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PANELOV¯CH SOUSTAV T02B-OS A T03B-OS
NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ
INVESTIGATION OF THE PANEL SYSTEMS T02B-OS AND
T03B-OS IN THE UNDERMINED AREA

POSOUZENÍ

S TAV E B N ù

DAR JA SKU LI NOVÁ,
J A R O S L AV S O L A ¤
Celospoleãensk˘ zájem o regeneraci panelov˘ch bytov˘ch domÛ v âeské republice nab˘vá na intenzitû. Souãástí procesu je i stavebnû-technick˘ prÛzkum
s cílem posoudit stávající projektovou
dokumentaci se skuteãností posuzovaného objektu a evidovat vady a poruchy.
Zku‰enosti a poznatky autorÛ, získané
pﬁi vlastním prÛzkumu panelov˘ch
domÛ typové ﬁady T02B-OS a T03B-OS.
The corporate interest in the regeneration of the prefabricated blocks of flats in
the Czech republic acquires still growing
intensity. An integral part of the whole
regeneration process of the prefabricated flats fund is also construction technical research with the goal of comparison
of the existing project documentation
with the reality of the evaluated object,
registration as well as evaluation of the
defects and failures. In the relation
towards the construction technical research, the article concerns in its content to
experience and knowledge of authors
obtained during their own research of
numerous prefabricated blocks of flats.
Vût‰ina panelov˘ch domÛ v âeské republice byla postavena v letech 1960 aÏ
1985, proto zaãíná b˘t v souãasné dobû
aktuální problematika jejich regenerace.
Pﬁedpokladem úãinného zásahu do panelové konstrukce bytov˘ch domÛ pﬁi jejich rekonstrukci, je získání dostateãného
mnoÏství informací o konstrukãním a materiálovém ﬁe‰ení, o stavu konstrukãních
prvkÛ a jejich vzájemn˘ch vazbách. Pﬁi hodnocení stavebnû-technického stavu panelov˘ch domÛ je tﬁeba se zamûﬁit na vlastní
stavebnû-technické posouzení v návaznosti na poÏadavky Stavebního zákona,
a dále na poÏadavky, které jsou stanoveny
Smûrnicí Rady 89/106/EHS a mezi nûÏ
patﬁí: mechanická odolnost a stabilita, hygiena, ochrana zdraví uÏivatelÛ, ochrana
Ïivotního prostﬁedí, bezpeãnost v pﬁípadû
poÏáru, bezpeãné uÏívání, ochrana proti
hluku a energetické hledisko.
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Stavebnû-technické posouzení je zamûﬁeno na panelovou konstrukãní soustavu
typové ﬁady T02B a T03B a její krajové
varianty T02B-OS a T03B-OS.
Posouzení bylo rozdûleno do dvou fází.
První fáze byla zamûﬁena na:
• posouzení pÛvodní projektové dokumentace;
• evidenci vad a poruch, zhodnocení
jejich závaÏnosti a stanovení problematick˘ch ãástí nosné panelové konstrukce
(vady a poruchy byly rozdûleny do kapitol dle lit. [1], pﬁíspûvek se vztahuje
k nosné konstrukci panelového domu);
• doporuãení pro podrobn˘ prÛzkum
(odbûr vzorkÛ, v˘vrty, destruktivní ovûﬁení vybran˘ch stykÛ).
Druhá fáze, na základû v˘sledkÛ stavebnû-technického posouzení, bylo pﬁistoupeno ke statickému v˘poãtu a vypracování projektové dokumentace pro komplexní rekonstrukci panelového domu (není
souãástí tohoto pﬁíspûvku).
K O N S T R U K â N ù S TAV E B N Í ¤ E · E N Í
• T02B: typová ﬁada, T02B-OS: ostravská
krajová varianta

• T03B: typová ﬁada, T03B-OS: ostravská
krajová varianta
Podle typov˘ch podkladÛ byly obecnû
realizovány objekty blokopanelové zástavby typové ﬁady T02B (varianty T02B-OS
pro poddolované území) a T03B (varianty T03B-OS pro poddolované území)
jako ﬁadové se 4, 6 a maximálnû 8 nadzemními podlaÏími, které se zpravidla
skládaly z 1 aÏ 3 sekcí. âtyﬁpodlaÏní domy
se stavûly také jako bodové. V˘stavba
objektÛ T02B a T03B byla realizována
zejména v letech 1962 aÏ 1972 v celé
âeské republice.
Podkladem pro zpracování typov˘ch
podkladÛ panelov˘ch domÛ (vã. projektÛ
ostravsk˘ch krajov˘ch variant s oznaãením
OS pro poddolované území) byla studie
blokopanelov˘ch bytov˘ch domÛ T02B
a T03B vypracovaná v roce 1962 KPÚ
Ostrava (Krajsk˘ projektov˘ ústav) a posouzení studie Studijním a typizaãním
ústavem v Praze, 1963. Základní rozdíl
mezi konstrukãní soustavou T02B-OS
a T03B-OS byl v podlaÏnosti. V poãáteãní
fázi v˘stavby byly realizovány panelové
domy jako ãtyﬁpodlaÏní s oznaãením
T02B-OS, v dal‰í etapû byly panelové domy s oznaãením T03B-OS stavûny jako

