poţadavky
na bezpečnost výrobků stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným
postupům posuzování shody.
(2) výrobce nebo dovozce stanoveného výrobku je povinen před uvedením výrobku na trh vydat písemné prohlášení o
shodě výrobku s technickými předpisy a o dodrţení stanoveného postupu posouzení shody. Náleţitosti prohlášení o
shodě stanoví vláda nařízením.
(3) Výrobce nebo dovozce je oprávněn označit stanovený výrobek, o kterém bylo vydáno prohlášení o :;hodě, českou
značkou shody. Pokud je to stanoveno nařízením vlády vymezujícím stanovené výrobky, je výrobce nebo dovozce
povinen kaţdý výrobek označit českou značkou shody. Jestliţe je posuzování shody vázáno na posouzení
autorizovanou osobou, připojuje se její identifikační číslo k české značce shody.
(4) Doklady o pouţitém způsobu posouzení shody a prohlášení o shodě a podklady k němu v rozsahu stanoveném
nařízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen uchovávat na území Ceské republiky a kdykoliv poskytnout na
vyţádání orgánu dozoru do deseti let od ukončení výroby, dovozu nebo uvedení na trh. Tato doba můţe být nařízením
vlády upravujícím stanovené výrobky určena odchylně.
(5) Distributor nesmí distribuovat stanovené výrobky, u kterých nemá písemné ujištění o tom, ţe výrobce nebo dovozce
vydal prohlášení o shodě. Toto písemné ujištění je distributor povinen kaţdému na jeho ţádost
a) předloţit k nahlédnutí nebo
b) na náklady ţadatele nejdéle do 20 dnů vydat distributorem potvrzenou kopii.
(6) Prohlášení o shodě nezbavuje výrobce a dovozce odpovědnosti za vady výrobků ani za škody jimi způsobené.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky v platném
znění
§7
(1 ) U výrobků uvedených v příloze č. 4 zajišťuje výrobce nebo dovozce před uvedením výrobků na trh ověření shody
výrobků.
(2) Pro ověření shody výrobků výrobce nebo dovozce
a) zajistí provedení zkoušky typu (vzorku) výrobku a posouzení shody typu výrobku s technickou specifikací
autorizovanou osobou,
b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4 odst. 3,
c)zajišťuje takový systém jakosti, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci
podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
(3) Autorizovaná osoba provede zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá technické
specifikaci. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.
Příloha Č. 1: Základní poţadavky
Výrobky musí být (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné pro
zamýšlené pouţití ve stavbě. Výrobky musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně projektovány,
postaveny a udrţovány splňovaly tyto poţadavky na stavby:
1. Mechanická odolnost a stabilita
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby zatíţení, která na ni budou
pravděpodobně působit v průběhu stavění a uţívání, neměla za následek:
a)zřícení celé stavby nebo její části,
b)větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c)poškození jiných částí stavby nebo zařízení připojených ke konstrukci nebo instalovaného zařízení následkem
deformace nosné konstrukce
d)poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.
2. Poţární bezpečnost
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby v případě poţáru:
a) byla určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
b) byl omezen rozvoj a šíření poţáru a kouře ve stavebním objektu,
c) bylo omezeno šíření poţáru na sousední objekty,
mohly osoby a evakuovatelná zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem, e) byla brána v
úvahu bezpečnost záchranných jednotek.
3. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby neohroţovala hygienu nebo zdraví jejich
uţivatelů nebo sousedů, především v důsledku:
a) vypouštění toxických plynů,
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby.
4. Bezpečnost pří uţívání
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby při jejím uţívání nebo provozu nevznikalo
nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, elektrickým proudem,
výbuchem.
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5. Ochrana proti hluku
Stavba musí být navrţena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíţ
stavby byl udrţován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých
podmínkách.
6. Úspora energie a ochrana tepla
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrţeny a postaveny takovým způsobem, aby
objem energie spotřebovaný při provozu byl nízký s ohledem na klimatické podmínky místa a poţadavky uţivatelů.
Tyto poţadavky musí být při běţné údrţbě plněny v ekonomicky přiměřeném časovém úseku za předpokladu .působení
běţně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udrţet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené
ţivotnosti, tj. po dobu, kdy budou ukazatele uţitných vlastností stavby udrţovány na úrovni slučitelné s plněním
uvedených poţadavků na stavby.

