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ÚVOD 

Diplomová práca sa zaoberá 7 podlažnou panelovou stavbou, ktorá 

patrí do varianty konštrukčnej sústavy T - 06 B – KDU - R. Objekt počas 

používania slúžil ako internát. Ďalším plánom využitia objektu je jeho 

adaptácia na bytové jednotky a nadstavba v podobe jedného podlažia. 

Nadstavba nie je súčasťou práce, boli len prevzaté zaťaženia s príslušných 

podkladov 

Cieľom práce bolo posúdiť aktuálny stav stavby a následne návrh 

statického zabezpečenia tých častí, ktoré boli porušené neodbornými  

zásahmi do konštrukcie počas používania stavby. Jedná sa o zásahy do 

stropných panelov v podobe drážok a vytvorenie otvorov do plných 

stenových panelov bez statického zaistenia. V rámci adaptácie konštrukcie 

kde je plánovaná nadstavba a zmena dispozičného riešenia, bolo nutné 

navrhnúť statické zaistenie v miestach kde bolo plánované zväčšenie 

dverového otvoru, alebo vytvorenie nového otvoru do plného panelu. Všetky 

navrhnuté statické zaistenia museli byť posúdené na finálny stav. 

V software SCIA Engineer bolo vytvorené niekoľko statických modelov. 

Pre zjednodušenie výpočtu nebol vytvorený priestorový model, ale boli 

vybrané časti objektu, v ktorých mali byť uskutočnené zásahy do konštrukcie. 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

  



11 

 

1 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 

Riešený objekt sa nachádza v obci Rosice neďaleko od Brna. Objekt je 

vytvorený z panelovej sústavy T – 06 B – KDU – R. Je to objekt so 7 

poschodiami a jedným technickým poschodím (1.PP až 7 NP). Pôdorysné 

rozmery objektu sú 18,61 x 43,66 m. s plochou strechou. Na objekt je 

napojená nižšia budova, ktorá je oddelená dilatáciou. 

Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie [1] je konštrukčná výška 

podlažia 2,8m, pričom svetlá výška je 2,6m. Steny v pozdĺžnom smere sú 

v moduloch 4,2 m a 3,6 m a k tomu chodba je 2,4 m. Modul priečnych stien 

je 3,6 m. V 1. PP a 1. NP poschodí sú v niektorých miestach vynechané 

stenové panely a sú nahradené oceľovým rámom uzavretého zvareného 

prierezu 2xU200. Schodisko je dvojramenné a v zrkadle schodiska je 

umiestnený výťah ďalší výťah je umiestený vo vedľajšom module vo vlastnej 

šachte. 

Objekt je založený na základovej doske hrúbky 500 mm z betónu triedy 

C16/20. Zvislé nosné konštrukcie sú z panelov hrúbky 140 mm. Skúškami 

bolo dokázané, trieda betónu stenových panelov vo všetkých poschodiach je 

C16/20. Stropné panely použité v konštrukcií sú hrúbky 140 mm a ich trieda 

betónu je C16/20 Potvrdená stavebne technickým prieskumom [2]. 

Obvodový plášť je z panelov o hrúbke 340 mm a štítová strana je 

vytvorená z obvodových panelov hrúbky 300 mm. Ide o sendvičovú 

konštrukciu s vnútornou polystyrénovou tepelnou izoláciou. 

Podlahové vrstvy podľa prieskumu sú hrúbky 60 mm a povrchová úprava 

tvorí PVC, dlažba alebo cementový poter  

Strecha objektu je plochá a skladbu plášťa tvorí spádový podsyp, 

polystyrén, dosky Polsid a vrstvy fóliových izolácií a lepeniek. 

V stavebne technickom prieskume boli zistené zásahy do nosnej 

konštrukcie bývalými majiteľmi bez statického zaistenia. Jedná sa 
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o dodatočne vytvorenie otvoru v nosnej stene pričom pri prieskume boli 

objavené poruchy zostávajúceho piliera a nadpražia vyrezaného otvoru, ďalej 

sa zistilo porušenie stropných panelov drážkami kolmo na nosnú výstuž čo 

značne oslabilo únosnosť panelov v niektorých miestach viac ako 50 %. 

Dodatočné zásahy do konštrukcie ovplyvňujú únosnosť jednotlivých 

postihnutých prvkov ako aj plánované stavebné zásahy v rámci adaptácie 

objektu, preto je v rámci tejto dokumentácie navrhnuté ich statické zaistenie. 

 

2 KRÁTKY POPIS PLÁNOVANEJ ADAPTÁCIE OBJIEKTU  

 Pri plánovanej adaptácií sú navrhnuté bytové jednotky ktoré však 

musia byť limitované pôvodnou dispozíciou objektu. Z plánovanej úpravy 

objektu (pôdorysy plánovaný stav prílohy) [3], budú v rámci tejto práce 

vybrané niektoré časti budovy, kde vo vybraných nosných stenách 1.NP až 

7.NP je v pláne upravovať alebo realizovať nové otvory. Tieto zásahy budú 

posúdene a následne bude navrhnuté statické zaistenie. V podlažiach bude 

vymenená aktuálna ťažká podlaha hrúbky asi 60 mm za ľahšiu suchú 

podlahu. Účelom je čo najmenej zaťažovať stavbu. Deliace priečky preto je 

nutné realizovať zo sadrokartónu  

Nosná konštrukcia nadstavby nie je súčasťou tejto práce, ale v rámci 

statického posudzovania je počítané so zaťažením ktoré pôsobí na zvyšok 

stavby. Nadstavba je podľa podkladov uvažovaná ako oceľová konštrukcia. 

Ktorá bude kotvená k pôvodným prvkom a novým železobetónovým 

vencom.  
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3 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 

 
Obr. 1 Schéma pôdorysu s vyznačenými modulovými osami 

 Ako je vidieť na Obr.1, tak nosnú konštrukciu objektu tvoria pozdĺžne 

a priečne steny, a stropné dosky. Stabilitu a tuhosť celej budovy zabezpečujú 

nosné styky ktoré spolu s vymenovanými prvkami tvoria priestorovú stabilitu 

budovy. 

