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1. Pľedmet zákazky a základné údaje

Pľedmetom staľiĺkého vyjadľenia je posúdenie súčasnóho stavu a sanáĺie obvodovýrh stien

a sľľopu nad 2.NP v budove prís}avby v aľeáli SPšE Zochova po poľuche, kľoľÚ vyvo{aĺo dynamiĺké

zat'aženie pádom stľomu na budovu príslavby {podl'a náĺ* doslupnýĺh infoľmárií sa láto udatost'

staIa pľed štyľmi ľokĺni}.

2, Podktady

* Vizuálna obhtiadka pľiestoľov objaktu in silu

- Folodokumentácia

- Napľiek snahe a vyht'adávaniu v aľĺhíve školy sa nepodaľilo nájst' žiadnu ľelevanľnú

technicklj dokumeniáciu k do}knuľej časli objektu

3. Popis objektu a jednotlivých konšľľukciĺ objektu

Aľeál Stľednej pľiemyselnej škoty elektľoteĺhnickej na Zochovej ulici č. 9 je situovaný v

cenfľe Bľalislavy v oblasli Patisád' Areál škoty sa ľozktadá ĺnedzi ulicami Zoĺhova, Podjavoľĺnskej,

Svoľadova a Patisády. V samoinom areáli sa poľoĺn nachádlajú pôvodná budovy škoty a neskoľšie

prísľavby' Spolu tvoľia v pôdoľyse ľvaľ písmena U s olvorenou slľanou smeľoĺtl do Svoľadovej

utice. Najslaľšia ľast' lvoľená dvomi krídlami. je postavená v seĹesnom štýte a poĺhádza z roku

1910. Neskoršie v 10-tych ľokorh bati realizované dve pľĺsľavby a d'alšia prístavba naprojeklovaná,

ale už nie ľealizovaná. Pôvodná najstaršia časl'je zapísaná do zoznamu pamiatck"

Vyjadrenie slaľika sa týka konkĺ'éľne budovy pľístavby zo 70-ľych ľokov, kľoľá je

ľovnobežná s uticou Podjavoľĺnskej'

Budova pľĺsiavby {d'alej ten objekt} je dvojpodlažný obj*kt. ktoľý nie je podpivničený a je

ukonĽený plochou stľechou' Vsiup do objektu je z dvoľovej časii aľeálu pľibližne v sľrede objekiu.

Veľtikálnu komunikáciu zabezpečuje dvo1ramenná srhodisko, v objekte nie je výl'ah' 5iavebne aj

dispoziine -ie objekt delený ako pozdĺžny dvojÍrakt. So slľedovej komunikačnej časti sa vstupuje do

jednotĺivýrh tľied, z ktoľýĺh je poiom vslup do d'alších nasledujúcieh tľied,

Z hl'adiska konš}ľukčného systému je objekt riešený ako slavba s muľovanými obvodovými

stenami ukonienými nadokennými pľekĺadmi a vencami a stľedným železobetónovým monolitickým

ľámom tvoľeným viacpol'ovými pľievlakmi po *ĺž*e objektu a stĺpmi' Slľopná konšľrukĺia nad ĺ'NP je

lvorená pľavdepodobne žetezobetónovou ĺloskou { pľípadne pľeťabrikovanými panetmi }, stropná

konšlľukĺia nad 2.NP {stľecha) je tvoľená pľefabľikovanými panetmi utoženými kolmo na obvĺ:dové

sleny a slľedový železobelônový ľáĺn' Slľecha objektu je ľiešená ako plochá bez aľík, s fóliovou

izoláciou a minimátnym spádom od sľľedu smeĺon k obvodovýĺn stenám" Voda zo sľľiech je nástedne

odvádzaná okapovými ľĺnami a zvistýĺni zvodmi. Záktadové konštrukrie objeklu ľvoľia zákĺadové

pásy pod obvodovými sľenami a základové pälky pod jednottivými stĺpmi slľedného nosného rámu'
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3,1 Popis sľavu konštľukciĺ

Nosné muľivo obvodových stien je v hoľnej Ĺasli stužené obvodovým železobeľónovým
vencom a nadokennými žeiezobeiónovými pľekladmi, na kloľých sú utoženó strešné pľefabľikované
panety" Žetezobeľónová konšľľukĺĺa ukončenia muľovanýĺh stien je homogénna a jednoliaľa a
čiastočne spojená zátievkou so stľopnými panelmi.Obvodové muľĺvo pod louto konšľľukciou tvoľia v
podsľate len medziokenné pitiere na oboch dlhších slľanách fasády objekiu' Kľaišie obvodová steny
objeklu sÚ plné, bez okenných oŕvoľoý a tvoria na koncocb priečne sľuženie objektu'