3 HISTORIE

Eisler Otto 1893 - 1968
Eisler patřil k brněnské meziválečné avantgardě. Ta sehrála v moravské metropoli tak významnou úlohu, ţe
zařadila Brno mezi nejmodernější města tehdejší Evropy. Běţně jsou připomínána jména jako Bohuslav Fuchs, Jiří
Kroha, Jan Víšek, Jindřich Kumpošt, Josef Polášek. Méně uţ je sledována tvorba v Brně usazených Němců a Ţidů. Byli
to zpravidla absolventi vídeňských škol (jako například nejznámější z nich Ernst Wiesner - autor brněnského
krematoria, paláce Morava ad.) nebo brněnské německé techniky. To byl i případ Eislera, který pak od konce dvacátých
let pracoval pro stavební firmu svého bratra. Projektoval činţovní a rodinné domy, které jsou výrazově mnohem
nenápadnější, neţ stavby výše zmíněných projektantů. Tak je tomu ostatně i u praţských ţidovských projektantů - i ti
neoslňovali elegantními liniemi, pásovými okny a dokonalými proporcemi svých staveb, šlo jim víc o to, aby se v nich
lidé cítili co nejlíp. Z vnějšku bylo domy spíš nenápadné. Ty Eislerovy poznáte podle oken v líci fasády, půlkruhovitě
zakončených balkónů, hladkých omítek a především jakési samozřejmé jednoduchosti. Eislerův osud nebyl zvlášť
šťastný: před válkou se mu sice podařilo uprchnout do Norska, ale to bylo také okupováno nacisty, byl zajat, poslán
zpět a nakonec přece jen skončil v Osvětimi. Naštěstí však přeţil a po válce se vrátil do Brna. Mnoho příleţitostí k
projektování však uţ nedostal (poslední prací byly pavilony pro brněnskou ZOO). Je neuvěřitelné, jak kusé informace
máme i o osobnostech, které tvořily před pár desítkami let. Tak i Eislerovy některé stavby v knize jsou označeny
otazníky. Pamětníci jeho generace uţ odešli a pátrat dnes ve zdevastovaných archívech je někdy nadlidský výkon. O to
cennější je, ţe se najdou v moravské metropoli badatelé, kteří zapomenuté osudy lidí, na jejichţ tvorbu opět začínáme
být hrdi, znovu připomínají. Publikaci Otto Eisler můţete získat na adrese Spolek Obecní dům, Srbská 66, 612 00 Brno.
Autoři textů: Petr Pelčák, Jiří Kroupa, Lenka Kudělková; editoři: Petr Pelčák, Jindřich Škrabal, Ivan Wahla
(mimochodem tito tři architekti svou vlastní tvorbou důstojně navazují na odkaz brněnské meziválečné avantgardy).
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Údolní 414/72, Brno, Veveří, 602 00

SJM Fráňa Milan a Květuše

757/6322

Milan Fráňa

Údolní 72, Brno, 602 00

Květuše Fráňová

Údolní 72, Brno, 602 00

Radek Karas

Údolní 72, Brno, 602 00

MUDr. Ema-Alenka Kubíková CSc.

Údolní 414/72, Brno, Veveří, 602 00

11827/189660

Ing. Zuzana Šabacká

Mezihorní 543, Říčany, Říčany, 664 82

14557/189660

SJM Králík Miloslav a Kralik Linda Alice

3739/31610

1571/15805

Miloslav Králík

Midland, Cr. Nepean 14, Ont. K2H 8NI,

Linda Alice Kralik

Midland, Cr. Nepean 14, Ont. K2H 8NI,

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město,
601 67

341/18966

Akad.arch.ing. Jan Velek

Údolní 414/72, Brno, Veveří, 602 00

277/18966
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5 PODKLADY PRO NÁVRH ŘEŠENÍ
Vypracované posudky a expertízy , týkajících se stavu betonových konstrukcí, zabývajících se stavebně technickým
stavem domu Údolní 72, Brno:

6 DOKUMENTACE A SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ
Výkresy stávajícího stavu domu: Půdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, uliční pohled, boční pohled, příčný řez, vše
v měřítku 1:100, zpracoval: Ing. Jiří Svoboda – CLASA, Brno.

