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A. PosoUzENÍ srÁvarÍcÍgo STAW
l.

ŘešenÍ původních ávěsných balkónů obecně

V

současné době se ávěsné ocelové balkony iTskytují na velké ěrásti obyhých panelových domů
vybudovaných před cca 50 lety a v letech následujících. Jedná se o několik typů (vychíaejícíchz panelové
soustary G57 nebo T06 . B' lišícíchse jednak druhem v'ýplní ábradlí či podlah' jednak profily nosné
ocelové konstrukce (u G 57 trubkory profil v bďní rovině ábradlí, u T06 _ B tvoří ábradlí obdélníkoý
jackel profil madla a L.profily sloupků zábradlí, přivďené k podlaze). Totožný je také statický systém,
spočívajícív zavěšení pomocí idiagonálních lálrel, instďovaných v bočnich stěnách balkonů. Sledovarré
panelové domy na sídlištiBrno - Bystrc jsou v panelové soustavě T06 - B. Stríří těchto balkonů se pohybuje
okolo 30 - 40 let.
2. Podstata dosrvadnÍho technického řešenÍ na stávajÍcích domech

Popis nosné ocelové konstrukce ávěsných balkÓnů na panelovém domě T06.8:
Nosná konstrukce balkónů je tvořena ocelovou podlahou tlouŠt'ky 3 mm, vyztuženou Žebry z ocelových
prásků. Podlaha je z^věšena na dvou kotevních hácích v obvodovém panelu pomocí ocelo!ých ok' kteými
jsou zakončena diagonální táhla' procházejÍcí bočnímábradlím balkonu a staticky s ním spolupůsobící'
ocelová podlaha balkonu je lemována svislc navďenou pásovinou s přesahem nad i pod uroveň pďlahy,
číÍnŽje \,Twořena ocelová vana' kteráje r7lití asfaltobetonem tvořícím pochůzívrstw podlahy. K lemující
pásovině podlahy je diagonální tríhlo navďené zjejí vnitřní stÍany a prochází ocelovou podlahou až podjeho
úroveň. Tento svar jejedním z nejdůleŽitějších pro vlastní únosnost ávěsného balkonu. Zavětrování bočních
zábradlí wořených ocelovými sloupky z L profiIů je tvoř€no v rovině obvodového panelu uloŽením na
závěs€ch a v rovině čela balkonu čelnímzábradlím s madlem.
Výplně zábradlí balkonů jsou rumé' případně kombinované: dnítové sklo do U profilů (značně korodujicí
detďly), pruty z ploché oceli, případně hliníkové trapézovéplechy s ýškou vlny okolo l5 mm.
Typickým znakem je značný stupeň poškození korozí vlivem nevhodného řešení (v nekontrolovatelném
styku podlahy s ocelí se wale drŽí vlhkost)' V tomto vlhkém prostředí je uloŽen staticky nejdůležitějšísvar
diagonálního tráLhla.
3. Stručný wýčet hlavních newýhod stávající konstrukce

Nevýhodou řešení původních závěsných balkónů jsou konstrukčnídetaily, podporující fvorbu koroze vlivem
Povětrnostních vlivů bez možnosti kontroly a údÉbyprvků nosné ocelové konstrukce. Jedná se především o
velmi exponovaný a z hlediska únosnosti balkonu roáodující detail přípojení podlahového plechu

k diagonálnímu
as faltobetonem.

tlihlu koutoým svarem

v

místě trvale vlhké spáry mezi lemovánim podlahy

a

Díky dlouhďobému smršťováníalfaltobetonu r7plňujícíocelovou konstrukci podlahy se vytvoří spáťu na
obvodu podlahy. v této spáře je trvalá vlhkost podporující koroá, stav a sfupeň koroze uvedeného svaru
diagoniílníhotiíhla nelze vúbec zodpovědně posoudit' ZadrŽovaná sráŽková voda nemá možnost odtoku
vzhledem k uzavřené ocelové konsEukci vany aj€jí vysychání je díky malé spáře velmi pomalé (v ávislosti
na teplotních podmínkách - odpďováLní). Stejný problém tvoří nemoŽnost kontroly zbývajícítloušt1ry plechu
oc€lové podlahy' jejížhornI líc je vlivem walé vlhkosti po cca 20 letech většinou velmi mačně poškozen
hloubkovou korozí.

