
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statický posudok 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

    Námestie sv. Františka 8, Bratislava 842 62 

    Referát kontroly a verejného obstarávania 

Stavba:   Spojená škola na Tilgenrovej ul. č. 14, Bratislava 

Predmet posúdenia: Strecha telocviční a priľahlých priestorov 

Posudzovateľ:  Ing. Bohumil Bohunický - LEPTÓN s.r.o.                                        

                                   Pod vinicami 24, 811 02 Bratislava 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Bohumil Bohunický, autorizovaný stavebný inžinier 

                                  reg. číslo 0035*I3 



 

a. Predmet posudku  

Predmetom posudku je statická odolnosť a bezpečnosť nosnej konštrukcie 
strechy telocviční a priľahlých priestorov na Spojenej škole na Tilgnerovej ulici 
v Bratislave. 

b. Účel a cie ľ posudku 

Posudok objednal objednávateľ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako 
jeden z podkladov na plánovanie investícii a opráv spravovaného majetku. 

Posudok má podať objednávateľovi objektívnu informáciu o statickej odolnosti a 
statickej bezpečnosti nosnej konštrukcie objektu a jeho nosných prvkov, podľa kritérií 
súčasných platných technických noriem rady STN EN a STN ISO 

Posudok má odpovedať objednávateľovi na tieto otázky: 

1. Aký je stav nosnej konštrukcie objektu a jej nosných prvkov z hľadiska 
kritérií statickej odolnosti a bezpečnosti podľa platných technických noriem 
rady STN EN a technickej normy STN ISO 13822? 

2. Možno za súčasného stavu používať telocvičňu na účely výuky telesnej 
výchovy a na účely športovej činnosti? 

3. Aké prípadné úpravy je potrebné vykonať na nosnej konštrukcii telocvične 
a jaj nosných prvkov, aby bolo možno telocvičňu používať?  

Posudok možno použiť iba na účel, na ktorý bol vypracovaný. 

c. Použité podklady 

1. Osobná obhliadka objektu za účasti zástupkyne objednávateľa – pani 
Barboríkovej 

2. STN ISO 13822 Hodnotenie existujúcich konštrukcií – Zásady navrhovania 
konštrukcií 

3. Výpočtová program  SCIA 2016 a Feat 2002 - licencia 50628 

4. Technické normy rady STN EN : 

STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií 
STN EN 1991-1-1 Zaťaženia konštrukcií: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná 
tiaž  a úžitkové zaťaženia budov 
STN EN 1991-1-3 Zaťaženia konštrukcií: Všeobecné zaťaženia Zaťaženie snehom 
STN EN 1991-1-4 Zaťaženia konštrukcií: Všeobecné zaťaženia Zaťaženie vetrom 
STN EN 1993 -1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií: Všeobecné pravidlá  a pravidlá 
pre budovy 
STN EN 1998 -1-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť: Všeobecné pravidlá, 
seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy 
5. Baums – 75  - katalóg prvkov časť 2. – nosné prvky 

 



d. Popis  nosných prvkov objektu 

Posudzovaný objekt telocvične pochádza zo sedemdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia, bol postavený ako súčasť  základnej školy, ktorá patrila do občianskeho 
vybavenia sídliska Karlova Ves (Kútiky),  v súlade s územným plánom, ktorý 
vypracoval Stavoprojekt Bratislava - národný podnik, v projektovom ateliéri pod 
vedením Ing. arch.  Talaša. 
Objekt telocvične je prízemná stavba, skladá sa z nižšej časti, kde sú umiestené 
šatne, kabinety a pomocné prevádzky  telocvične a z dvoch vyšších halových 
častí, v ktorej sú umiestnené sály veľkej a malej telocvične Obr.1 až 4. 
Nosnú konštrukciu objektu tvorí montovaný oceľový systém BAUMS (pred 
revíziou), ktorý vyvinul Výskumný ústav stavebníctva a architektúry SAV v 
Bratislave.   
Nosnú konštrukciu malej a veľkej sály telocviční tvoria oceľové stĺpy prierezu 
120/180 mm z plechových hranených profilov C120/60/t v modulovej osnove 3000 
mm na ktoré sú ukladané oceľové sedlové priehradové väzníky rozpätia 12000 
mm. Medzi stĺpmi a väzníkmi sú umiestnené vodorovné stužidlá, ktoré spolu 
s diagonálnymi stužidlami v tvare ondrejských krížov zabezpečujú vzperné dĺžky 
tlačených prvkov oceľovej konštrukcie a celkovú tuhosť objektu proti účinkom 
vetra a seizmicity (Obr. 2).  
Z katalógu prvkov BAUMS 75 vyplýva, že konštrukcia je navrhnutá z prvkov pre 
pevnostnú radu väzníkov „b“ to znamená pre výpočtové zaťaženie 1,100 kN/m. 
Konštrukcia BAUMS bola navrhnutá podľa kritérií dnes už neplatných technických 
noriem STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií a STN 73 1401 
Navrhovanie oceľových konštrukcií.  
Nosnú konštrukciu strešných rovín tvoria pozinkované trapézové plechy  VSŽ 
12001 s výškou vlny 80 mm, ktoré sú ukladané priamo na horné pásy strešných 
väzníkov (Obr. 2 až 10). Stabilitu trapézových plechov proti búleniu zabezpečuje 
betónová zálievka, jej hrúbka nad úrovňou vlny trapézového plechu je 40 mm. 
Zálievka by mala byť vystužená Kari rohožami. S ohľadom na obdobie výstavby 
telocvične nemožno vylúčiť ani použitie zálievky z perlitbetónu s  prímesou 
piesku. Na betónovej zálievke je tepelná izolácia IZOSID, ktorú tvoria 
polystyrénové dosky s natavenými bitúmenovými pásmi, na ktoré je natavená 
bitúmenová krytina. Obvodový plášť je montovaný z pórobetónových panelov, 
ktoré sú uchytené o oceľové stĺpy montovaného skeletu BAUMS. 
Podobným systémom, ako nosné konštrukcie telocvičných sál, sú riešené aj 
nižšie časti pomocných prevádzok a šatní s tým, že prierezy stĺpov sú 120/120 
mm a namiesto sedlových väzníkov sú použité oceľové priehradové 
priamopásové nosníky (Obr. 4) s konštrukčnou výškou 450 mm. 
 