7 SEZNÁMENÍ S OBVYKLOU TECHNOLOGIÍ VÝSTAVBY V DOBĚ PROVÁDĚNÍ
STAVEBNĚ MONTÁŢNÍCH PRACÍ DOMU ÚDOLNÍ 72, BRNO
Pravděpodobně jako první pouţil slovo beton Francouz B.F. de Belidor v 18. století, slovo vycházelo ze
starofrancouzského výrazu pro tuhnutí - beter. Anglické concrete pak rovněţ vychází z latinského výrazu pro tuhnutí concrescere.
Beton je umělý slepenec ze směsi pojiva, plniva, vody, (přísad a příměsí). Beton je "ţivým materiálem", tedy
materiálem jehoţ fyzikální a mechanické vlastnosti se během času mění. Výhodou betonu je jeho poměrně jednoduchá
technologie výroby a moţnost výroby téměř kdekoli a kdykoli, pevnost v tlaku, recyklovatelnost betonu a menší
náročnost na údrţbu oproti např. ocelovým, dřevěným a zděným konstrukcím. Nevýhodou betonu je jeho nízká pevnost
v tahu (asi 1/10 z pevnosti v tlaku), objemové změny, jedná se o křehký materiál - charakter porušení.
Stručná charakteristika sloţek betonových směsí:
Pojivo - jako pojiva je nejčastěji pouţíváno slínkových cementů (např. cementy portlandské, směsné, hlinitanové atd.),
umělých pryskyřic (plastbetony), pojiv na bázi asfaltů a ţivic, síry (sírobetony), sádry (sádrobetony) a jiných pojiv, jako
jsou např. jíly a speciální zeminy.
Plnivo - jako plniva je nejčastěji vyuţíváno kameniva - i) přírodní těţené kamenivo, ii) přírodní drcené kamenivo
(ostrohranné), iii) umělé kamenivo iv) recyklovaný beton.
Voda - ve směsi čerstvého betonu plní dvě funkce i) voda na hydrataci cementu (1kg cementu = cca. 0,23kg vody), ii)
voda na zpracovatelnost - její mnoţství se snaţíme minimalizovat, např. pouţitím přísad či příměsí.
Přísady a příměsi - pouţívají se pro zlepšení kvality zpracování a výsledných vlastností betonu. Vzhledem k malému
mnoţství dávek přísad či příměsí je nutné kvalitní homogenní promíchání směsi. Při kombinaci jednotlivých přísad a
příměsí je vhodné provádět průkazní zkoušky.
Vodorovné nosné konstrukce domu Údolní 72, Brno jsou provedeny z ţebírkových ţelezobetonových
stropních konstrukcí. Monolitické trámové a ţebírkové stropy jsou staticky efektivnější neţ deskové konstrukce.
Technologické postupy se příliš nelišily od dnešní zavedené praxe..
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U menších akcí se beton vyráběl ručně ručním přehazováním směsi štěrkopísku a cementu včetně
polévání vodou z konve..
Hlinitanový cement
Hlinitanový cement je hydraulické pojivo, které má vyšší podíl oxidu hliníku (základní surovinou je bauxit a vápenec).
Betony z hlinitanového cementu mají velké počáteční pevnosti, avšak beton je nutno udrţovat neustále vlhký (nesmí se
pouţívat při více jak 30°C). Lze pouţít k betonování aţ do - 10°C.
Dnes se hlinitanový cement nesmí pouţívat pro nosné konstrukce, protoţe se zjistilo, ţe konstrukce z hlinitanového
cementu vlivem vlhkosti nebo různých teplot ztrácejí pevnost a rozpadají se.

8 NÁVRH SANACE Z HLEDISKA ARCHITEKTONICKÉHO A STATICKÉHO
Na základě stavebně technického průzkumu a zpracovaných znaleckých posudků stanovení moţnosti řešení sanace
střešní konstrukce nad 4.NP domu Údolní 72, Brno.

