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I.

Úvod

Ing. Petr Hampl

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 11.09.2017 mezi BPO spol. s r. o., Lidická 1239, 363
17 Ostrov a Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, Dalovice, byl
proveden stavebně – technický průzkum v rozsahu B. Budova Vřídelní kolonády –
nadzemní část,včetně konstrukce nad vřídelní fontánou.
Před vlastním stavebně – technickým průzkumem byla provedena analýza podkladů,
uvedených v „Obsahu zadání technického průzkumu stavby“. Vlastním podkladem byl
statický posudek č. 249/2013 „Část venkovního zasklení, Vřídelní kolonáda, Karlovy
Vary“, Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., 30. 8. 2013.
Cílem stavebně – technického průzkumu bylo zhodnotit stavební stav konstrukce
suterénu jako celku.

II.
II.1

Podrobná vizuální prohlídka konstrukce
Hala fontány Vřídelní kolonády

Zasklení na celou výšku objektu je provedeno do atypických kovových profilů – paždíků,
které jsou přichyceny k ocelovým sloupům. Skleněná stěna je těmito paždíky výškově
dělena na pět částí. Paždíky jsou zakryty hliníkovými profily.
V době prohlídky byly patrné poruchy uložení skleněných tabulí jak na paždíky, tak i na
bočních stranách. Další poruchy byly zjištěny u paždíků, když šroubové spoje mezi
dělenými díly paždíků jsou zkorodované, místy šrouby chybí a díly se od sebe
odklánějí, takže je možné vypadnutí skleněných tabulí, které již nejsou ve svém uložení
zajištěny sevřením druhé části vodorovného paždíku. Uchycení paždíků šroubovým
spojem k ocelovým sloupům je na viditelných místech napadené korozí.
Vlivem deformací kovových konstrukcí došlo k vylamování krajů skel a na několika
místech k prasknutí skel.
Příčinou poruch jsou klimatické vlivy v kombinaci s pohybem podloží objektu a
nevhodný způsob uchycení skleněných tabulí.
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Uložení skleněných tabulí na paždíky
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„Ukončení“skleněných tabulí u sloupů
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Poruchy paždíků
Chybějící šrouby

Koroze šroubů
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Uchycení paždíků na ocelové sloupy
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Praskliny skla
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II.2 Část Vřídelní kolonády mimo halu fontány
Zasklení na celou výšku objektu je provedeno do atypických kovových profilů – paždíků,
které jsou přichyceny k ocelovým sloupům. Skleněná stěna je těmito paždíky výškově
dělena na tři části. Paždíky jsou zakryty hliníkovými profily.
V době prohlídky byly patrné poruchy v podobě vylamování krajů skel, zejména v rozích
výplní, a na několika místech došlo k prasknutí skel.
Příčinou poruch jsou klimatické vlivy v kombinaci s pohybem podloží objektu a
nevhodný způsob uchycení skleněných tabulí.

Vylamování krajů výplní
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Praskliny výplní
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Praskliny se vyskytují i ve vnitřních skleněných výplních
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III.

Závěr – posouzení

Jelikož je sklo součástí konstrukčního řešení celé stavby, je třeba na něj pohlížet
v širším pohledu, aby se nemohlo například stát to, že při zatížení tabule skla nedojde
pouze k jejímu prasknutí, ale celá se uvolní ze svého uložení a vypadne do prostoru.
Posouzení je provedeno podle směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“:

III.1 Hala fontány Vřídelní kolonády
Zasklení v části haly fontány Vřídelní kolonády je hodnoceno ve smyslu uvedené
směrnice jako konstrukce s poruchami havarijními,
když k hodnocení poruch havarijních přispěla zejména možnost ohrožení života a
zdraví osob pohybujících se v blízkosti této konstrukce.
III.2 Část Vřídelní kolonády mimo halu fontány
Zasklení ve zbylé části Vřídelní kolonády je hodnoceno ve smyslu uvedené směrnice
jako konstrukce s poruchami významnými,
když k hodnocení poruch přispívá stáří zasklení a postupný vznik trhlin ve skleněných
výplních, které se budou časem zvětšovat a dále budou vznikat trhliny nové.
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IV.

Navrhovaná opatření

Návrh opatření pro obě části:
1) provést zaměření a dokumentaci konstrukce zasklení
2) snesení skel, demontáž paždíků
3) návrh nového způsobu uchycení skel s možností dilatačních pohybů, nový
návrh bude akceptovat stávající vzhled konstrukce
4) ošetření a oprava ponechávaných částí (ocelové sloupy a jejich zákryty)
5) montáž nových konstrukcí s ohledem na současné požadavky
a. statické
b. protipožární
c. protihlukové
d. bezpečnostní
e. světelné
f. tepelně technické
g. estetické
h. na údržbu

Dalovice dne 21. 11. 2017

Ing. Petr Hampl
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