Většina ocelových prvků je narušena korozí vlivem zanedbané údržby.K někteďm důIeáým částem
ocelové konstrukce není vlivem konstrukčního řešení Přísfup. v současnédobě je řada balkonů v naprosto
havarijním stavu . na konci fyzické Životnosti a dalším jejich provozováním múŽe bý ohroŽena bezp€čnost
uživatelůbytů, viz napčř' havárie balkónu na domě Vídeňslúí5ó' Bmo, kde jiŽ v roce 1997 došlo k odtrŽení
podlahového plechu od nosné konstrukce závěsného balkonu.
,l.

Konstatovíní stavu (nerePasovených) původních balkonů e jejich závěsů u zkoumaných obje|dů

Na ákladě žádosti spnívce objektu Prukopník, SBD o prověření stalu ba|konů jsme provedti vizqáln|
prohlídku balkonů u všech jím vyznačených objektů.
Většina předměhých objektů disponuje původnímiávěsnými balkony bez jakéhokoliv ošeření, dva domy
jsou sice ďejmě po repasi, která však evidentně neprodloúila zása'dně Životnost balkonu z hlediska

nevyhovuj ícístatiky.
U prohlíŽerrých balkonů bylo zjíštěno:nejčastějšíprokorodoYóni nosné konstrukce poďahy je na bocích (v
místě nejdůleŽitějšíhosvaru
u diagoná|ního tláhla) a v mísÉohybu ocelové balkonové desky u fasády

je zde

-

zďvižená váůru a s přivďením vodorovné lišty tvoří z*ryti mezery mezí balkonem a
fasádou). Tento zdní ohyb podlahy' kteý je velmi důležitou součástí únosnosti podlahy a tím i celého
balkonu, je často také těsně nad betonovou výplní podlahy prokorďovaný. Častéprokorodování nosných
\"ya|!Žroých profilů ,,bďnic.. i čela podlahy a hlavně oslabení subtilnÍho diagonálního táhla v místě jeho
pruchodu trvale vlhkým prostředím ve spáře betonové výplně podla.hy je zřejmě to nejborší,co kategoricky
sniŽuje únosnost balkonů'
(deska

dále) je stav takovýchto balkotrů ze strtickébo
jednoznrčně
bavaňjnÍ.
hlediska
Dle krátké prohlídky a Zkušeností konstatujeme či předpokládáme: betonová podlaha u balkonů je značně
rozpraskaná' oddená od ocelového plechu podlahy i lemujícísvislé ocelové pásoviny. vlhkosti ve
vytvoř€ných sparách je urychlována koroze podlahové desky a svarů diagonálního tráhla. Stupeň koroze je
dle obryklých přízna|ď (vytvoření vlhkých spar' koroze prostupující ocelovou podlahou kolem jejich bočnic
i v místě přivďení diagonálního tríLtrla) takového rozsahu, že je moŽné prohlásit balkony za havarijní i bez
sond přes betonoý kryt podlahy (coŽ se pfi jejich stáří cca 30 a více let dá dle praktických zkušenostíznalců

I bez bližšibozkoumání da|ilích možnýcb závad (viz

předpokládat)'

Kotevní ocelové prvky vetknuté do obvodovýcb pane|ů, sloužici k zavěšení balkónů (skládající se z
konzoly vetknuté do betonu obvodového panelu, na lÍeťou je navafuna deska se ávěsným hátem)' jsou dte
zátěžových zkoušek i propoětů dodnes funkění a stltlcky únosné.
5' Rekapituloce stavu původních nicméně repasovaných ba|konů