 

3.1 Zaťaženie nosnej konštrukcie 

 

Užitné:  

- Byty   1,500 kN/m2 

- Chodby/átrium 3,000 kN/m2 

- Strecha (nepochôdzna) 0,750 kN/m2 

Skladba podlahy – aktuálna (bez nosnej konštrukcie) 1,320 kN/m2 

Podlahy v chodbách – nové (bez NK) 1,426 kN/m2 

Podlahy v bytoch – nové (bez NK) 0,436 kN/m2 

Podlahy v kúpeľni – nové (bez NK) 0,684 kN/m2 

Podlaha átrium (bez NK) 0,975 kN/m2 

Stropné panely hr. 140 mm 3,500 kN/m2 

Strecha – aktuálna 1,800 kN/m2 
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Steny nadstavby hr. 300 mm 2,900 kN/m2 

SDK Priečky v bytoch hr.150 – nové jadro 1,325 kN/m2 

Klimatické: 

- Sneh II. snehová oblasť  s=0,8 kN/m2 

- Vietor II. vetrová oblasť qp=1,09 kN/m2 

Zaťaženia sú v charakteristických hodnotách 

3.2 Základy 

 Podľa dostupných podkladov [1] je stavba uložená na základovej doske 

o hrúbke 0,5 m. je to z dôvodu výskytu pôdy, ktorá je tvorená ílovito-

prachovitou hlinou. 

3.3 Zásahy do aktuálneho objektu 

 Jednotlivé častí činností ktoré je potreba vykonať pred a počas 

statických zásahov budú popísane v nasledujúcom odstavci. Tieto činnosti 

platia pre celý objekt všeobecne.  

 

Postup práce pri adaptácií objektu a naviazanosť jednotlivých krokov 

 

1) Odstránenie všetkých podlahových vrstiev, až na horný líc stropných 

panelov, odstránenie murovaných priečok a stien bytových jadier 

(všetko vez zásahov do nosných prvkov). Pri práci je nutné dbať o to 

aby nevznikali v objekte otrasy a vibrácie. Odstránený materiál je 

zakázané zhromažďovať na jednom mieste, preto je ho najlepšie 

okamžite odvážať mimo. Je to z dôvodu porušenia niektorých 

stropných panelov v 2.NP a 3 NP drážkami a aby sa zabránilo 

preťažovaniu týchto poškodených panelov, ale aj všeobecne 

preťaženie ktorékoľvek konštrukcie   

2) Kontrola objektu. Kontrola prevedenia špár stropných panelov – 

vyplnenie zálievkou. 
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3) Statické zaistenie v miestach kde boli prevedené neodborné zásahy do 

nosnej konštrukcie 

4) Zosilnenie nevyhovujúcich stropných konštrukcií 

5) Zásahy do pozdĺžnych stien podľa stanoveného postupu 

6) Zásahy do priečnych stien podľa stanoveného postupu. 

7) Prestupy v stropných paneloch 

8) Odstránenie strešného plášťa v nevyhnutnom prípade urobiť pri 

zosilňovaní nadpražia otvorov 

3.3.1 Príprava objektu pred plánovanými zásahmi 

 Ešte pred zahájením statických zásahov je nutné maximálne odľahčiť 

konštrukciu. Pod odľahčením sa rozumie odstránenie všetkých nenosných 

konštrukcií (podlahy, priečky pôvodných jadier) a potom vykonať kontrolu 

odhalených častí nosnej konštrukcie (stykov). Odľahčením konštrukcie sa 

docieli aktívne zosilnenie konštrukcie, pretože nasledovné finálne zaťaženie 

aktivuje zosilňovacie prvky a zapojí ich do prenosu pôsobiacich síl na 

konštrukcií. 

a) Podrobnejší postup odstránenia podlahových vrstiev 

- Pri odstraňovaní podlahových vrstiev je potrebné obmedziť používanie 

príklepovej zbíjacej techniky na minimum a vyhnúť sa tak poškodeniu 

vrchnej časti stropného panelu. 

- Podlahy sú tvorené poterom o hrúbke cca 60 mm. 

- Pri práci je treba zabrániť :  

→ poškodeniu hornej časti stropného panelu 

→ zabrániť preťaženiu panelu z dôvodu skladovania vybúraného 

materiálu na jednom mieste (vybúraný materiál je potreba súčasne 

s búracími prácami aj odvážať mimo objekt. 

→ zabrániť nadmerným dynamickým účinkom a otrasom pri búraní 

a práce so zbíjacou technikou. 
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- V hornej časti panelu kde sa nachádza podlaha, ktorá ma 

predpokladanú hrúbku 60 mm (treba overiť) sa pomocou rastra 

približne 0,5 x 0,5 urobia plytké zárezy do hĺbky 3 cm. Potom je možné 

vrstvy mazaniny primerane odoberať. 

- V 2. NP a 3. NP sú stropné panely, ktoré sú porušené na spodnom líci 

drážkami po elektroinštalácií kolmo na hlavnú nosnú výstuž, preto je 

ich nosnosť znížená a je nutné ich zaistiť – podstojkovať. Stojky budú 

podopierať stropné panely od 3. NP až po 1. PP (budú cez 4 poschodia). 

Je nevyhnutné počas prác dávať pozor na to aby nevznikali dynamické 

účinky a vybúraný materiál je nutné okamžite odvážať preč. 

b) Odstránenie nenosných priečok 

- Odstraňovanie týchto konštrukcií je nutné robiť od najvyššieho 

poschodia po najnižšie 

- Materiál, ktorý sa vybúra je nutné okamžite odvážať mimo objekt 

- Predpokladá sa odstránenie pôvodných priečok z tehiel a priečok 

z pórobetónu. 

3.3.2 Sanácia neodborne urobených zásahov do nosných konštrukcií 

 

3.3.2.1 Stropné panely poškodené drážkami 

 

 Stropné panely v 2. NP a 3. NP boli poškodené drážkami pre 

elektrické rozvody. Drážky boli robené kolmo na pozdĺžnu nosnú výstuž. 