8.1 Odbourání posledního podlaţí.
Z hlediska právního není moţné nakládat s cizím movitým, nemovitým majetkem, coţ bytové jednotky
v posledním podlaţí bezesporu patří.
Pomineme li hledisko majetkoprávní, potom musím uvést, ţe i toto řešení má i další závaţné nedostatky:
a) architektonicko stavební hledisko
zásadně se mění architektonické proporce daného objektu
b) ekonomické hledisko.
Zbývající spoluvlastníci domu musí se finančně vyrovnat s majiteli bytových jednotek v posledním podlaţí.
Zbývající vlastníci bytových a nebytových jednotek s ohledem na spoluvlastnický podíl musí finančně uhradit
sanační práce havarijní střešní konstrukce nad 4.NP. ( s ohledem na spoluvlastnický podíl ostatní spoluvlastníci
uhradí větší finanční částku,, na sanačních pracech se nebude finančně podílet devět spoluvlastníků, ale pouze
sedm spoluvlastníků. I po odbourání posledního podlaţí domu je nutné provést novou skladbu konstrukce
střechy stropu v posledním podlaţí.

8.2 Odstranění střešní konstrukce a provedení nové ŢB nosné střešní konstrukce
Navrhované řešení by bylo z hlediska stavebně montáţního i z hlediska ekonomického nejjednodušší a
nejhospodárnější.

8.3 Odstranění střešní konstrukce a provedení nové ŢB nosné střešní konstrukce, provedení
nové nosné dřevěné konstrukce
Navrhované řešení z hlediska proveditelnosti za dodrţení hlukových emisí a imisí pro bytové jednotky nevyhoví.

8.4 Ponechání stávající střešní konstrukce, podchycení ocelových profilů z horní části
havarijní střešní konstrukce
Navrhované řešení z hlediska proveditelnosti za dodrţení hlukových emisí a imisí pro bytové jednotky vyhoví.

8.5 Ponechání stávající střešní konstrukce, podchycení ocelových profilů z dolní části
havarijní střešní konstrukce
Navrhované řešení by z hlediska proveditelnosti za dodrţení hlukových emisí a imisí pro bytové jednotky
vyhovělo. S ohledem na neochotu ostatních spoluvlastníků řešit havarijní stav střešní konstrukce nad 4.NP dle bodu 8.2.
bylo navrţeno odstranění havarijního stavu střešní konstrukce nad 4.NP dle bodu 8.5.
Je nutno nejenom řešit ponechání architektonických proporcí objektu, ale i provést řešení po stránce statického,
poţárně bezpečnostního řešení. Navrhnou stavebně technické řešení tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par
v střešní konstrukci a tím dále nedocházelo k destrukci střešní konstrukce nad 4.NP.
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Projekt řeší zajištění ţelezobetonového ţebírkového stropu nad 4. NP (střešní deska), ve kterém byl pouţit
hlínitanový cement. který způsobuje postupnou degradaci betonu, a tím ztrátu její spolehlivosti. Dle [3] je nutno učinit
opatřeni, která zabrání škodám na objektu a ţivotech.
Projekt zajištění poţadované spolehlivosti ţelezobetonového stropu vychází z [2] Jedná se o ocelovou nosnou
konstrukci, která bude přenášet (vynášet) zatíţení od stávajícího stropu.

8.5.1

Podepření stropní ţelezobetonové konstrukce nad 4. NP 3.1 Statický výpočet

Statický výpočet vychází ze skutečností zjištěných pří stavebně technickém stavu objektu [1], tzn. nedošlo k
ţádným zásahům do nosných konstrukcí. které byly provedeny po průzkumu. V případě, ţe dojde (nebo došlo) ke
změnám a zásahům do nosné konstrukce po zpracování posudku [1]. je to nutno je konzultovat se statíkem.
Pří statickém výpočtu se uvaţovalo s touto skladbou střešní konstrukce
· zatíţení stálé
plechová krytina,
asfaltokorek, průměrná tloušťka 0,19 m,
vlastní ţelezobetonová konstrukce - ţebírka 90/250mm po cca 0,5 m, deska tloušťky 40 mm,
ostatní nenosné konstrukce nepřesáhnou 100 kg/m·2 (výpočtová hodnota),
Návrh ocelových prvků nosné konstrukce vycházel z předpokladu, ţe veškeré zatíţení (včetně vlastní tíhy
ţelezobetonového stropu) bude přenášet nově vytvořená ocelová konstrukce.

