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1.0 Úvod
Na základě požadavků objednatele byl proveden stavebně technický průzkum (dále jen STP)
vybraných konstrukcí objektu bytových domů v Brně – Jehnicích, Zámezí č. p. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
V rámci tohoto STP byla provedena podrobná prohlídka dřevěného obložení zaměřená na zjištění
stavu dřevěného obložení a jeho nátěru, podrobná prohlídka žlabů, svodů a soklu. Dále byla
provedena fotodokumentace zkoumaných objektů.

2.0 Podklady
[1] Podrobná prohlídka bytových domů ze dne 27. 2. 2017
[2] Zaměření stávajícího stavu ze dne 27. 2. 2017
[3] Informace od bytového družstva Zámezí
[4] Fotodokumentace, viz příloha č. 1

3.0 Popis stávajícího stavu
Konstrukce soklu je provedena ze soklové omítky. O výšce cca 0,300 m.
Střecha je o sklonu do 45°. Přesah střechy je obložen dřevem, který je opatřen nátěrem. Šířka jedné
palubky je 100 mm, předpokládaná tloušťka je 8-10 mm. Dřevěné obložení je opatřeno nátěrem.
V současné době dřevěná obložení, žlaby a svody vykazují povrchové degradace vlivem stáří
materiálu a povětrnostních podmínek.
Lemování na bytových domech č. p. 2, 4, 6 není celoplošně zkorodováno, barva sprašuje a lokálně
nedrží na podkladu.
Sokl vykazuje vážné vady. Na několika místech je armovací vrstva oddělena od podkladu,
v některých částech zcela chybí. Dále pak chybí nopová fólie.
Balkónové zábradlí je ocelové, které je již na několika místech zkorodováno.

4.0 Soklová konstrukce
4.1 Zjištěné vady
• Armovací vrstva je oddělená od pokladu
• V několika místech armovací vrstva zcela chybí
• Chybí nopová fólie
Na základě prohlídky lze konstatovat, že se u soklové konstrukce vyskytují vážné vady a poruchy,
které jsou způsobeny oddělením armovací vrstvy od pokladu a chybějících částí konstrukce. Z toho
důvodu může dojít k zatékání do spodní části konstrukce, k plísním atd.

4.2 Návrhy opatření
Na základě zjištěných a výše uvedených skutečností (vad a poruch) doporučujeme soklovou
konstrukci odstranit včetně hydroizolační a tepelné vrstvy. Po odstranění bude v místě soklu
odhalen okapový chodníček a bude provedena montáž nopové fólie, nové tepelné izolace XPS
včetně kotev, následně bude soklová část přetažena armovací vrstvou, zpenetrována a aplikována
soklová omítka. Na závěr bude zpětně namontován okapový chodníček. Nutná výměna skladby v
rohu severozápadní části domu. Práce na soklu vždy musí končit hranou domu. V ostatních místech
vhodné minimálně lokální opravy fasádním lepidlem, aby nedocházelo k rychlé degradaci.
Optimálně však opravit poškozená místa stejným způsobem jako na severozápadním rohu domu.

Návrh nápravných opatření:
• Odstranění veškeré soklové konstrukce
• Odstranění dlažby podél soklu
• Montáž nopové fólie
• Montáž tepelné izolace
• Montáž perlinky do stěrky
• Penetrace
• Montáž soklové omítky

5.0 Dřevěné obložení, klempířské prvky
5.1 Zjištěné vady
V současné době dřevěná obložení, žlaby a svody vykazují povrchové degradace vlivem stáří
materiálu a povětrnostních podmínek. Nátěr na dřevěném obložení již neplní ochranou funkci, hrozí
degradace dřevní hmoty. U žlabů a svodů byla na několika místech lokalizována koroze.
Doporučujeme nátěr těchto prvků v blízkých letech opravit. Z důvodu ceny lešení je vhodné opravovat tyto
vady zároveň a natřít i veškeré klempířské prvky.
Koroze ocelovích zábradlí balkónů.

5.2 Návrhy opatření
• Dřevěné obložení lokálně přebrousit, zaměřit se na vodorovné plochy, které nejsou kryté
• Dřevěné obložení opatřit novým dvojnásobným nátěrem
• Kontrola případné doplnění kotevních prvků obložení
• Demontáž žlabů a svodů
• Nový dvojnásobný nátěr žlabů a svodů
• Montáž žlabů a svodů

• Nátěr zábradlí

6.0 Závěr
Tímto provedeným STP bylo zjištěno, že stav prvku již vyžaduje jejich celkovou renovaci, pokud
by k ní vlastník nemovitosti nepřistoupil v nejbližší době, hrozí nevratné poškození.
Na základě tohoto zjištění doporučujeme provést celkovou rekonstrukci soklové části u bytových
domů č.p. 2, 4 a 6
Po celkové rekonstrukci soklu, dřevěného obložení, žlabů a svodů bude zachován stávající vzhled a
výška konstrukce.

V Brně, dne 10.5.2017

………………………………………

Příloha č. 1 – Fotodokumentace
• Sokl – Armovací vrstva oddělená od
podkladu (viz fotografie č. 1, 2, 3)
• Svody, Žlaby
(viz fotografie č. 4, 5, 8, 11, 12, 13)
• Dřevěné obložení (viz fotografie č. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
• Dřevěné
obložení
vikýřů
(viz
fotografie č. 6, 7)
• Lemování (viz fotografie č. 9, 10)
• Ocelové zábradlí balkónů (viz
fotografie č. 14, 15, 16, 17, 18, 19)
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