Hĺbka realizovaných drážok poškodila nosnú výstuž a znížila jej prierezovú 

plochu až o 63 %. Jedná sa o panely v miestnostiach pri okne. Drážky sú 

vedené od polovice stropného panelu A50 až na druhý koniec miestnosti 

cez celú šírku panelu A54 Obr.2 
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Obr. 2 Rez stropnou konštrukciou s vyznačenou polohou drážky [2] 

 
Obr. 3 Pôdorys umiestnenia drážky [2] 

 Pôvodný návrh stropných panelov nepočítal s významnou rezervou 

únosnosti, čo znamená, že panely boli dimenzované na vlastnú váhu, podlahy 

a užitné zaťaženie. Poškodením nosné výstuže drážkami došlo k ich oslabení 

 Je navrhnuté zosilnenie poškodených panelov pomocou uhlíkových 

lamiel SIKA DUR S 50 x 1,2 mm s modulom pružnosti 165 MPa. Nalepenie 

lamiel bude na epoxidové lepidlo. Umiestenie lamiel viď výkres. Aby došlo 

k aktivácií nalepených lamiel je nutné stropné panely zbaviť všetkých 

podlahových vrstiev. Z bezpečnosti práce pri vykonávaní sanácie je nutné 

stropné panely podstojkovať cez 4 poschodia (od 1. PP po 3. NP vrátane). 

Pred nalepením lamiel je potreba vyčistiť všetky drážky od častí nesúdržného 

betónu výplňového materiálu v rátane odstránenia elektrických káblov. Pri 

sanácií drážky sa najprv nanesie spojovací mostík po jeho vyschnutí sa 
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dôkladne navlhčí a drážky sa vyplnia reprofilačnou maltou triedy R3 podľa 

ČSN EN 1504 – 3 [3]. Pre zosilnenie stropného panelu sa použijú uhlíkové 

lamely Sika Dur S, ktoré budú nalepené k podkladu epoxidovým lepidlom 

SIKADUR 30. Pri aplikácií je nutné dodržovať pokyny výrobcu podľa 

technických listou. Nalepené lamely je nutné chrániť protipožiarnou 

ochranou v podobe obkladu. Požiarna odolnosť R45. 

 Pokyny pre plánované realizovanie drážok do panelov 

 Je nutné sa vyhnúť akýmkoľvek zásahom do panelov v podobe drážok 

pre elektroinštaláciu v stenách, alebo v stropoch. Mohlo by tak dôjsť 

k poškodeniu ich statickej únosnosti. Potrebné elektro rozvody je potreba 

skryť do podlahy a na stenách a stropoch preniesť elektro rozvody pomocou 

priznaných líšt. V prípade, že je nudné urobiť drážky, je možná ich realizácia 

iba v plných paneloch priečneho smeru a to tiež len do hĺbky max. 10 mm. 

Nesie dôjsť k porušeniu obvodovej výstuže panelu. Zásahy je potrebné 

vykonávať pri maximálnom odľahčení stavby. Pre určenie miesta výstuže je 

nutné pristupovať k jednotlivým panelom individuálne, pretože poloha 

výstuže sa môže líšiť. Drážky je možné robiť frézou alebo jadrovým vrtákom! 

3.3.2.2 Stropné panely nepoškodené drážkami 

 Posúdením panelov ktoré neboli porušené drážkami na účinky nového 

stáleho a užitného zaťaženia 

 Stropný panel s označením A50 podľa pôvodnej výkresovej 

dokumentácie [1] pri okne Obr.3. Umiestnenie podľa modulovej osi je 1-2 a 5-

6. Panel podľa dnešných noriem nevyhovujem v medznom stave únosnosti 

(MSÚ) na pôvodne zaťaženie o 8,1%. V projektovanej adaptácií objektu je 

v pláne odstránenie ťažkých vrstiev podlahy (betónový poter hr. 60 mm) 

a jeho nahradením ľahkou suchou podlahou. Dôjde teda k zníženiu zaťaženia 

o 14,5 %, čo znamená, že panel vyhovuje na MSÚ. Avšak panel A50 nie je 

možné v žiadnom prípade zaťažovať ďalším zaťažením (napr. SDK priečkami). 
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 Panely označené A54 podľa pôvodnej dokumentácie [1] v bežných 

bytoch umiestnených v modulových osách A-B a E-F. Pri zmene pôsobiaceho 

zaťaženia vyhovujú na MSÚ (využitie panelov na 70%).  

 

3.3.2.3 Sanácia stenových panelu s nevhodne realizovanými otvormi 

 Jedná sa o dva stenové panely v 1. NP s v ktorých boli vykonané 

neodborné zásahy bez statického zaistenia. Stavebne technický prieskum [2] 

(ďalej STP), zistil poruchy od preťaženia stredového piliera a šmykové 

a ohybové trhliny v nadpraží Obr.4. Otvory sú nevhodne umiestnené 

v nosnom styku panelov, čo spôsobuje stratu funkčnosti panelu. Poruchy 

naznačujú vážny statický stav preto je nutné statické zaistenie otvoru. 

 

Obr. 4 Nevhodne realizované otvory - zistenie z STP [2] 

 Sanáciu týchto častí je možné urobiť až po maximálnom odľahčení 

objektu (postup na začiatku odstavca 4.3). najskôr sa odstránia pôvodné 

zárubne a okenný rám. V mieste statického zaistenia je nutné panely očistiť 

od nesúdržných vrstiev až na pevný betón. Následne je treba zistiť skutočné 

rozmery zosilňovaných prvkov, pre výrobné výkresy. 

 Statické zaistenie je navrhnuté vložením oceľového rámu (viď výkres č. 

9) ktorý je spojený zvarením a ukotvený k pôvodnej konštrukcií. Pre aktiváciu 

nadpražia je treba prvky zaklinovať. Prvky budú ukladané na lepidlo SIKADUR 
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30. Kotvy budú zakotvené pomocou hmoty Sika Anchorfix. Protikorózna 

ochrana zavarovaných oceľových prvkov z hľadiska koróznej agresivity musí 

spĺňať triedu následkov C2, podľa toho musia byť rešpektované požiadavky 

podľa ČSN EN ISO 12944-1 [4]. Pri zváraní spojov betonárskej ocele je potreba 

dodržovať požiadavky podľa ČSN EN ISO 17660-1 [5]. Oceľové prvky je 

potreba chrániť protipožiarnou ochranou R45. 