Popis nové nosné konstrukce
Ţelezobetonový ţebírkový strop bude vynášen ocelovou konstrukcí, která se bude skládat ze systému nosníků,
průvlaků a sloupů. Nosníky budou podpírat ţebírka a budou uloţeny na průvlacích příp. polorámech.
Nosníky A(označení dle výkresu' č. 1) budou osazeny kolmo na osu ţelezobetonových stropních ţebírek
stávajícího stropu a v místech jejích kříţení budou tato ţebírka podpírat. Aktivace nosníků se provede jemným
podklínováním stropních ţebírek. Nosníky A budou uloţeny na spodní příruby B nosníků a přívařeny ke stojině.
Nosníky jsou navrţeny z válcovaných I profilů. Výška nosníků je (z ekonomických důvodů) odstupňována podle
rozpětí - I 160 nebo I 180.
Vzhledem k tomu, ţe jsou pouţity různé profily nosníků a strop bude vykazovat určité deformace, je moţno
upravit jejich výškové osazení podloţením ocelovými plechy v místě uloţení na spodní příruby průvlaků B a poté
nosníky jemně vyklínovat k ţebírkům.
Průvlaky B,na které jsou přivařeny mezi příruby nosníky A, jsou tvořeny válcovanými nosníky IPE 300, popř.
IPE 270.
V přední části objektu (u ulice) průvlaky tvoří spolu s ocelovými sloupky HEA160 polorámy. Sloupky D v místě
atiky přenášejí zatíţení do svislých nosného zdiva spodního podlaţí, protoţe se nedoporučuje dle [1] zatíţit ustupující
stěnu nástavby. Proto při průchodu ustupující obvodovou zdí je nutno nechat volný prostor pod nosníkem, aby zdivo
nezatěţoval.
Prostup ocelového profilu zdivem vytváří tepelný most, který je nutno vhodně vyřešit, aby nedocházelo ke
kondenzaci vodní páry na povrchu ocelí a následně k její korozi. Prostor pod nosníkem lze vyplnit měkkým izolačním
materiálem.
V zadní části objektu jsou průvlaky uloţeny na zdivo. Průvlak B3 je uloţen na jednostrannou konzolu vynášenou
ocelovými sloupky HEA 140.