Tab. 1 Základní identifikaãní údaje posuzovan˘ch panelov˘ch domÛ ﬁady T02B-OSa T03B-OS
Tab. 1 The basic identification data for prefab constructions of the serie T02B-OS and T03B-OS
T02B typová ﬁada, krajová varianta T02B-OS (blokopanel)
T03B typová ﬁada, krajová varianta T03B-OS (blokopanel)
Havíﬁov–Podlesí (Moravskoslezsk˘ kraj)

Panelová konstrukãní soustava
Lokalita
Posuzované bloky

Blok: 308, dva dilataãní celky, jedna sekce, dvû sekce, 4.NP
Blok: 279, dva dilataãní celky, dvû sekce, 8.NP
Blok: 294, jeden dilataãní celek, 8.NP
Blok: 237, dva dilataãní celky, 8.NP
Zpracovatel pÛvodní projektové dokumentace Stavoprojekt Ostrava
Rok zpracování projektu
1965 (typové podklady z roku 1963)
Doba realizace
1966, dodavatel stavby Bytostav
Tvar objektÛ
Panelové objekty s plochou stﬁechou, obdélníkového pÛdorysu
Poãet nadzemních podlaÏí
4.NP, 8.NP
Poãet podzemních podlaÏí
Jedno podzemní podlaÏí
Stáﬁí domu
cca 35 let
Ostatní provoz v domû
Standardní vybavení v domû
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Obr. 1 Panelov˘ dÛm typové ﬁady T03B-OS
Fig. 1 Block of flats – T03B – OS type
series prefab building

‰esti a osmipodlaÏní. Rozdíl v oznaãení
mezi soustavami byl v‰ak v prÛbûhu v˘stavby smazán, a v˘pis blokopanelov˘ch
prvkÛ byl platn˘ pro obû konstrukãní soustavy. V závûreãné fázi v˘stavby se pouÏívalo jen oznaãení T03B-OS.
ZÁKLADNÍ

CHARAKTERISTIKA

NOSN É HO SYSTÉ M U

Nosnou konstrukci soustavy T02B-OS
a T03B-OS je moÏno charakterizovat jako
podéln˘ nosn˘ stûnov˘ systém-blokopanel, kdy podélné obvodové struskopemzobetonové stûny objektu (dále jen SPB),
tl. 375 mm, jsou hlavním nosn˘m vertikálním prvkem konstrukce. Podélná vnitﬁní stûna je nahrazena systémem sloupÛ
a prÛvlakÛ. Obvodové stûny a ve stﬁedu
dispozice sloupy pﬁená‰ejí zatíÏení objektu postupnû do základÛ. Obvodov˘ plá‰È
‰títov˘ch stûn je z SPB tl. 375 mm, schodi‰Èové a ztuÏující stûny jsou SPB tl. 200
a 300 mm. Ve‰keré svislé panely, které
byly prohlédnuty, respektive jejich styky
v chodbû objektu a nav‰tíven˘ch bytov˘ch jednotkách byly z vizuálního hlediska
v poﬁádku. Pokud se u tûchto stykÛ projevily drobné trhliny, pak se jednalo o vlasové trhliny do ‰íﬁe 0,5 mm, které jsou
bûÏn˘m prÛvodním jevem panelov˘ch
staveb a neznamenají nebezpeãí pro
únosnost nebo stabilitu objektu. V˘jimku
tvoﬁí trhliny ve styku podéln˘ch nosn˘ch
Tab. 2 V˘voj panelové konstrukãní soustavy
T02B a T03B
Tab. 2 The development of prefab
construction system T02B and T03B
Stavební soustava
a oznaãení
Typová ﬁada
Krajová varianta
Typová ﬁada
Krajová varianta
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Rok realizace Jiné varianty v âR
v regionu v letech (oznaãení)
T02B
T02B-OS
T03B
T03B-OS