Všechny uvedené zkoumrnó objekty mají' vyjmr objektu ne ulici Lýskova, původní závěsné balkony
v hrvarijnÍm stavu. Balkony na ulici Lýskova r' 3' 5' 9' 11' 13' 17' 19, 2l jsou dle ohledání také po
stránce nosné konstrukce půvďní balkony, nicméně po repasi. Dle zběžné prohlídky předpoktádáme, Že
původníbalkony zde byly svěšeny zbaveny nátěrů a původníbelonové \.ýptně podlahy a po provedení
nových nátěn] zavěšeny zpět na fasádu. Jejich stav je proto, hlavně po stránce vizuálních projevů koroze,
případně moŽná i rozsahu úbytku profilace korodovaných nosných prvků, v podstatně lepšímstaw, než
nerepasované balkony na ostatních objel(ech, proto i riziko případné havárie na těchto balkonech je ďejmě
podstatně nižší.Přesto, dle q'jáďení například analců z Ustavu dřevěných a oceloYých konstukcí při VUT
Bmo, nemohou bÍ tyto balkony shledfuy výpočtově jako staticky únosné'protože poškození a úbytek
materiálu původních nosných prvků je takového Íozsahu, že pokud by tJ.to balkony detailněji prohtédl a
posoudil stati|r' předpok|ádám' že by je neposoudi| již jako únosné. A pokud byly tyto poškozené
nosné proÍi|y ba|konů jakkoliv zesfleny napříkled přivařením oceIovýcb příložek, ani takto nemůže
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strtik odsouh|ssit jejich únosnost jeko r1hovujicí, neboť není oprávněn posuzovat při statickém rnýpočfu
únosnost svarů pokud je proveden na korodovaný, poškozený profil. Pokud se nechystá u dotyčnéhodomu
na ulici Lýskova v brzké době záměna těchto balkonů za nové balkony (třeba i větší, případně s doplňlcy,
úpravou pro zasklení apod.)' pak durazně doporučuji detai|ní statické posouzení, a to u většíhovzoÍku těchto
balkonů, provedené statikem, lderý se touto problematikou závěsných balkonů dlouhodobě zabývá.
ó. Možnédetailní strtické posouzení

Pokud bude dům či druŽswo zvaŽovat detailní posouzení balkónů u vybraných objektů (s provedením sond
do betonové podlahy, fotodokumentací a static$m výpďtem) pro zdůvodnění uzavření balkonů, lze provést
důkladnějšíprůzkum stalikem nebo soudním malcem. Pak doporučujeme staticloý Posudek provést některým
ze statiků, kteří jsou seznámeni s problematikou ávěsných balkonů. Nicméně jsme přesvědčeni, že dalši

statický posudek vybranýcb' případně všech balkonů zkoumaného objektu - bude jen plýtváním
prostředků. ProkáŽe totiŽ buď havarijní stav všech balkonů na objektu, nebo jejich podstatné části s tím' Že
rozdělení r"ýroby a montáŽe na nedefinovatelné etaPy (balkony v různých podlaŽích apod') nesmyslně
prodmŽí celkovou ýměnu balkonů' navíc při balkonech v takovémto staw a s tako\.ým stářim lze

stoprocentně kladný posudek napsat pouze na základě sond do betonové podlahy a to na vŠech ponechaných
balkonech, coŽ je při téměř jistém havarijním stavu všech balkonů velká částka za posouzení a neúměrné
riziko zbytečně vynaložených Prostředků.

B.

NÁVRH oDSTRANÉNÍHAVARIJNiIIo STAW BALKÓNŮ

1. Doporučen|

odstranění havarijního stavu

ke stsvu balkónů a k obecné zákonné zodpovědnosti vlastníks či správce nemovit<isti za
údržbua bezpečnost objektu Yčetně balkonů' doporučujeme jejich znepřistupněni adekvítnim

vzhled€m

způsobem a Y co možtrá nejkrrtším teřmínu, např. ověřeným postupem dle dalšíchbodů.
2.

zóksz vstuPu

Správce uvedených objektu by měl prokaatelně seznámit uživatele balkonů se zákazem vsh-rpu na závěsné
balkony a o tomto seznilÍnení provést ápis s podpisem uŽivatele' kteý by měl být založen. Tento zápis by
měl obsahovat: všechny Potřebné nál€žitosti, popis současného tecbnického staw, upozoměnÍ na budoucí
realizaci oprav s předběŽným harmonogramem prováděných prací, požadavek na demontáž balkonové kliky
uŽivatelem. Pro správce jednoduŠŠíma z hlediska uŽivatelů bezpečnějŠímřešením je dále uvedené technické
Zamezení vsfupu na balkon.
3. Technické zamezenÍ vstupu na závěsný balkon