e. Stav nosných prvkov objektu 

Oceľová konštrukcia objektu je v súčasnosti po celej vnútornej ploche natretá 
kvalitným syntetickým náterom a tak je chránená proti korózii (Obr. 2 až 10). 
Stav hlavných nosných prvkov oceľovej konštrukcie (väzníky, nosníky stužidlá, 
stĺpy) je dobrý bez badateľných stôp výrazného poškodenia a oslabenia koróziou. 
Na niektorých miestach priehradových väzníkov je však badateľné mechanické 
poškodenie diagonál, ktoré sú deformované (Obr. 7). 
Najzávažnejšie je však poškodenie trapézových plechov koróziou, ktorá vznikla 
napriek zinkovému povlaku na povrchu plechov,  dlhodobým pôsobením 
zrážkovej vody, ktorá prenikla do betónovej zálievky cez netesnosti v bitúmenovej 



krytine v minulosti. Stupeň poškodenia je veľký. Možno to konštatovať napríklad 
na základe skutočnosti, že hoci zrážková voda pôsobila iba z hornej časti 
trapézových plechov, korózia prešla ich celou hrúbkou a je badateľná na 
plechoch aj z ich dolnej strany (Obr. 3, 5, 6, 8, 10). Celkový vizuálny dojem zo 
stupňa  korózie plechov zmierňuje ich náter, skutočný stupeň a rozsah korózie je 
však veľký. 
 
f. Statické posúdenie 

Nosná oceľová konštrukcia objektu, ktorá bola navrhnutá podľa kritérií na statickú 
odolnosť nosných konštrukcií podľa dnes už neplatných technických noriem STN 
73 0035 a STN 73 1401 a na základe zaťažkávacích skúšok, nevyhovuje 
kritériám statickej odolnosti podľa dnes platných technických noriem rady STN 
EN. Na základe platnej technickej normy STN ISO 13822 – Hodnotenie 
existujúcich konštrukcií čl. 8, však možno existujúce konštrukcie považovať aj 
naďalej za dostatočne staticky odolné, ak sa nezvyšuje ich zaťaženie, ak doteraz 
dlhodobo staticky spoľahlivo slúžili a ak nie je na nich badateľná degradácia 
materiálu, ani ich mechanické poškodenie, oslabenie a podobne. Väčšina 
nosných prvkov oceľovej konštrukcie posudzovaného objektu tieto podmienky 
spĺňa a možno ich považovať za staticky spoľahlivé aj naďalej. Výnimku však 
tvoria diagonály oceľových priehradových väzníkov a trapézové plechy strešných 
rovín, ktoré nielen, že nespĺňajú kritériá statickej odolnosti podľa súčasných 
platných noriem, ale  na základe ich stavu sú nebezpečné aj z hľadiska kritérií 
dnes už neplatných technických noriem, podľa ktorých boli tieto konštrukcie 
navrhnuté a teda je bezpodmienečne nutná ich oprava a rekonštrukcia. 
Trapézové plechy je bezpodmienečne nutné vymeniť, alebo spoľahlivo podchytiť 
novou ľahkou konštrukciou (napríklad sústavou sekundárnych trapézových 
plechov uložených na sústave nových nosníkov ukladaných na väzníky v mieste 
uzlov diagonál tak, aby do pásov väzníkov nebolo zavedené mimostyčníkové 
zaťaženie. 
Prierez diagonál väzníkov je bezpodmienečne posilniť privarením prídavných 
profilov (napríklad valcované profily rady L), tak, aby sa zvýšila ich tuhosť 
a znížila ich štíhlosť. 
Pre návrh a rekonštrukciu poškodených nosných prvkov  oceľovej konštrukcie je 
potrebné nechať vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú je oprávnený 
vypracovať iba autorizovaný projektant v oblasti odboru Statika stavieb, ktorý je 
zapísaný na zozname autorizovaných stavebných inžinierov SKSI. 
 