Presný postup sanácie otvoru je popísaní v príslušnom výkrese. 

 

3.3.3 Plánované zásahy do nosných konštrukcií 

 Podľa plánovanej projektovej dokumentácie prestavby internátu na 

bytový dom [6] je navrhnuté rozširovanie pôvodných otvorov, vytváranie 

otvorov do plných stenových panelov. Z dôvodu komplexnosti projektu sú 

v rámci tejto práce vybrané miesta ktoré sú z dôvodu plánovanej úpravy 

vykonané statické posudky. 

 Pri vytvorení nového otvoru je potrebné jeho novo vzniknuté 

nadpražie posúdiť na šmyk, v spodnom líci nadpražia sa posúdia ťahové sily 

a ťahové sily je potreba posúdiť aj v päte steny. Pri stanovení síl sa vychádza 

z dvoch predpokladov zaťažovacích fáz. 1.maximálne odľahčený objekt, kedy 

sa robí zásah vrátane zosilnenia, 2.finálny stav vrátane nadstavby kde musia 

navrhnuté prvky prenášať zaťaženie a spolupôsobiť. 

 Pri vykonávaní plánovaných zásahov do nosných stien je nutné 

dodržiavať postup na začiatku kapitoly 4.3 (po maximálnom odľahčený 

stavby a sanácií konštrukcií, ktoré boli poškodené neodbornými zásahmi je 

možné zahájiť plánované úpravy). Dôležité je postupovať od najvyšších 

poschodí smerom dole, inak by mohli vzniknúť poruchy či nadmerné 

namáhanie. 

 Otvory do ktorých sa budú vkladať oceľové prvky musia byť vyplnené 

zálievkou proti korózií. 
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 Hmota SIKADUR 30 má v konštrukcií funkciu vyrovnávajúcej vrstvy pre 

lepšie dosadanie navrhnutých zosilnení. 

3.3.3.1  Plánované zásahy v pozdĺžnych stenách 

 Navrhnuté je plánované rozšírenie vybraných otvorov o 0,5 až 0,7 m. 

Zmenou šírky otvoru dochádza k zmene jeho napätia čo ovplyvňuje tok síl 

a tým sa ovplyvňuje tuhosť panelu. Na oslabené prvky je treba navrhnúť 

zosilnenie. Typ statického zaistenia je  vzhľadom na šírku otvoru a jeho 

namáhanie. Statické zaistenie je treba robiť pred samotnou úpravou otvoru 

aby tak došlo k aktivácií zosilnenia.  

3.3.3.1.1 Rozšírenie pôvodných otvorov osa 4 modul B - C 

 V prípade adaptácie v modulovej ose 4 je navrhnuté rozšírenie 

dverového otvoru z dôvodu posunu vstupných dverí do bytu. Podľa pôvodnej 

dokumentácie [1] sú steny zostavené z rôznych typov panelov (B57/z, B11, 

B11/J, B157). V 1. PP a 1. NP sú niektoré panely nahradené oceľovým rámom. 

 Podľa plánovanej úpravy stenových panelov je v panely B157 

uvažované rozšírenie otvoru na jednu stranu (Obr.5). Je nutné aby pri 

realizácií bola zachovaná šírka zostávajúceho piliera minimálne 0,5 m 

 

Obr. 5 Stenový panel B157 s vyznačeným rozšírením otvoru 
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a) Rozšírenie pôvodných otvorov v 7. NP až 2. NP (typ ZS 7) modul B - C 

- Rozšírenie otvoru o 0,65 m. 

 Pred vyrezaním otvoru v panely B157 ktorý je zobrazený na Obr.5, je 

potreba najprv zosilniť nadpražie pomocou uhlíkových lamiel (vid výkres 

zaistenia ZS7). Navrhnuté boli lamely Sika Dur S , 5% kvantil modulu pružnosti 

165 GPa o priereze 50 x 1,2 mm. Aplikácia lamiel bude urobená v miestach 

ťahových a šmykových síl nadpražia rozširovaného otvoru. Na strane 

pôvodného otvoru, postačí pôvodné šmykové vystuženie nadpražia, nesmie 

však pri práci dôjsť k jeho porušeniu. Z dôvodu rozšírenia otvoru dôjde 

k porušeniu ťahovej výstuže v päte panelu, to je nutné nahradiť dodatočným 

tiahlom z pásovej ocele. (V päte otvoru 2.NP budú do tiahla ukotvené zvislé 

tyče do statického zaistenia nižšieho podlažia). 

Uhlíkové lamely je nutné chrániť protipožiarnym obkladom, ktorý zaistí 

požiarnu odolnosť R45. 

 

Postup pri realizovaní rozšírenia otvoru typ ZS 7: 

- Tvar budúceho otvoru bude nakreslený na povrch steny a podľa 

výkresovej dokumentácie bude naznačená poloha uhlíkových lamiel. 

- Miesto lepenia lamely: povrch musí byť upravený štokovaním 

(pemrlovaním), bude odstránená omietka a nesúdržne časti betónu. 

Úpravu povrchu je nutné urobiť s presahmi min. 20 mm od líca 

lepených prvkov. Musí byť preukázaná trhacia skúška (pevnosť v ťahu) 

pripraveného betónového povrchu (min. 1,0 MPa). Teraz je možné 

pristúpiť k lepeniu lamiel. Pre kompletné zaistenie nadpražia je treba 

technologickú prestávku 48 hodín na vytvrdnutie epoxidového lepidla 

(SIKADUR 30). 