Technicky |ze zamezít vstupu uživatelůna havarijní balkony provedením odbomé montríŽe ýrobku
zamezujícíhootevření balkonových dveří ze strany.bytu nezodpovědným uživatelem. Souěasně je vhodné
instalovat např. dva kusy oceloých ýplňoých prutů zabraňujících propadnutí spodní skleněnou výplní
balkonových dveří v době svěšenízávěsných balkonů (toto je nutné opaaení v přÍpadě demontáže
havarijnícb balkonů na delšídobu před opětovnou montáŽi). Montáž těchto prostředků lze provést pomocÍ
horolezecké techniky nejen z důvodu bezpečnosti pníce při pohybu na balkonové konstrukci, a|e také protože
montiíŽ tím nelyŽaduj€ přítomnost náj€mníka.
4' Demontížbalkonové konstrukce

Zamezenim vstupu na balkon se sice riziko havárie podstatně sníŽí,ale pro jeho úplnéryloučeníje třeba
balkóny demontovat. v případě utrŽení balkonu by mohlo dojít k ohroŽení lidi v ptisu pod balkony, navíc
dalším rizikem jsou nezodpovědní užíYatelébytu, kteří i přes uzavřené dveře vstupují na balkony oknem'
třeba Z důvodůvěšeníprád|a (viz uvedený připad na ulici Vídeňská)' Samotná demontiáŽ balkonového tělesa
musí být provedena lTsoce kvaliÍikovanými pracovníky s platným osvědčením o odborné způsobilosti k
provádění prací ve \.ýškách pomocí horolezecké tecbniky.

oceloých kotevních prvků pro zavěšení balkonu ochranným antikoroaním
jednou
nátěrovým systémem min.
vÍstvou pro pHpad montráže nových ávěsných balkonů s delším
Doporuěujeme provést ošeďeni
odkladem.

Všechny |to práce musí být prováděny s maximrí.lním důrazem na zajištění bezpďnosti jak nÁjemniků tak i
odbomých pracovníků'
5. Náhrede původníba|konové konstrukce novým řešenÍn

V poslední době se stále ěastěji probírá v odbomém tisku ěi na konferencícb neúměrně ve|ký výskyt
závažných nedoŠtstkůr vad u většiny konstrukcí, používanýcb pro nehrazenÍ původníchbelkónů. A
to jek u norých zlvěsuých ocelorých balkónů' t'k i u ž€|€zobetono\.ých předstevených |odžií.S tírn
jsou spojeny rizikr níroěných r drahých oprev ěi nutných Yýměn nor.ých konstrukcÍ v dř|vějším
horizontu (uŽ l0 _ 20 let?). Pos|erlní dobou se zvežuje nově se i riziko případného nezko|rudován|
stavby, nutnosti vracenÍ přlpadných dotrci Pro porušenÍzávazuých stavebně-pnÁvnich předpisů rpod.

Při rýběru nových belkónů ěi lodžiÍ(ale i stříšek"zasklení apď.) tedy důrazně doporučujeme:

"
o
o
"

zjistit'

řešení'

alespoň před kaŽdou ,Brvní realizací dalšíhotypu..' odbornou technickou pomoc pro vzorové

konzuttoci' poradenství Porsdenského iuformač. střediskg pri Úraau redy BD Moravy a Slezske,
nebo plecené poradensM znalecké kance|áře' ktení se zabývá dotčenými obory, minimá|ně statikoq

nejlépe řešením vad balkonových konstrukcí

pro bližšíseznÁmen| s výskytem a závežností zmíněnýcb nedostatků a konstrukčníchvsd'
připadně i pro seznám€n| s používanými řešeními nových konstrukci |ze uspořádet odborný
seminář pro pracovníky družstvr i samosprávy či ájemce z rapsaných domů s popsaným
problémem havarijních balkonů.