Podl'a opisu haváľie *pľad šľyroch ľokov pľišlo k pádu pomeľne nohuľného stľomu smeroĺn
k objektu a násĺednému kľátkodobému dynamickáĺnu zal'aženiu konštľukciĺ objektu' Pľedpokladáme,
že ioľo kľátkodobé dynamické zat'aženie {náľaz} pôsobito pľevažne vodoľovným smeľom kolmo na
pozdĺžne sľeny objektu. Nástedkom tohlo zat'aženia vznikti pľakľicky na všeľkých medziokenných
pilieľoch vodorovné šrnykovó ľľhliny, kde vodoľovná sila spôsobená pádom stľomu pľekonala silu
väzieb ĺnalľy a ľehát obvodových sľien' Iieto tľhtiny vznikli najĺnä v najvyššej časti medziokennýĺh
pilieľov v styku muľiva a železobeiónovej konšiľukĺie obvodových ventov a prekĺadov, kloľá sa
celá pohĺa spojená so stľopnými pľefabľikovanými panelmi' Rovnaké ľľhtiny sa vyskytujú aj na
opačnej slľane objeklu ako sa udĺal náľaz slľomu. V niekľorýĺh medziokenných pilieroch,
pľavdepodobne v mĺeste najbližšom náľazu sľľoĺnu, pľišlo k vzniku vodoľovnej ŕľhtiny aj v dolnej
časti pilierov v mi*sle napojenia na plný rnúľ tesne nad paľapelĺni' Záľoveň prišlo k vzniku lľhlĺn
na sŕyku pozdĺžnej časti steny a okľajovej pľiečnej stužu.iúcej sieny, nakol'ko táio mala zľejme
dostatgčnú luhost' odolal' zat'aženiu a neprišto k jej pohybu. Kľajný s}ľešný panel. kioľý je po celej
svoiej dĺžke zátievkou zmonolilnený s obvodovým venťom na koncovej pľiečnej stužujÚĺej sľene'
ostaĺ ľovnako bez alebo len s minimálnym pohybom a pľišlo k obnaženiĺ.l sŕyku prvého a druhého
stľešného panelu od kľaja. Pľavdepodobne už poč*s výslavby boĺi spomenuľé slľešnó paneĺy
osadená s pomerne výrazným,.skokom", kioľý boĺ poľom dodaľočne opravovaný sadľou a omielkou.
Toto doda}očné opľavovanie prakľicky celé vypadlo počas náľazu stľomu do sieny objektu. Ked,že
slľešná konštľukria sa pohla Pomeľne konzislenlne ako ceĺok, d'alšie väčšie poľuĺhy v nei pri
spomenuľej udalosli nenasiali. V rämci sanáĺie skúikového sťavu je ľak v pľvom rade polľebná
zameral' sa na murivo medziokenných pilieľov.

3.2 Papis poľúch objektu

Po vizuáĺnej ohliadke objektu môžeme konštalovaľ' nasledujúce poĺuchy'

- Vypadnuľie opľavovanej časti slropu na ľozhľaní pľváho a dľuhého sŕľešného preĺabrikátu.

_ Vznik zvislej a šikmej tľhtiny na ľozhľaní koncovej stužujĹĺĺej sleny a pľvého piĺieľa obvodovej
steny ko{ĺnej na stužujúcu stenu.

* Vznik šikme"} lľhtiny na slyku obvodovje stužujúcej sťeny a vnúŤoľnej pozdížnej steny'

- Vznik vodoľovnej tľhtiny na všeľkýĺh medziokenných pitieľoch v miesle pod obvodovýrn vencom a
prekladmi,

- Vznik vodoľovnej tľhliny v dotnej časti niekloľých medziokenných pilieľov na slyku s plnou
stenou paľapelu. lde zľejme o pilieľe najbtižšie mieslu nárazu stropu do obiektu.
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- Vznik vodoľovnej tľhtiny na medziokenných pitieľoch v mieste pod obvodovým vencom a prekladmi

na opačnej stľane objeklu ako prišlo k náľazu stromu'

5. ZaVeľ

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu konštrukciĺ objekľu

Pľed štyľni rokni prišĺa k nárazu stranu do ŕasády abjektu a k ŕýn vyvotaniu

kráŕkadabáho dynankkélla zaľ'aženia, kŕoľé spôsobila pohyb poneľné ŕuhei sŕľešnej konštľukcie vo

yodoľoynon sneľe. Kpd'že nurĺvo neďziokennýrh pĺĺierav ná násobne nenšiu ŕuhosŕ' vo yodaťayĺlnn

smeľe ako sŕropná konšŕrukria, pľišto k yzniku šnykarých ŕľhĺĺn v ŕýrhŕo pitieľarh' Podt'a popĺsu

zanesŕnanroy Spšr Zochoya po adsŕránenĺ sŕronu už nepľšlo k žiadnenu d'a!šĺenu yzniku ŕrhlín.

