
p 
ti 

Stropní konstrukce nad místností 0.05 - foyer 

| i Původní stav 

Stávající železobetonová stropní konstrukce nevykazovala žádné statické poruchy. Vzhledem k tomu, 

že nebylo potřebné její přitížení, měla být dle statika ponechána. 

Sanace kazetového stropu nad foyer 

Po odsekání stávajících omítek na základe vad stávajícího stropu zjištěných statikem byla navržena 

sanace stropu. Na základě nařízení statika jednal GDS s firmou SIKA a zajistil návrh vybraných 

sanačních materiálů a návrh postupu prací sanace. Provedení sanace podhledu stropu nad foyer bylo 

později schváleno radou města Kuřim. 

Po dokončení nového stropu nad místnostmi S.06 až S.10, který tvoří podlahu foyer, byly ve druhé 

polovině května zahájeny sanační práce subdodavatelem sanací, firmou Sanakor, otryskáním povrchu 

betonových ploch, určených k sanaci, tlakovou vodou. Po cca 30 minutách tryskání tlakovou vodou 

musel být výrazně snížen tlak vodního proudu, neboť tryskání původním tlakem způsobovalo výrazné 

ubývání betonové hmoty stropní desky a trámů. 

Přizvaný s t a t i k , ^ ^ P | nařídil neprovádět další čištění tlakovou vodou. K možnosti provádění 

sanačních materiálů se nevyjádřil, doporučil konzultovat s technologem výrobce (SIKA). TDI, ing 

V H H B ' požadoval provést před prováděním dalších sanačních prací zkoušku přídržnosti 

certifikovanou firmou. 

Provedení zkoušky přídržnosti železobetonové konstrukce 

Dne 6. června 2018 byla zkouška přídr?.nosti provedena f H H H H f l l akreditovaná Zkušební 

laboratoř č.1008, a.s. Qualiform a to s negativním výsledkem, viz Zpráva č. 4340/ 0 1 / KZ/ 2018. 

Zpráva je uložena na stavbě a přiložena v příloze. 

Zkouška vykazuje průměrnou pevnost v tahu Rt~ 0,853 Mpa, pro aplikaci sanačních hmot je 

požadováno min. 1,5 Mpa. 

GDS poptal u firmy SIKA možné zvýšení přilnavosti stávajícího podkladu (tlaková penetrace apod.). 

Vzhledem k výsledkům zkoušky přídržnosti nelze provést sanaci dle technologického postupu 

výrobce, za kterou by bylo možné nést záruku. 

Hloubkovou penetrací fze dosáhnout zvýšení pevnosti v tahu o max. 0,3 Mpa, v našem případě je to 

nedostatečné. 

GP projednal se s t a t i k em , j HHH fe možnost zesílení stávající konstrukce stropu nad foyer. Statik 

tuto možnost zamítl s tím, že takto poškozený strop nevyhoví posouzení dle aktuálních platných 

norem. Závěrem bylo statikem doporučeno stávající strop odstranit a nahradit novým. 

Návrh nové stropní konstrukce 

Pro zhotovení nové stropní konstrukce byly možné dvě varianty řešení a to ocelobolonová stropní 

konstrukce (ocelové nosníky s VSŽ plechem a nadbetonovanou deskou) nebo monolitická žebrová 

stropní konstrukce, která by tvořila repliku stávající stropní konstrukce. 



Po předběžném zhodnocení stropní konstrukce zhotovené z ocelových nosníků vycházely velké

průřezy ocelových nosníků. Po připočítání nadbelonované desky a požárního sádrokartonového

podhledu by došlo ke snížení světlé výšky ve foyer a k vytvoření „ozubu" u schodišťových ramen,

které by snížili podchodnou výšku. Dále by takto velké ocelové nosníky nebylo možné uložil do

stávajících betonových průvlaků.

Z hlediska provedení, statického hlediska a z architektonického hlediska bylo z technického hlediska

dohodnuto provést novou stropní konstrukci jako železobetonovou, tvarově odpovídající stávající

stropní konstrukci.

V Brně dne 9. července 2018

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ S.r.o.

generální projektant



8
9 Stropní konstrukce nad místností 0.05 - foyer

Po odsekánístávajících omítek na základě vad stávajícího stropu zjištěných statikem byla navržena

sanace stropu. Při provádění sanace (otryskání povrchu tlakovou vodou) byl zjištěn výrazný úbytek

betonové hmoty. Na základě toho byla provedena zkouška pevnosti povrchových vrstev

akreditovanou Zkušební laboratoří č.1008, a.s. Qualiform.

Na základě výsledků zkoušek pevnosti povrchových vrstev v tahu provedených na železobetonové

stropní konstrukci nad místností č. 0.05 - foyer bylo prokázáno, že stropní konstrukce nesplňuje

podmínky pro provedení sanace a nelze sanaci provést.

GP projednal se statikem, ^PJJBBlmožnost zesílení stávající konstrukce stropu nad foyer. Statik

tuto možnost zamítl s tím, že takto poškozený strop nevyhoví posouzení dle aktuálních platných

norem. Závěrem bylo statikem doporučeno stávající strop odstranit a nahradit novým.

V Brně dne 2. července 2018

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

generální projektant



Příloha č.l - Zkouška přídržnosti • přilnavost vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev 
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