8.5.2

Průvlaky C - IPE 300 jsou navrţeny pouze v levé přední částí. Jejích úkolem je přenést zatíţení z průvlaků B,
které se osadí na horní přírubu, do ocelového sloupku D HEA 140. Přenos zatíţení z průvlaku C do sloupků je zde
zajištěn pomocí příčníku na konzolkách.
Dvojíce průvlaků navíc podpírá ţelezobetonový průvlak prostřednictvím příčných trámků, osazených mezí
příruby po cca 1 m. Tyto příčníky je nutno mírně vyklínovat tak, aby nedocházelo k nadzvedávání ţelezobetonového
průvlaku.
Sloupky D - HEA 160 se osadí na nosnou konstrukcí stropu nad 3. NP, tzn. ţe je nutno rozebrat atíku v místě
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uloţeni patních plechů, které se osadí do Groutexu. Patní plechy jsou opatřeny zaráţkou pro zachycení případných
vodorovných sil.
Sloupky E- HEA 140 budou uloţeny také přes patní plech na nosnou konstrukci stropu nad 3. NP, patní plech bude
kotven do stropu nad 3. NP dvěma šrouby 012 - 5.8, osazenýmí do Groutexu (příp. pouţít závitove tyče), provede se
kotvení sloupů do zdiva pomocí trnů z betonářské výztuţe - 0R8, které se osadí do Groutexu do vyvrtaných otvorů ve
zdivu (hloubka kotvení min.100 mm) a provede se jejich přivařeni k přírubám HEA 140.
Všechny nosníky A (kromě nosníků A2) je nutno zajistit proti klopeni v polovinách rozpětí. To je navrţeno
pomoci úhelníků L 50x5, které se přivaří na horní příruby.
U průvlaků C (IPE 300) je také navrţeno zajištění horního pasu. U průvlaku v zadní části ve čtvrtinách rozpětí a v
přední části v polovině rozpětí. Vzhledem k výškové distanci horního pasu a nosníků A je nutno úhelník přivařit k horní
přírubě průvlaku C a na druhé straně ke spodní přírubě nosníku A
Nosníky a průvlaky je nutno v uloţení na zdivo vypodloţit plechem P.8, který se osadí do Groutexu, osazení
nosníků na plechy je moţno aţ po dosaţení poţadované pevnosti (min 24 h pro Groutex). Uloţení nosníků a průvlaků
na zdivo je min 200 mm.
Při provádění ocelové konstrukce je nutno provádět velmi přesná výšková zaměřeni s ohledem na skutečné
výškové polohy podpíraných prvků (ţebírek) stávající konstrukce.
V případě změn a úprav ocelové nosné konstrukce je nutno tyto změny konzultovat se statikem projektu.
Při provádění ocelové nosné konstrukce se doporučuje tento postup (přední částí je uvaţována část směrem k
ulici) :
strţení zbývajícího dřevěného podbití (podhledu) ţelezobetonového stropu, vytvoření kapes pro osazení průvlaků B (I
PE 270, IPE 300) a C (IPE 300), odbourání části atiky v místě kotvení sloupků D, pokud se v místech vytvoření kapes
zjistí nekvalitní zdivo, komínové, ventilační či jiné průduchy a otvory, je nutno posunout místo uloţení, v případě
větších změn konzultovat se statikem projektu,
osazení podkladních plechů P.8 pro všechny nosníky a průvlaky v místech uloţení na stěny a osazení kotevních plechů
P10 pro sloupky D a E, plechy pro kotvení nutno osadit aţ na nosnou konstrukci stropu nad 3. NP (tzn. odbourání
vrstev podlah a části atiky), plechy se osadí do Groutexu, po dosaţení pevnosti (min 24 hodin pro Groutex) je moţno je
zatíţit, osazení sloupků E a jejich zakotveni trny ke stávajícímu zdivu, uloţení průvlaku C na konzolu sloupků (viz
výkres č. 2 - detail 4) a na druhé straně na zdivo, vytvoření konzolky pro průvlak B3 (viz výkres č. 2 - detail 6),
postupné osazování polorámů v přední části s postupným uloţením nosníků A.

Obr. 1 Půdorys 4.NP, statický návrh
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Obr. 2 Detail ocelové konstrukce stropu 4.NP
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8.5.3

Tepelně technické posouzení skladby střešního a obvodového pláště včetně řešení detailů

Vyhodnocení jednotlivých posuzovaných konstrukcí
- Posouzení stávající skladby střešního pláště nad 4.NP – jednorozměrné teplotní pole.
- Posouzení nově navrţené skladby střešního pláště nad 4.NP – v místě mimo ţebro – jednorozměrné teplotní
pole.
- Posouzení nově navrţené skladby střešního pláště nad 4.NP – v místě ţebra – jednorozměrné teplotní pole.
- Posouzení nově navrţené skladby střešního pláště v místě průvlaku – jednorozměrné teplotní pole.
Posouzení jednotlivých konstrukcí a detailů bylo provedeno dle poţadavků dle ČSN 73 0540-2:2002 ve znění Zl
:2005. U konstrukcí bylo ověřováno splnění poţadavků z hlediska součinitele prostupu tepla, nejniţší vnitřní povrchové
teploty a zkondenzovaného mnoţství vodní páry uvnitř konstrukce v zimním období za předpokladu ustáleného
teplotního stavu.
U kritických detailů konstrukcí byly hodnoty povrchových teplot zjišťovány pomocí řešení dvojrozměrného
teplotního pole. Všechny posuzované konstrukce včetně detailů kromě stávající střešní a obvodové konstrukce splňují
poţadavek na součinitel pro tupu tepla (čJ. 5.2 v Č 73 0540-2:2002 ve znění Z 1 :2005), poţadavek na vnitřní po
rchovou teplolU (čI. -. 1 v Č N 73 0540-2:2002 ve znění Z 1 :2005) a roční bilanci kondenzace a vypařování
vodní páry uvnitř konstrukce (čl. 6.1. 6.2 v Č N 73 0540-2:2002 ve znění Z 1:2005).

