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Úvod:        

 Na základě požadavku ředitele Centra Kociánka, Mgr. Tomáše Komárka, jsem provedl 
vizuální statickou prohlídku objektu spojovacího koridoru mezi pavilonem C a budovou školy 
DEF.  
Dle informací zaměstnanců a ředitele školy se v posledních několika letech začaly projevovat 
trhliny v plných stěnách, mimo prosklené části, viz obrazová příloha. 
Jde o jednopodlažní objekt v mírném spádu na sloupech, samostatně stojící, prostorově 
zakřivený, navazující na objekt školy DEF v úseku budovy D a na druhém konci na 
rehabilitační bazén budovy C. 

Podklady:        

• Prohlídka stavebně technického stavu objektu, Ing. Marek Dostál; 11/2017-10/2018 
• Projektová dokumentace Koridoru – stavební řešení, Ing.arch. Jan Láska,05/2003; 

statický výpočet ocelové konstrukce – Ing. Josef Mareš, 07/2003; statický výpočet 
založení – Ing. Vít Rybák,06/2003 

 

Popis konstrukce koridoru: 

Nosná konstrukce je tvořena ocelovými rámy z válcovaných otevřených profilů U, I, HEA, 
založenými na betonových patkách a pasu u objektu D. Podlahu tvoří železobetonová deska 
tl. 100 mm, betonovaná do trapézového plechu výšky 40 mm, zakrytá dlažbou. Stejného 
složení je i stropní deska, nad kterou je nadezdívka a pultová střecha s nosnou dřevěnou 
konstrukcí. Vyzdívky plných stěn mezi ocelovými sloupy rámů jsou sendvičové, zděné 
z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 2x 50 mm s vloženou tepelnou izolací. Opláštění vnějšího 
líce koridoru tvoří obklad dřevěnými deskami. 
Koridor je rozdělen do dvou dilatačních celků, které jsou půdorysně přímé. Kratší úsek 20 m 
je neposuvně připojen na ŽB věnce pavilonu rehabilitace „C“ a posuvně uložen na střední 
rozšířenou část koridoru. Střední rozšířená část koridoru a delší přímá část délky 43 m tvoří 
druhý dilatační celek celkové délky 56 m, uložený posuvně na koncový čelní ocelový rám 
zakotvený do věnců pavilonu „D“. 
Tuhost nosné ocelové konstrukce koridoru je zajištěna rámovými styky a spojitostí podélných 
nosníků. Příčníky jsou připojeny na sloupy rámovým rohem. Kloubově jsou připojeny nosníky 
delšího úseku na střední rozšířenou část. Kotvení sloupů do základů je uvažováno jako 
vetknutí. 
V projektu Ocelové konstrukce je uvedena maximální deformace 17 mm, což je pro rozměry 
nosných ocelových prvků přípustná hodnota. 

Prohlídka koridoru: 

Zjištěné trhliny se objevují pouze ve výplňovém zdivu Ytong 50 mm, a to jako šikmé, svislé i 
vodorovné, viz obrazová příloha. Sádrokartonové opláštění ocelové konstrukce je 
neporušené. Nejsou viditelné ani trhliny v podlahách nebo nadměrné průhyby podlah nebo 
stěn. 
 

Vyhodnocení:  

V projektu Ocelové konstrukce je uvedena maximální deformace 17 mm, nelze ji ovšem 
přenášet přímo do výplňového zdiva tl. 50 mm. Jde o sendvičové zdivo složené 
z pórobetonových tvárnic Ytong 2x 50 mm s vloženou tepelnou izolací, přímo vyzděné bez 
distančního ukotvení mezi ocelové prvky. Zdivo není opatřeno výztužnou sítí v omítce. 
Tepelná roztažnost a pružné deformace od užitného zatížení není tenkostěnná konstrukce 
výplňového zdiva schopna přenést a trhá se. Nejde tedy o poruchu nosné konstrukce 
koridoru, ale málo staticky závažnou poruchu výplňového zdiva. 
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Závěr: 
 
Nosná konstrukce koridoru mezi objekty C a D není poškozena. Koridor nevykazuje 
známky nadměrných deformací nebo snížené únosnosti a lze ho dále používat 
k určenému účelu. 
Poruchy v nenosném výplňovém zdivu jsou způsobeny jejich malou tuhostí (tloušťka 
samostatné vrstvy je 50 mm) vzhledem k teplotnímu namáhání koridoru. Návrhem řešení je 
například odbourání vnitřního zdiva v tl. 50 mm a jeho nahrazení silnějším zdivem Ytong tl. 
100 mm a jeho důsledné oddilatování od ocelové konstrukce například pomocí kotvících 
plechů a montážní pěny. Do nové vnitřní omítky je nutno vložit výztužnou plastovou síť do 
lepidla. 
 
 
 
Vypracoval: 
 
Ing. Marek Dostál 
 
 
 
 
 
Fotografická příloha: 
 

pohled do druhé části koridoru od budovy D 
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pohled do první části koridoru od budovy C   
 
 
    

 
Detailní pohled na trhlinu 