1962 – 1970
1962 – 1970
1965 – 1972
1965 – 1972

T0B
T02B.A
T02B-3B

B

stûn a pﬁíãn˘ch ztuÏujících panelÛ v místû
chodby, a to v oblasti vstupu, tedy na
úrovni 1. NP, a pak v nejvy‰‰ím podlaÏí
objektu. Pravdûpodobnou pﬁíãinou jejich
vzniku je zmûna statického schématu
konstrukce a zmûna vzpûrné délky prvku.
Bezprostﬁední pﬁíãinu je pak moÏno spatﬁit v niÏ‰í pevnosti takového styku ve vztahu k deformaci konstrukce v dÛsledku namáhání teplotní roztaÏností materiálÛ.
Trhliny umoÏÀují pﬁístup vzdu‰né vlhkosti
a agresivního prostﬁedí ve zv˘‰ené míﬁe
k v˘ztuÏi styku.
ZaloÏení objektÛ bylo navrhováno podle
základov˘ch pomûrÛ pro kaÏd˘ bytov˘
objekt individuálnû. ZaloÏení je realizováno na betonov˘ch nebo Ïelezobetonov˘ch základov˘ch pásech jednostupÀov˘ch obdélníkového prÛﬁezu nebo stupÀovit˘ch se ‰tûrkopískov˘m podsypem.
Z hlediska v˘skytu poruch u spodní stavby je moÏno konstatovat, Ïe ze statického
hlediska nebyly shledány Ïádné takové
projevy, které by nasvûdãovaly jakémukoli poru‰ení nosn˘ch konstrukcí spodní
stavby, pﬁípadnû nedostateãné únosnosti
konstrukce jak v místû paty stûn suterénu,
tak v úrovni stûny na kótû stropu nad
suterénem. Obvodové konstrukce suterénu nevykazují zv˘‰enou vlhkost a proto
nehrozí ani nebezpeãí degradace materiálu vlivem agresivního prostﬁedí vnûj‰ích
zásypÛ stavby.
Stropy jsou sestaveny ze stropních Ïelezobetonov˘ch dutinov˘ch panelÛ – desek
PZD 64n tl. 215 mm. Tyto panely jsou
pouÏity ve v˘robních ‰íﬁkách 990 mm.
Stropy jsou uloÏeny na blokopanely
spoleãnû s vûncovkou a se ztuÏující zálivkou. V místû bytov˘ch jader jsou pouÏity
instalaãní panely s otvorem pro instalace
vedené instalaãní ‰achtou. V tûchto místech podélného styku stropních panelÛ se
v nûkter˘ch pﬁípadech objevují trhliny.
Zatímco v pﬁípadû bûÏn˘ch stropních panelÛ se jedná o nepatrné vlasové trhliny
bûÏného rozsahu charakteristické pro panelové stropní konstrukce, v místech jejich podéln˘ch stykÛ a u stykÛ s instalaãním panelem je tato trhlina nepatrnû vût‰í. Na tomto panelu je pozorován vût‰í
prÛhyb ve srovnání s popisovan˘mi PZD
panely. Pravdûpodobnû se v tomto pﬁípadû jedná o panely s nestejn˘m prÛhybem
vedle sebe, coÏ mÛÏe b˘t zapﬁíãinûno
nûkolika dÛvody, kter˘mi jsou chybn˘ návrh prvku v procesu projektové pﬁípravy
v oblasti stanovení prÛhybu konstrukce
a nebo odchylky v technologii v˘roby.
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Pﬁedsazené konstrukce, v daném pﬁípadû lodÏie, jsou tvoﬁeny konzolovitû vyloÏen˘mi nosníky v modulu pﬁíãn˘ch stûn, na
kter˘ch spoãívá Ïelezobetonová deska.
Prefabrikát je z betonu znaãky 170 (tehdy
SPB 170) s pouÏitím oceli 10 210/A. LodÏiové desky jsou opatﬁeny zámeãnick˘mi
v˘robky – kotevními deskami. Stûny lodÏií
jsou vytvoﬁeny z SPB panelÛ tl. 80 mm
podporované konzolov˘m nosníkem lodÏie. Staticky jsou jednotlivé lodÏie na sobû
nezávislé a kaÏdá lodÏie v patﬁe nese svou
lodÏiovou desku a boãní lodÏiové panely
na v˘‰ku jednoho patra. V souãasné dobû
je znaãná ãást kotevních desek obnaÏena
vãetnû pﬁilehlé ãásti v˘ztuÏe. U obnaÏen˘ch zámeãnick˘ch v˘robkÛ a návaznû na
to obnaÏené v˘ztuÏe mÛÏe dojít k postupné korozi kotevních prvkÛ a okolní nosné
v˘ztuÏe balkónové desky a konzol.
Schodi‰tû ve schodi‰Èovém prostoru rozmûru 3,5 x 5 m je ﬁe‰eno jako dvouramenné, uloÏené na podestov˘ch nosnících a schodnicích. Tlou‰Èka schodi‰Èové
stûny je 300 mm, v místû osazení bytového jádra je schodi‰Èová stûna zúÏena na tl.
200 mm. Ve schodi‰Èovém prostoru se
objevují lokálnû trhliny ve styku mezi schodi‰Èov˘m ramenem (schodnicí) a schodi‰Èovou stûnou. Styk byl zﬁejmû vyplnûn
cementovou zálivkou, která neumoÏÀovala voln˘ prÛhyb schodi‰Èového ramene.
Z ÁV ù R
Z provûﬁení a zhodnocení stávající technické a v˘kresové dokumentace a ostatních dostupn˘ch podkladÛ, z vizuální prohlídky budovy, prohlídky konstrukãních
ãástí, materiálového ﬁe‰ení konstrukce,
zji‰tûní zmûn konstrukcí lze konstatovat:
nebyly zji‰tûny takové projevy, které by
svûdãily o pﬁípadné nedostateãné únosnosti konstrukce. Opotﬁebení nosné konstrukce ze SPB panelÛ na viditelném líci
nosn˘ch zdí je úmûrné dobû uÏívání objektu. Nebyly shledány Ïádné vady a poruchy vyplynou z úãinkÛ poddolování.
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