Obr. 3 Teplotní pole nově navržené skladby střešní konstrukce v místě žebra

Obr. 4 Teplotní pole nově navržené skladby střešní konstrukce v místě průvlaku
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Obr. 5 Teplotní pole detailu střešního pláště v místě průchodu průvlaku IPE obvodovou zdí ve 4.NP

Obr. 6 Teplotní pole detailu střešního pláště v místě průchodu průvlaku IPE na obvodové zdivo
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Obr. 7 Stavební detail střešního pláště v místě průchodu průvlaku IPE obvodovou zdí ve 4.NP [9]

8.5.4

Poţárně bezpečnostní řešení

Poţární odolnost nosných konstrukcí stropu navrhuji zajistit zavěšeným podhledem ze sádrokartonových desek
s poţární odolností třicet minut. Navrţené úpravy splňují poţadavky kapitoly ČSN 73 0834
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9 FOTODOKUMENTACE

Obr. 8 Pohled uliční, stávající stav[9]

Obr. 9 Pohled uliční, stávající stav [9]
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Obr. 10 Pohled na střešní konstrukci nad 4.NP, stávající stav[9]

Obr. 11 Pohled na střešní konstrukci nad 4.NP, stávající stav[9]

Obr. 12 Pohled na střešní konstrukci nad 4.NP,stávající stav[9]

16

mezinárodní konference znalců 2008

10 VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY K ŘEŠENÍ ODSTRANĚNÍ
HABVARIJNÍHO STAVU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD 4.NP DOMU ÚDOLNÍ 72,
BRNO

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE
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11 VYUŢÍVÁNÍ HLINITANOVÉHO CEMENTU I U JINÝCH STAVEB
Na náměstí Svobody v Brně se nacházel Dům nábytku, autor Otto Eisler. Stávající objekt byl s ohledem na použitý
hlinitanový cement při výstavbě, kompletně asanován.

V nosných konstrukcích objektu,nemocnice u Šilhanů Brně, byly pouţity hlinitanové cementy. Stejný osud, jako
dům nábytku na náměstí Svobody v Brně tento objekt nepotkal. V minulých letech v daném objektu proběhla rozsáhlá
rekonstrukce.

12 ZÁVĚR

Článek ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z HLINITANOVÉHO BETONU DOMU ÚDOLNÍ 72 vznikl na základě
osobních zkušeností autora a to od doby zjištění havarijního stavu aţ po realizační stadium.
Problémy staveb, jejichţ nosné prvky byly zejména ve 30. a 40. letech minulého století prováděny z hlinitanového
betonu jsou technické veřejnosti dostatečně známy.
Po cca 60 aţ 70 letech ţivotnosti staveb se objevují ( po odkrytí rovných podhledů ) odpadávající plochy a kusy
betonu, které spolupůsobily - tvořily soudrţné krycí vrstvy s betonářskou ocelí, která zkorodovala, a rzí - hydroxidem
ţelezitým zvětšila objem a způsobila nesoudrţnost mezi výztuţí a betonem.
Způsob a technologie řešení závad je odvislý od místa a rozsahu poškození stavební konstrukce. Většinou se však
jedná o subtilní konstrukce ţebírkových stropů, případně o příčky – moniérky. Zatímco u příček je řešení poměrně jednoduché, u stropů, pokud není konstrukce odstraněna a nahrazena novou, bývá řešení s ohledem na některé limitující
podmínky sloţitější.
Je nutno si všímat vztahu architektury a občanů o historické stavby, které by měly zůstat budoucím generacím zachovány. Návrhy řešení jejich oprav i úprav ( v případech, kdy je u těchto starších staveb měněn způsob vyuţití ) by
neměly poškodit stylovou hodnotu těchto staveb.
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