Z uvedeného nôžene konšŕaŕovaŕ', že exisŕujúre ŕrhtiny sa pa svajon vznĺku náľazan sŕronu sŕali
prakŕkky okanžĺŕe ŕľhtĺ'nanĺ pasíľnyni' Z hľadĺska záyažnosŕi ŕrhliny paražryene jednak za
vzht'adayé a čiasŕočne nepľtano a.s za záražné, nakatko do rzniknuŕých ŕrhtín nôže ynĺkaŕ' yoda a
y zĺne pôsobenín nľdztl trhtiny rozširovaŕ' a razľušavaŕ' nuriyo, Z hl'adŕska pôvodu ĺde na1nä a

šnykové ŕrŕľĺlny _ nedziokenné pĺĺiere a čiasŕačne ŕ'ahové ŕrhtĺny na sŕyku kolnýrh stĺen' Z
ht'adiska sŕupĺía poškodenĺa ide o sŕupaň 3 - sŕľedné razľušenie sa šíĺkou ŕrhĺĺn nad Snn prĺ ťon

nie ie ohrazená ceĺkoyá sŕabiliŕa objekŕu.

5.2 Návľh ĺiešení na odslľánenie vidileľných poľúch

ťx|sl'uiúce pasíĺ,ne ŕrhĺĺny je vhodné apľavovaŕ'škáravanín a htbšĺe a šĺľšíe ŕrhĺĺny
ĺnjektovanín.

Sanoŕnú oprdvu ŕrhlín je poŕľebné začat' odsŕľánenĺn pazdĺžnyrh pľuhav onieŕky vedúrkh

súbežne s ŕľh{inanĺ v šíľke cra Srn nakoĺ'ko ŕľhĺiny vidiŕeĺ'né v onleŕke nôžu byŕ' niekedy
podsŕaŕne užšĺe ako ŕrhtiny y nurive skrytá pod onĺeŕkou. Úzke ŕrhlny slačĺ vyťlsŕlŕ'a ryfúkat'
sŕĺačenýn vzduthon, navĺhčiŕ'a vyškáľovaŕ' ŕak, aby sa na{ŕa de škár dala naŕlačiŕ'čo najhlbšĺe.

V prĺpade ŕľlĺtín na nedziakennýrh piĺierorh navľhujene technalógĺu opŕ"avy ľľhĺín riešĺť
ĺnjekŕovanĺn, nakoĺ'ko predpakĺaďáne Úpĺné ,,ušnyknuŕie" ložnej škáľy. ľechnoĺógla injekŕovanín je
srhopná nuľivo aj spevnĺŕ'' V ŕľhĺinkh s hrĺjbkou nad 5 nn le injekŕážna nalta srhapná doslahnul'
pzneľne hťboko. V pľĺpade iniekŕáže zväčša neoďsŕraňujene onieľky, kŕaré sĺĺižĺa ako uľč1ŕó

,.debnenĺe" ĺnjekŕážne1 naĺŕy' Spôsab apľavy jedneŕĺĺvýrh ŕľhlín je preŕo vhodné riešĺŕ'priano na

niesŕe. lnjekŕážna ĺáŕka nusí naŕ' dosŕalačnú pevnosŕi ŕĺxoŕropĺu a nesnĺe poďlĺehaŕ' objenovýn

znenán ĺna1n;i znrašŕbvaniu pľi vysythanĺl ľľŕĺliny nažno inlekŕovat' aj epoxiďovýnl alebo
polyuľetánovýnĺ žĺvirani. Po njekŕáži sa ŕľhtiny, kŕoré sa pre.1avujĺi na ĺícl nurĺva, preškáľuiú a
anieŕnu.

V Bľatistave, august 2019 lnq. Rastislav Loľenz
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6. Foľodokuĺnentácia

Foto ľ.1 - Pohl'ad na sľyk pľvého a dľuhého stľašnôho panelu pľi obvodovej stene'

Foto č.2 - Pohľad na styk pľváho a dľuhého stľešn6ho paneĺu pľi vnútoľnej stene.


