Jak opravit „Čedok“
Dům bude po rekonstrukci šedo-modrý, doplněný hnědými prvky.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou dvacet milionů korun.
Rekonstrukce polyfunkčního objektu ve Zlíně na ul. Kvítková č. p. 80:
Významná architektonická budova s nájemními byty a obchody v centru Zlína patří otrokovické společnosti TOMA, a. s. a rekonstrukci provádí sdružení
firem STABOS stavební spol. s r.o. z Bohuslavic u Zlína a TZ Therm s. r. o.

Třináct pater na 41 metrech
Rekonstrukce třináctipatrové budovy
o přibližných půdorysných rozměrech 45x20
a výšce 41 metrů byla zahájena letos v květnu
a dle uzavřené smlouvy budou prováděcí práce
ukončeny nejpozději v prosinci letošního roku.
Zatím vše nasvědčuje tomu, že by práce
mohly být dokončeny v měsíci září. Motivem jsou jednak finanční úspory a současně
i prostředí stavby, kdy lidé z rekonstruovaného
domu, ale i návštěvníci obchodů musí snášet
nepříjemný pracovní a stavební ruch.

(V současné době je již
sundáno lešení na straně od Kvítkové ulice)

Fotografie budovy byla pořízena na
začátku června. V té době měli stavbaři postavené lešení a dokončovali
zavěšení ochranných plachet.
Desítky stavařů
Na stavbě se denně pohybuje téměř 60
lidí. Nejvíce zastoupená profese jsou fasádníci
a okenáři. Pracovní postup byl zvolen od nejvyšších
pater směrem k přízemí. Dle předem připraveného,
téměř hodinového harmonogramu se každý den
vybourá a osadí určitá část oken tak, aby jednotlivé byty nezůstaly přes noc bez oken. Po osazení
novými okny nastupují fasádníci, zedníci a malíři.

Logistický oříšek

Na stavbě se
konají pravidelné kontrolní dny za účasti
firem, investora
a stavebního dozoru,
na kterých se odsouhlasují provedené
práce a upřesňuje se
harmonogram prací.
Složitým problémem je komunikace
s nájemníky v souvislosti s přístupem
do jednotlivých bytů
při výměně oken.
U jednoho bytu trvají
práce více dní a vznikají problémy v případech, kdy jsou lidé
na dovolené, v práci,
u lékaře a podobně.
Dalším logistickým problémem je
transport materiálu
po stavbě. Zatímco
stavební materiál se
do pater dopravuje
pomocí venkovních
výtahů na lešení, okna je nutné
přemisťovat pomocí
vnitřních výtahů.

Izolace polystyrenem
i vatou
Obnova fasády probíhá
současně se zateplením
obvodového pláště. K izolaci
se používá na základě plnění
požadavků protipožárních
předpisů polystyren nebo
minerální vata.

Jako dvě fotbalová hřiště
Kompletní plocha fasády
je cca deset tisíc metrů
čtverečních.

180 bytů
Ve dvou nejnižších patrech jsou umístěny obchody
a kancelářské prostory,
následuje tzv. monolitické
technologické podlaží a nad
tímto falešným patrem jsou
bytové jednotky. Těch je
v budově 180.
V nejvyšším patře jsou
umístěny sušárny, strojovna
a další komerční prostory.

Sázka na budoucnost
Investované prostředky přinesou všem
uživatelům domu
zlepšené podmínky,
vyšší komfort bydlení
a úspory na nákladech
za vytápění. To může
být zajímavé i pro
nové zájemce, hledající
možnost bydlení v centru Zlína.

Dva kilometry trubek
Jednou z problémových
částí stavby je lešení.  Nejenže
jsou potřeba zhruba dva kilometry trubek, ale technicky
bylo nutné řešit jeho kotvení.
Na západní straně je lešení
vlastně zavěšeno na fasádě,
aby byl umožněn přístup
do komerčních prostor a nebyla poškozena dlažba před
Obchodním centrem Zlín.

Hliník a plast
V patrech s komerčními prostory
budou instalována
hliníková okna,
v ostatních částech
budovy se jedná
o okna plastová.

Dojde také na interiér
Nyní probíhá jen výměna
oken a oprava vnějšího pláště.
V plánech investora je i přeměna vnitřní části objektu.

Bez záborů
Při realizaci daného díla bylo nejprve třeba vyřešit zábory a využití pozemků v bezprostředním okolí domu. TOMA a.s. je sice
vlastníkem pozemku pod budovou, nicméně
přilehlé pozemky jsou již ve vlastnictví
města a Moravského Peněžního Ústavu.

Dílo architekta Čančíka
Polyfunkční objekt Kvítková č. p. 80 – známý pod názvem Čedok – se nachází v centru města Zlína a jedná
se o významnou dominantu centra města. Autorem domu je architekt Jiří Čančík, projekt stavby byl
zpracován Stavoprojektem Zlín na přelomu 60. a 70. let 20. století.
Velmi špatný fyzický stav objektu vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci, jejíž první etapou je v současné době
probíhající rekonstrukce obvodového pláště.
Autorem této rekonstrukce je Ing. arch. Jan Přehnal a projekt zpracovala firma JaP architects s. r. o. Zlín.
Rekonstrukce citlivě reaguje na původní architektonickou koncepci s použitím nových výrazových  prvků
a materiálů splňujících současné technické trendy výstavby.
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