- Vyrezanie otvoru: v rohu steny bude urobený vrt ø100 mm cez celú 

šírku steny (slúži na dojazd píly). Po osadení stenovej píly sa urobí zvislý 
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rez ktorý presne vymedzí rozšírenie otvoru. Následne sa urobia ďalšie 

zvislé rezy po 300 mm a po každom zvislom reze bude v danom 

zvislom páse urobený vodorovný rez z hora vo vzdialenostiach 

približne 400 mm, tak aby sa dalo dobre manipulovať s vyrezanými 

blokmi. Zárezy mimo vyznačený otvor nie sú akceptovateľné! Odobraté 

bloky je treba odstrániť mimo pracovný priestor a zabezpečiť aby 

nebola preťažovaná stropná konštrukcia. Pri rezaní sa ako chladenie 

používa voda, preto je nutné zaistiť aby vo väčšej miere nestekala do 

špár panelov. 

- Päta panelu: plochá pásová oceľ dodatočne kotvená ako tiahlo. 

Rozšírením pôvodného otvoru bude narušená ťahová výstuž. Preto 

bolo navrhnuté dodatočné tiahlo z pásovej ocele 2x P 80x8. V 2. NP 

podlaží je tiahlo ukončené nadväzujúcimi závitovými tyčami k ukotvení 

šmykových prvkov. (viď výkresová dokumentácia). Poloha kotviacich 

prvkov ø10 je treba voliť tak aby kotva vedená do stropu nenarušila 

styk panelov (vrty ø12 mm). Pred aplikáciou pásovej ocele je treba 

povrch očistiť a zdrsniť a odstrániť nesúdržne časti. Pripravené 

kotevné tiahlo sa osadí do lepiacej hmoty SIKADUR30 a zabezpečí sa 

chemickými kotvami (SIKA ANCHORFIX). Kotvy budú v tiahle ukotvenú 

privarením. Do stenového panelu sa tiahlo upevní závitovými tyčami 

ø10 (5.8), po zaistení maticou sa zaistí bodovým zvarom. 

b) Rozšírenie pôvodného otvoru 1.NP modul B - C o 0,7m (typ ZS 1) 

 Pred samotným vyrezaním otvoru je nutné aby sa zabezpečil prenos 

vzniknutého namáhania a preto je potrebné otvor najprv staticky zaistiť 

navrhnutým zosilnením ZS 1 

Postup pri realizovaní rozšírenia otvoru typ ZS 1: 

 Protikorózna ochrana zavarovaných oceľových prvkov z hľadiska 

koróznej agresivity musí spĺňať triedu následkov C2, podľa toho musia byť 
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rešpektované požiadavky podľa ČSN EN ISO 12944-1 [4]. Pri zváraní spojov 

betonárskej ocele je potreba dodržovať požiadavky podľa ČSN EN ISO 17660-

1 [5]. Oceľové prvky je potreba chrániť protipožiarnou ochranou R45. 

- Tvar budúceho otvoru bude nakreslený na povrch steny a podľa 

výkresovej dokumentácie. Ďalej bude aj vyznačená poloha oceľových 

prvkov zaisťujúcich nadpražie (vyznačenie aj v päte vyššieho 

poschodia), vrátane polohy vrtov pre svorníky. Dôležité je aby sa 

zabránilo akémukoľvek poškodeniu pôvodnej šmykovej a pozdĺžnej 

výstuže. Preto je treba nedeštruktívne zistiť jej polohu  

- Nadpražie: V mieste aplikácie prvkov zaisťujúcich nadpražie musí byť 

povrch upravený štokovaním (pemrlovaním), bude odstránená 

omietka a nesúdržne časti betónu. Úpravu povrchu je nutné urobiť 

s presahmi min. 20 mm od líca lepených prvkov. Následne sa vo 

vyznačených miestach pripravia vrty pre kotviace závitové tyče. Povrch 

betónu musí byť tesne pred lepením zbavení nečistôt a jemní prach 

treba povysávať. Navrhnuté oceľové profily L80x60x6 sa osadia do 

lepidla SIKADUR 30 s nachystanými otvormi (otvory upravené podľa 

aktuálneho zamerania). Kotvené budú závitovými tyčami M10 5.8 do 

steny a stropu. Zaistenie bude maticami a bodovým zvarom. Teraz je 

možné urobiť aplikáciu plochého tiahla (P60x6) v ktorom sú pripravené 

otvory pre svorníky a dielenský privarená zvislá kruhová výstuž (ø10 

S235). Diel sa osadí do lepiacej hmoty (SIKADUR 30) najprv z jednej 

strany, nasadia sa kotvy zo závitových tyčí (M12 5.8) a vrty sa vyplnia 

lepiacou hmotou (SIKADUR 30). Na lepidlo sa osadí aj druhý diel 

a kotvy sa zaistia maticou (POZOR: nesmie dôjsť k veľkému vytlačeniu 

lepiacej hmoty).Nasleduje technologická prestávka v podobe 48 hodín 

pre dostatočné vytvrdnutie lepiacej hmoty. Po technologickej 

prestávke dôjde k aktivácií zvislej kruhovej výstuže a to tak že tyče 
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budú nahriate na teplotu 90°C a potom urýchlene privarené k profilu 

L80x60x6 pod stropom  

- Vyrezanie otvoru: v rohu steny bude urobený vrt ø100 mm cez celú 

šírku steny (slúži na dojazd píly). Po osadení stenovej píly sa urobí zvislý 

rez ktorý presne vymedzí rozšírenie otvoru. Následne sa urobia ďalšie 

zvislé rezy po 300 mm a po každom zvislom reze bude v danom 

zvislom páse urobený vodorovný rez z hora vo vzdialenostiach 

približne 400 mm, tak aby sa dalo dobre manipulovať s vyrezanými 

blokmi. Zárezy mimo vyznačený otvor nie sú akceptovateľné! Odobraté 

bloky je treba odstrániť mimo pracovný priestor a zabezpečiť aby 

nebola preťažovaná stropná konštrukcia. Pri rezaní sa ako chladenie 

používa voda, preto je nutné zaistiť aby vo väčšej miere nestekala do 

špár panelov. 

- Päta panelu: Rozšírením pôvodného otvoru bude narušená ťahová 

výstuž. Preto bola navrhnuté dodatočné tiahlo z profilu 2x L 80x60x6. 