c. z(vĎREČNÉooponuČnnÍ
Na ák|adě nďich zkušenostíe zjištěného stevu balkónů doporučujeme:
" neplýtvrt zbytečně ílnaněuÍ prostředky na jakékoliv nátěry a iiné

o
o
o
o

oprary" původnich
''kosmetické
br|konů' či dokonce pokus o jejich repasi a prod|oužení životnosti (např' navďením ocelových
příloŽek, což je z hlediska nemožnosti staticky posuzovat doplňkové svary na korodované konsnukci
nezdúvďnitelný posfu p);
původnl balkóny u v}?ssných objektů uvedeným způsobem okimžitě uzavřít a začítjednat o
způsobu jejicb záměny za kva|itní' staticky bezpečné zívěsnébalkony;
pokud bude ýměna ba|kónů uskutečněnr v rozumném horizontu několika měsíců'domníváme se,
že nebude třeba prodražovat realizrci samostrtnou demontížlči zrbezpečen|m havarijuícb
balkonů (nicménč zákaz vsrupu na bďkony či zÁkazjejichjakékoli zatěŽování musí být dodrŽovrin!);
pokud by měla záměne ba|kónů trv8t déle' doporučujeme da|šíproh|ídku o jejicb statické
únosnosti bez zótěže e přípedné svěšeni či zebezpečení bolkonů, nrvržtnéstatikem;
při rýběru no\.ých konstřukcÍ
očimÍÚ' e|e se zejištěním odborné pomoci výše uvedeným

'nevybírrt

způsobem.

V Bmě dne: 24. unora 20l

$.-"t"
Aut. Ins. Vladimír Škoda

l
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Pane Mahelko,

Vátni zadaný posudek Posouzení stávajícího stavu ávěsných balkonů s náwhem řešení
na objektech ve Vďem vlastrrictví či ve správě Vďeho býového družswa jsem ve
spolupníci s dalšími kolery v oboru dopracoval a originál Vrím posílám v příloze včetrě
sezrramu objektů, kteý jsme upravili dle skutečnéhostaw při prohlídldch (seznam
dodaný Vašimi pracovníky nesouhlasil v tom, že některé domy bylijiŽ realizovány
s novtými balkony či lodžiemi)'
Vzhledem k tomu, že posuzované balkony jsou z hlediska předepsané únosnosti
v havarijním stavu, doporučujeme Várn o této skuteěnosti v co nejkatší době informovat
i uživatele těchto balkonů a dále pokÍačovatv l<rocích dle tohoto posudku, včetně
zamezení vstupu na balkony. Při hle<lání n'ábradní konstrukce doporučujeme opravdu
postupovat s využitímporadenswí odborné kancelríře' zabývajici se touto tématikou
dlouhodobě @IS nebo napřiklad znalci z VUT FAST Bmo)' aby jste se r}ryarovali
pos|ední dobou intenzivně projednávaných ,pepříjemností.. (uvažuje se například o
kontrolách na dotace Nový panel' který bude nyní opět lypisovaný, nebo kontolách na
plnění předepsanýoh stavebně pnívních norem u nových balkonů a lodŽií při kolaudacích
aood.

V Brně dne: 24. unora 20l1

Aut. Ing. vladimír

És-#_.\p
\

Škoda

PŘÍLoHA č. 1 ,,PosoUZEŇ STÁvAJÍcÍHo sTÁW ZÁVĚsNicH BÁLKÓNŮ" _
spztetra posuzoveN.ÍcH osJErrŮ pno sso pnÚKopNÍr v sRNĚ

Zkoumané objekty: Cemého - 2l' 23' 25'
Ečerova - l' 3' 5' 9' 1l' |3' l7, |9'2Í
Fleiscbnerova - l'l . 19.21
Filipova - 2, 4, 6
Kuršova. 22' 24,26' 30' 37' 34

Lďtůvkova. l' 3' ó' 8,9' ||,22'24

Štouračova.l,:.3. 5, ,9, lr, ].3'|7,19,2I

Wolmanova - 6, 8, 10, 12, 14, t6
Vondrákova - |0' |2'22'24'26'28' 30' 32' 50,5?'54,56' 58' 60

Zadsvetel:

Prukopník, stavební bÍovédružstvo

Zpracovatel:

Aut. Ing. Yladimír Škoda'
Specialista na regenerace bytoých domů, bďkony, lodžie, zasklení,
fasády
Poradenské a infomračnístředisko SČMBD
Bďý 6' 661 57 Bmo

V Bmě dne; 24. února 201

Aut. Ing. vladimír Škoda
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