Poznámka: Posudzovateľ v minulosti (najmä koncom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia), 
posudzoval viaceré telocvične s rovnakým nosným systémom na rôznych miestach Slovenska 
a získal tak s touto problematikou isté skúsenosti. Na základe týchto skúseností posudzovateľ 
konštatuje, že stupeň a stav poškodenia trapézových plechov koróziou, a deformácia diagonál 
väzníkov telocvične na Tilgnerovej ulici sú pre tento typ konštrukcie typické. Korózia trapézových 
plechov je s ohľadom na použitú bitúmenovú krytinu, ktorá nebola dostatočne tesná, zákonitá. 
Diagonály väzníkov sú veľmi štíhle a nespĺňajú kritériá na maximálnu štíhlosť pre tlačené oceľové 
prvky ani podľa technických noriem platných v dobe ich návrhu. Pre štíhlosť týchto diagonál bola 
udelená výnimka Ministerstva výstavby a technicky na základe zaťažovacích skúšok, ktoré 
vykonal Výskumný ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave.  Ako sa ukázalo počas 
užívania objektov, zrejme neboli pri zaťažovacích skúškach uvažované všetky zaťažovacie  
podmienky, napríklad náraz lopty a podobne. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bola zvýšená 
ohybová tuhosť diagonál privarením prídavných oceľových prvkov k jestvujúcim diagonálam.   



g. Záver 

Na základe vykonaného statického posúdenia možno konštatovať: 

1. Stav nosnej konštrukcie objektu a jej nosných prvkov z hľadiska kritérií 
statickej odolnosti a bezpečnosti podľa platných technických noriem rady STN 
EN  je nevyhovujúci, ale pri väčšine nosných prvkov oceľovej konštrukcie 
možno uplatniť  technickú normu STN ISO 13822 a prvky považovať za 
dostatočne staticky odolné a bezpečné, s výnimkou trapézových plechov 
strešných rovín a s výnimkou diagonál väzníkov, ktoré nespĺňajú kritériá tejto 
technickej normy. 

2. Za súčasného stavu nemožno používať telocvičňu na účely výuky 
telesnej výchovy a na účely športovej činnosti, nakoľko korózia trapézových 
plechov,  deformácie a nadmerná štíhlosť diagonál oceľových väzníkov 
predstavujú nebezpečie pre osoby, ktoré by sa v priestoroch telocvične 
zdržiavali. 

3. Aby bolo možno telocvičňu opäť používať je bezpodmienečné nutné 
vykonať opravu a rekonštrukciu uvedenú v bode f. tohto statického posúdenia 
– predovšetkým vymeniť, alebo podchytiť skorodované trapézové plechy 
a zvýšiť ohybovú tuhosť diagonál oceľových priehradových väzníkov. Opravu 
a rekonštrukciu treba vykonať podľa projektovej dokumentácie, ktorú je 
oprávnený spracovať iba autorizovaný stavebný inžinier v obore Statika 
stavieb zapísaný na zozname AI SKSI.   

Po vykonaní opravy a rekonštrukcie trapézových plechov, alebo ich podchytení 
a po zvýšení ohybovej tuhosti diagonál priehradových väzníkov, bude možno 
telocvičňu považovať za staticky bezpečnú a bude ju možno opäť používať. 

 

Odporúčanie: Posudzovateľ konštatuje, že oceľové prvky konštrukcie s ohľadom 
na svoju štíhlosť prierezov nespĺňajú kritériá pre požiarnu odolnosť, preto je 
potrebné, aby správca objektu zabezpečil požiarne posúdenie telocvične 
s následným návrhom sekundárnej ochrany nosných konštrukcií objektu proti 
požiaru. 

 

 

V Bratislave  Jún 2017     Ing. Bohumil Bohunický



Obrazová časť 

Obr.1 Objekt telocviční a priľahlých priestorov 

 

Obr.2 Malá telocvičňa 

 



 

Obr.3 Poškodená konštrukcia v malej 
telocvični

 

Obr.4 Veľká 
náraďovňa

 



 

Obr.5 Poškodená konštrukcia vo veľkej náraďovni 

 

Obr.6 Poškodená konštrukcia v malej náraďovni 

 



 

Obr.7 Tanečné štúdio 

 

 

 

 

Obr.8 Poškodená konštrukcia v tanečnom štúdiu – zatreté farbou 

 



 

Obr.9 Veľká telocvičňa 

 

Obr.10 Poškodená konštrukcia vo veľkej telocvični 

 