Poloha kotviacich prvkov ø10 je treba voliť tak aby kotva vedená do 

stropu nenarušila styk panelov (vrty ø12 mm do hĺbky max 70 mm). 

Pred aplikáciou ocele je treba povrch očistiť a zdrsniť a odstrániť 

nesúdržne časti. Pripravený kotevný prvok sa osadí do lepiacej hmoty 

SIKADUR30 a zabezpečí sa chemickými kotvami (SIKA ANCHORFIX). 

Kotvy budú v tiahle ukotvenú privarením. Do stenového panelu sa 

tiahlo upevní závitovými tyčami ø10 (5.8 vrt ø12), po zaistení maticou 

sa zaistí bodovým zvarom. V mieste dverového otvoru je potreba 

odpáliť prebytočnú stojinu prvku (viď výkresovú dokumentáciu) podľa 

aktuálneho zamerania rozmeru.  

3.3.3.1.2 Rozšírenie pôvodného otvoru osa 4 modul H – I a J - K 

 Navrhované rozšírenie otvoru ktoré je dané projektom [6], vytvára 

oslabenie nosných prvkov konštrukcie. Prevedenie otvoru je podobné ako na 
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Obr.5, Ale v tomto prípade je celá časť oslabená, nie moc tuhým rámom 

ktorým sú nahradené stenové panely v 1. PP a 1. NP modulu K – L, L – M. 

a) Zaistenie a rozšírenie pôvodného otvoru 1.NP modul J - K  

o 0,65 m (typ ZS 2) 

 Z dôvodu oslabenia tuhosti konštrukcie vložením oceľových rámov 

počas minulých majiteľov objektu v 1.PP a 1. NP podlaží osa 4 modul K - L a L 

- M (moduly vedľa modulu pre ktorí sa robí zaistenie) a plánovaného 

rozšírenia otvoru bol na zaistenie potrebnej tuhosti panelu navrhnutý 

oceľový rám z valcovaných profilov. Najprv bude osadená a ukotvená horná 

časť ránu v nadpraží a po jej fixácií a vyrezaní otvoru budú navrhnutými 

profilmi spevnené piliere panelu. 

 

Postup technológie pri zaistení otvoru v ose 4, modul J – K;(typ ZS 2) 

- Na maximálne odľahčenej konštrukcií musí byť pred realizáciou 

statického zaistenia tohto panelu, vykonané statické zaistenie 

nadpražia v panely pod riešeným otvorom (zaistenie typ ZS 2, nižšie) 

- Statické zaistenie dverového otvoru v päte panelu nad riešeným 

otvorom 

- Inštalácia navrhnutého oceľového rámu: rám sa bude osadzovať do 

podmazania SIKADUR 30 (podmazanie má vyrovnávajúcu funkciu) 

v mieste nadpražia po oboch stranách. Vzájomne spojenie svorníkmi 

(poloha a počet svorníku je v príslušnej výkresovej časti). Ďalej sa urobí 

konečné dotiahnutie matíc svorníkov a zafixuje sa to pomocou 

bodového zvaru.  

- Urobí sa vyrezanie vopred naznačeného otvoru podľa predošlého 

postupu. K prerezaniu mimo vyznačený plánovaný otvor nesmie 

v žiadnom prípade dôjsť 
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- Ďalej sa namontujú zosilňovacie prvky, ktoré zaisťujú zvyšné piliere 

stenového panelu. Prvky sú montované z oboch strán. Jedná sa 

o valcované profily L 100x50x8 (S235) 

Všetky oceľové prvky musia byť chránené proti požiaru vhodným opatrením, 

požiarna odolnosť R45. Odporúčam použiť obkladové protipožiarne dosky 

aby sa skryla oceľová konštrukcia. 

 

b) Zaistenie a rozšírenie pôvodného otvoru 1.NP modul H - I  

o 0,65 m (typ ZS 4) 

 Navrhnutý prvok pre zaistenie stenového panelu je navrhnutý rovnako 

ako je navrhnutý oceľový rám hornom odstavci (4.3.3.1.2a) 

 Technologický postup montáže sa tak isto zhoduje s predošlým 

oceľovým rámom. 

3.3.3.1.3 Zaistenie panelov v 1. PP osa 4 

 Pred začatím prác na zaistení stenových panelov v ose 4 modul H – I a J 

– K je treba najprv urobiť zaistenie na nadväzujúcich paneloch v nižšom 

poschodí. 

a) Zaistenie panelu 1. PP osa J – K (typ ZS 3) 

Zaistenie ZS 3 nadväzuje na zaistenie ZS 2 (1. NP osa 4 modul J – K). Navrhnuté 

je zaistenie nadpražia pomocou plochej pasovej ocele P 50x8 profilu L 

80x80x8 a zvislej hladkej šmykovej výstuže. Protikorózna ochrana 

zavarovaných oceľových prvkov z hľadiska koróznej agresivity musí spĺňať 

triedu následkov C2, podľa toho musia byť rešpektované požiadavky podľa 

ČSN EN ISO 12944-1 [4]. Pri zváraní spojov betonárskej ocele je potreba 

dodržovať požiadavky podľa ČSN EN ISO 17660-1 [5]. Oceľové prvky je 

potreba chrániť protipožiarnou ochranou R45. 

