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ÚVODNÉ INFORMÁCIE  
 
S tavebné činnosti  r iešené touto PD sa budú realizovať  v priestoroch telocvičného 
komplexu, nachádzajúceho sa v areáli  Spojenej  školy na Tilgnerovej ul .  č .  14/714.  
Areál sa nachádza v kontakte s ulicami Karloveská a Segnerova v katastrálnom 
území Bratislava – Karlova Ves .  Z týchto ulíc je aj  vjazd do areálu. PD konkrétne  
rieši  opravu nakorodovaných trapézových plechov strešných plášťov ich 
podchytením a u dvoch priehradových nosníkov V1 ide aj  o zosilnenie ich krajných 
t lačených  diagonál.  
 
Zadanie pre PD je formulované nasledovne:  
Napriek výsledkom odborného a  stat ického posudku č. 02/02/18 ,  konštatujúceho 
spôsobilosť stavby a  jej  strešných konštrukcií  preniesť aj  v  korózne napadnutých 
zónach zaťaženie snehom o  veľkosti  50 kp/m2  požadovali  zástupcovia školskej  
rady, aby sa stav posúdil  a navrhol na plné hodnoty zaťaženia snehom a to v zmysle 
kri téri í  noriem STN 73 0035 a  STN EN 1991 -3.  
Podrobné zdokumentovanie a premeranie hrúbok trapézových plechov, ako aj  
stat ickú odozvu týchto skutočností  r ieši  samostatná diagnosticko – stat ická časť  
zadania. Z nej  vyplynula potreba zosilniť (podchytiť)  kri t ické polia  t rapéz tak, aby 
bezpečne preniesli  plné normové hodnoty zaťaženia snehom (laicky  cca 80 až 120 
cm snehu rôznej  kvali ty).  Uvedenú potrebu rieši  táto PD (zmenšením rozponu 
trapézových plechov).  Zóny (polia),  v ktorých sa t ieto práce budú realizovať ,  sú 
vyznačené na výkrese č.  A7 (žlté polia 3x3 m). Detailná poloha a orientácia  
podperných prvkov (UE12 a I12)  je zrejmá z v.č.  A8.  
 
Riešenie dostuženia trapézových plechov podchytením 
Zváračským a natieracím prácam v týchto zónach (poliach) musí predchádzať 
celoplošná ochrana novej  podlahy telocviční platňami OSB  a obalenie náradia 
maliarskym igeli tom. Po postavení min.  dvoch posuvných lešení nasleduje 
celoplošné zbrúsenie nerovností  (koróznych bublín v žl tých poliach)  
a nakorodovaných zón plechov, avšak až po lokálnych demontážach ochranných 
siet í  a demontáži  na v.č.  A8 vyznačenej  časti  nefunkčného vzduchotechnického 
potrubia vo výmenníkovej  stanici .  Zároveň sa zbrúsia aj  miesta navarania  
podperných prvkov podchytávacej  OK (na priehradových nosníkoch a na 
zavetrovacích tenkostenných U-profiloch).   
 
Nasleduje montáž podperných prvkov a dorazových pásovín (viď výpis  
zámočníckych výrobkov  (A9) a  to podľa siuácie aj  kotvením do st ien (u koncových 
polí) .  Samotné technické riešenie vychádza z jednoduchosti  r iešenia 
a minimalizácie použi tých prvkov. Jednotlivé koncepcie  riešenia sa l íšia podľa 
polohy zosilňovaného poľa. Trapézy idú vždy kolmo na červenými čiarami 
vyznačené priehradové nosníky.  
 
Riešenia sa v princípe delia na polia (a viď v.č.  A7)  s krížom osadenými U- 
zavetrovaniami  a na polia bez týchto zavetrovaní (b) .  U polí  typu „a“ sa hlavná 
podpera ( I 12) spriahne so spodným tenkostenným U profi lom dimenzie 80/50/3.  
 
