
 
 
 

CYKR
Expert, s.r.o.  

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A2 

 
 

OBJEKT–identifikačné údaje:TELOCVIČNÝ KOMPLEX SPOJENEJ ŠKOLY NA TILGNEROVEJ ul. č. 14/714 
    sa nachádza v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves a to na majetkovo nevysporiadanej parcele č. 359   
    o výmere 21 196 m2. Areál so školskými budovami nie je vlastnícky evidovaný na LV príslušného katastra. 

INVESTOR - STAVEBNÍK: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES, 
    Námestie sv. Františka 8  842 62  Bratislava. 

PROJEKTANT- PD:  CYKR expert, s.r.o., Ing. C. Kramár AI, M. Mosnárová, Ing. Mihalčiková,  Statika: Ing. C. Kramár AI, Ing. Medvecký AI  

PREDMET  PD:   OPRAVY TRAPÉZOVÝCH PLECHOV A DIAGONÁL PRIEHRADOVÝCH NOSNÍKOV  strešnej konštrukcie    
    jednotlivých podobjektov telocvičného komplexu v zmysle vypracovanej staticko - konštrukčnej expertízy a na ňu   
    nadväzujúcej diagnostiky (merania a statické posúdenia). 

STAV RIEŠENÝCH KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV: Zo záverov statickej analýzy a jej dodatku vyplýva, že teoreticky oslabené trapézové   
    plechy pri predpoklade ich oslabenia na hrúbku pod 0,8 mm nedokážu preniesť zaťaženie plnej výpočtovej hodnoty   
    zaťaženia snehom (100 až 120 cm). Preto bolo cieľom tohto zadania meraniami (dignostikou) optimalizovať polohu  
    takýchto korózne napadnutých zón a tie zosilniť tak, aby nehrozilo žiadne (ani lokálne ) nebezpečie zväčšenia   
    deformácií membránovej konštrukcie strešného súvrstvia a to ani pri plnom zaťažení snehom. Zároveň sa z podnetu Ing.  
    Bohunického preveril rozsah v minulosti už zrealizovaného zosilnenia tlačených diagonál priehradových nosníkov striech.  
    Identifikovala sa poloha nedostužených diagonál, ktoré sa zosilnia obdobne ako v minulosti.  

ČLENENIE VÝKONOV:   Podkladom na vypracovanie PD zosilnení strešných konštrukcií boli merania hrúbok plechov v kritických sekciách a to 
    v miestach maxím ohybových momentov. Výsledky sú zhrnuté v samostatnej časti „Diagnostika“.  
    Vychádzajúc z týchto podkladov bola vypracovaná predložená časť PD.  
OSTATNÉ PODMIENKY PD: PD o. i. rieši aj problematiku odpadov,  problematiku BOZP a ochranu zelene a to v časti s názvom „Projekt   
    organizácie opravy (POO). Práce sa realizujú len v interiéroch telocvičného komplexu. Do statiky strešných plášťov  
    sa nezasahuje. Nič sa nedemontuje a nemení sa ani statická schéma konštrukcií. 

LEHOTY REALIZÁCIE: 07-09/2018 
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