Postup technológie pri zaistení otvoru v ose 4, modul J – K; (typ ZS 3) 

- Nadpražie: V mieste aplikácie prvkov zaisťujúcich nadpražie musí byť 

povrch upravený štokovaním (pemrlovaním), bude odstránená 
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omietka a nesúdržne časti betónu. Úpravu povrchu je nutné urobiť 

s presahmi min. 20 mm od líca lepených prvkov. Následne sa vo 

vyznačených miestach pripravia vrty pre kotviace závitové tyče. Povrch 

betónu musí byť tesne pred lepením zbavení nečistôt a jemní prach 

treba povysávať. Navrhnuté oceľové profily L80x80x8 a pásová oceľ 

P80x8 (päta panelu vyššieho poschodia) sa osadia do lepidla SIKADUR 

30 s nachystanými otvormi (otvory upravené podľa aktuálneho 

zamerania). Kotvené budú závitovými tyčami M18 5.8 a M12 5.8 do 

steny a stropu. Zaistenie bude maticami a bodovým zvarom. Teraz je 

možné urobiť aplikáciu plochého tiahla (P50x8) v ktorom sú pripravené 

otvory pre svorníky a dielenský privarená zvislá kruhová výstuž (ø10 

S235). Diel sa osadí do lepiacej hmoty (SIKADUR 30) najprv z jednej 

strany, nasadia sa kotvy zo závitových tyčí (M12 5.8) a vrty sa vyplnia 

lepiacou hmotou (SIKADUR 30). Na lepidlo sa osadí aj druhý diel 

a kotvy sa zaistia maticou (POZOR: nesmie dôjsť k veľkému vytlačeniu 

lepiacej hmoty). Nasleduje technologická prestávka v podobe 48 hodín 

pre dostatočné vytvrdnutie lepiacej hmoty. Po technologickej 

prestávke dôjde k aktivácií zvislej kruhovej výstuže a to tak že tyče 

budú nahriate na teplotu 90°C a potom urýchlene privarené k profilu 

L80x80x8 pod stropom  

 

b) Zaistenie panelu 1. PP osa H – I (typ ZS 5) 

 Zaistenie ZS 5 nadväzuje na zaistenie ZS 4 (1. NP osa 4 modul H – I). 

Navrhnuté je zaistenie nadpražia pomocou.  

 Zaistenie ZS 5 ja navrhnuté pomocou valcovaných profilov L 80x80x8 

a L 100x50x8 (S235) ktoré nadväzujú na sužujúce prvky v zaistení ZS 4 1. NP.  
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Postup technológie pri zaistení otvoru v ose 4, modul H – I;(typ ZS 5) 

 Najprv je nutné v vo vyššom podlaží osadiť v päte panelu tiahlo 

z plochej pásovej ocele 2x P 80x8. Polohu kotviacich prvkov ø20 (M18 

5.8) je treba voliť tak aby kotva vedená cez strop nenarušila styk panelov. 

Pásová oceľ bude položená do lepidla SIKADUR 30 

- V spodnom líci stropného panelu riešenej steny sa na kotviace prvky 

ukotví navrhnutý valcovaný profil 2x L 80x80x8 ktorý bude podmazaný 

SIKADUR 30. Prvky budú vzájomne prepojené svorníkmi ku stenovej 

a stropnej konštrukcií. 

- Pripraví sa pásová oceľ 2x P 80x8 a uloží sa na lepiacu hmotu SUKADUR 

30 a zabezpečí sa chemickými kotvami (SIKA ANCHORFIX). Kotvy budú 

v tiahle ukotvené privarením. Povrch pred aplikáciou lepiacej hmoty 

musí byť dôkladne zbavený prachu a zdrsnený. 

- Nasleduje technologická prestávka 48 hodín aby mohli dostatočne 

vytvrdnúť všetky spojovacie hmoty 

- Nakoniec zvislé oceľové nosníky L 100x50x8 budú uložené na 

pripravený pásový profil v päte panelu a privarené nosným zvarom. 

Nosníky budú spojené svorníkmi  

3.3.3.1.4 Zaistenie panelov v  2. NP osa K – L a L – M 

Jedná sa o dva typové panely B1 a B157 podľa pôvodne projektovej 

dokumentácie [1]. Panely stoja na stropnej konštrukcií, ktorá je podopretá 

nahradenými oceľovými rámami. Tieto rámy nemajú veľkú tuhosť a preto 

nepriaznivo vplývajú na spomínané stenové panely. V paneloch môže 

dochádzať k ťahom v päte panelu zo spôsobeného ohybového momentu na 

oceľových rámoch preto bolo navrhnuté zosilnenie päty panelu a posilnenie 

únosnosti nadpražia v paneli B1. 
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Postup pri realizovaní zaistenia otvorov typ ZS 6: 

 Protikorózna ochrana zavarovaných oceľových prvkov z hľadiska 

koróznej agresivity musí spĺňať triedu následkov C2, podľa toho musia byť 

rešpektované požiadavky podľa ČSN EN ISO 12944-1 [4]. Pri zváraní spojov 

betonárskej ocele je potreba dodržovať požiadavky podľa ČSN EN ISO 17660-

1 [5]. Oceľové prvky je potreba chrániť protipožiarnou ochranou R45. 

- V mieste aplikácie prvkov zaisťujúcich nadpražie, stenu a pätu panelu 

(takisto päta panelu nad riešeným zaistením) musí byť povrch 

upravený štokovaním (pemrlovaním). Bude odstránená omietka 

a nesúdržne časti betónu. Úpravu povrchu je nutné urobiť s presahmi 

min. 20 mm od líca lepených prvkov. Následne sa vo vyznačených 

miestach pripravia vrty pre kotviace závitové tyče. Povrch betónu musí 

byť tesne pred lepením zbavení nečistôt a jemní prach treba povysávať. 

Nadpražie: navrhnuté oceľové profily L80x80x8 sa osadia do lepidla 

SIKADUR 30 s nachystanými otvormi (otvory upravené podľa 

aktuálneho zamerania). Kotvené budú závitovými tyčami M12 5.8 do 

steny a stropu. Zaistenie bude maticami a bodovým zvarom. Teraz je 

možné urobiť aplikáciu plochého tiahla (P 50x8) v ktorom sú 

pripravené otvory pre svorníky a dielenský privarená zvislá kruhová 

výstuž (ø10 S235). Diel sa osadí do lepiacej hmoty (SIKADUR 30) najprv 

z jednej strany, nasadia sa kotvy zo závitových tyčí (M12 5.8) a vrty sa 

vyplnia lepiacou hmotou (SIKADUR 30). Na lepidlo sa osadí aj druhý 

diel a kotvy sa zaistia maticou (POZOR: nesmie dôjsť k veľkému 

vytlačeniu lepiacej hmoty). 