U polí  bez zavetrovacích prvkov „b“ skracuje rozpon trapéz v strede osadený UE-
profil  č.  12  (120) .   Na koncoch je podopretý priečnikmi I  12, osadenými na 
priehradových nosníkoch prostredníctvom zalomených závesov. U okrajových- 
koncových polí  sa druhý podperný I nosník (a1) nahradí kotvením na zvislú pätkovú 
platňu  (d),  prikotvenú ku stene. Toto riešenie je obojstranne typické pre polia 2,  3  
a 4 šatní  a polia 4 a 5 spojovacieho krčku ,  kde je podpera riešená profi lom U 12.  
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Trapézy ani v týchto prípadoch nie sú v rovnakých výškach, preto sa uvažuje s ich 
podopretím pásovinou 50x5.  
 
V poliach so zavetrovaním preberajú na seba zaťaženie  z trapéz pásoviny 50x5,  
ktoré sa obojstranne privárajú ku zavetrovacím U-profi lom (aj  ku hornému aj  ku 
spodnému). Pri tom do spodného U 80x50x3 je voľne vložený (pribodovaný)  
valcovaný profi l  I 12, ktorý prenáša skrutkovanými pätkovými ukončeniami 
zaťaženie zo skrátených rozponov trapéz do priehradových nosníkov (viď statika 
a zámočnícke výrobky).  
 
Na záver sa trapézové plechy v kri t ických zónach pretmelia skleným vláknom, 
vystuženým tmelom (napríklad  PRESTOLITH EXTRA). Prestoli th Extra tmel so  
skleným vláknom je tmel so špeciálnym poj ivom NT, tvorený čis tou, nenasýtenou 
polyesterovou živicou a výplňou kúskami sklených vláken. Nasleduje lokálna 
aplikácia základného náteru a potom celoplošná aplikácia robustného krycieho  
emailu (na tmelených a nakorodovaných zónach min. 0,5 mm). Pri  týchto prácach sa  
v priestoroch štúdia  zosilnia aj  projektom predpísané t lačené diagonály 
priehradových nosníkov (8 ks).  Z dôvodu menšieho rozponu (namiesto 12 len 7 m) 
sa v kotolni  zosilnenie diagonál nerealizuje.  V kotolni  sa v súlade s techn. r iešením 
podchytenia (v poli  č. 9) a po konzul tácii  s  projektantom demontuje časť 
nefunkčného plechového VZT potrubia.   
 
Spätne sa namontujú ochranné siete.  Demontujú a opätovne v ďalšom priestore sa 
namontujú lešenia,  premiestni  sa ochrana podláh OSB doskami a  priestory sa  
dôkladne vyčist ia.   
 
Riešenie dostuženia t lačených diagonál priehradových nosníkov 
Podrobnou prehliadkou všetkých nosných prvkov pod strešnými plášťami 1 až 5 sa  
identif ikovala potreba riešiť tento problém len na dvoch priehradových nosníkoch 
osadených v tanečnom štúdiu  (V1m).  Aj  v nich ide len o štyri  diagonály na každom 
z dvoch priehradových nosníkov (viď v.  č.  A9 .4 a A9.5).   
 
Dostuženie sa realizuje privarením pásoviny 50 x 5 a to po predchádzajúcom 
zbrúsení miest  navárania.  Povrchové úpravy doplnkových výstuh v oboch prípadoch 
dostužovania sa realizujú dvojvrstvým syntetickým náterom. Základovanie sa 
realizuje pred osádzaním prvkov.  
 
Zároveň sa upozorňuje na potrebu domyslenia bezpečnej  montáže U a  I profi lov 
(VD) ,  nakoľko hmotnosť dostužovacích I  12 profi lov je  cca 45 kg.  Ochrana podláh 
je obdobná ako u dostužovania trapézových plechov a realizuje sa prakticky 
súčasne s  týmito prácami.  
 
Pri  dostužovaní trapézových plechov sa realizátor môže stretnúť aj  s  lokálne 
neštandardnými polohami prvkov (OK, VZT, elektro).  Tieto prípady je potrebné 
riešiť prizvaním projektanta na stavbu a  to naj lepšie ešte pri zača t í  prác na 
podchytávaní OK strešných konštrukcií .   
 
Problematika BOZP a odpadov je r iešená v projekte organizácie opravy (POO).  
 
 
Bratislava 05/18 Z1 06/18 
Ing.  K r a m á r   Cyri l  
 