- V päte panelu sa osadia profily L80x80x8 na lepidlo SIKADUR 30 sa 

s otvormi podľa aktuálneho stavu (osadí sa profil aj v 1.PP na oceľový 

rám), ukotvia sa závitovými tyčami. M16 5.8. 
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- Na steny panelov sa osadí pásová oceľ (vid výkres ) P80x6 na hmotu 

SIKADUR 30 a ukotví sa svorníkmi v cementovej zalievke 

- Nasleduje technologická prestávka v podobe 48 hodín pre dostatočné 

vytvrdnutie lepiacej hmoty. Po technologickej prestávke dôjde 

k aktivácií zvislej kruhovej výstuže v nadpraží panelu a to tak, že tyče 

budú nahriate na teplotu 90°C a potom urýchlene privarené k profilu 

L80x60x6 pod stropom, v 1.PP sa privarí priložený profil k ocelovému 

rámu cez pripravené otvory. 

3.3.3.2 Plánované zásahy v priečnych stenách 

 Podľa návrhu adaptácie objektu je potreba v priečnych stenách vyrezať 

otvory v plnej šírke 0,9 m do plného stenového panelu. Panely plných stien 

sú podľa normy [7] hodnotené ako slabo vystužený (prostý) betón. Z tohto 

dôvodu je nutné zabezpečiť zaistenie nadpražia a v päte panelu je nutné 

nahradiť ťahovú výstuž, ktorá bude prerušená pri rezaní otvoru. 

3.3.3.2.1 Vytvorenie otvoru v priečnej stene zaistenie ZS 9 

 Jedná sa o panel podľa pôvodného označenia B153 ktorý je zobrazený 

na Obr. 6 spolu z vyznačeným vyrezaním otvoru. Vyrezanie musí vyť 

umiestnené, tak aby minimálna šírka zostávajúceho piliera bola 0,6 m. 

 

 
Obr. 6 Stenový panel B153 
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 Zaistenie je navrhnuté tak aby dostatočne nadradilo vyrezanú časť 

panelu. Navrhnutý je obklad panelu pomocou profilu U140 kde v hornej časti 

nahradzuje preklad otvoru a po bokoch prenáša všetko zaťaženie.  

Postup realizácie otvoru: 

- Najprv treba dočasne podstojkovať stropnú konštrukciu smerom 

zhora  

- Na panel sa vyznačí miesto plánovaného otvoru a pripravia sa vrty 

v strope panelu  

- Vyreže sa vyznačený otvor podľa všeobecného postupu uvedeného 

v kapitole 4.3.3.1.Opatrne sa upraví vzniknuté nadpražie otvoru tak 

aby tam bolo možné vložiť upravený profil U140 do lepiacej hmoty 

SIKADUR 30, ďalej sa ukotví kotvami do nadpražia. Na prvok v nadpraží 

sa privaria zvislé prvky (hladké tyče ø10 na vrchu zo závitom na maticu 

M10). Zvislé prvky sa utiahnu na požadovanú hodnotu a matica sa 

bodovo privarí. Osadí sa pásový prvok v päte panelu na lepidlo 

SIKADUR 30 a ukotví sa kotvami(v prípade najspodnejšieho riešeného 

podlažia sa nebude prevŕtavať strop ale ukotví sa po celej dĺžke 

kotvami do Sikadur ANCHORFIX). Do ostenia sa na upravený povrch 

osadia profily U140 zakotvia sa kotvami a všetko sa to privarí 

o ostatným častiam zosilnenia.  

- Oceľové prvky je treba chrániť protikoróznou ochranou C2 

a zabezpečiť ich protipožiarne po dobu 45 min (požiarna odolnosť R45). 

3.3.4 Plánované zásahy do stropných panelov 

 Pre plánovanú adaptáciu objektu sú navrhnuté nové prestupy 

v stropných panelov, v tejto práci boli vybrané len niektoré časti ktoré boli 

posúdené staticky. 

 Jedná sa o stropné panely typu A01, A62 a A63 podľa označenia 

pôvodnej projektovej dokumentácie [1]. Aby nemuseli byť použité statické 
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zásahy v podobe zosilnenia je treba dodržiavať pri realizácií nasledovné 

pokyny. 

Stropné panely A01: 

 V statickom výpočte boli posúdené panely 1.NP až 7.NP (chodba), 

panely pod 8.NP v časti átria a v časti vstupu do chodby bytu. 

- pri realizácií otvoru je treba dodržať minimálnu vzdialenosť od krajnej 

hrany panelu 150 mm  

- dať pozor na to aby sa nepoškodili styky panelov pri realizácií  

- minimálny odstup jednotlivých otvorov je 250 mm 

 

Obr. 7 Poloha prestupov v stropnom paneli A01 

Stropné panely A62/63: 

 Jedná sa o panely v bytoch 1. NP až 7.NP a panel nachádzajúci sa pod 

átriom plánovanej nadstavby. 

- pri realizácií otvoru je treba dodržať minimálnu vzdialenosť od krajnej 

hrany panelu 200 mm  

- dať pozor na to aby sa nepoškodili styky panelov pri realizácií  

- minimálny odstup jednotlivých otvorov je 250 mm 
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Obr. 8 Poloha prestupov v stropnom panely A62/63 

 realizácia otvorov v paneloch môže prebehnúť až po ukončení 

všetkých statických uprav na zvislých stenách. Na realizáciu otvorov je 

vylúčené používať zbíjaciu techniku, použije sa technika pre jadrové vývrty. 
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4 Záver 

 Kvôli plánovanej adaptácií stavby bývalého internátu boli vybrané a 

posúdené časti objektu v ktorých boli plánované zásahy. Posúdenie 

prebehlo na aktuálny stav danej konštrukcie a na končený stav (finálny) 

z urobenými zásahmi a z výsledkov posúdenia bolo navrhnuté potrebné 

statické zaistenie v podobe zosilnenia. Posúdenie bolo urobené na medzní 

stav únosnosti. Pre vybrané časti konštrukcie boli stanovené zaťažovacie 

stavy a vypočítané vnútorné sily pomocou programu SCIA Engineer. Pre 

nahrnuté statické zaistenie boli vytvorené výkresy vybraných častí 

a popísaný postup robenia plánovaných úprav. 
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