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Sedačková lanovka 
Objekt hornej stanice 

 
Kraj:   Bratislavský  
Okres :            Bratislavský 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 
 

Predmetom projektu je oprava existujúcich konštrukcii objektu hornej stanice „Lanovky 
Kamzík“. Oprava sa týka existujúcich nosných železobetónových konštrukcii a oceľovej konštrukcie 
prestrešenia nástupnej stanice lanovky. 

 

PODKLADY: 
 

• Základným podkladom existujúca dokumentácia objektu 
• Obhliadka a kontrola objektu 
• STN EN 1990 Zásady navrhovania 
• STN EN 1991.1 Zaťaženie konštrukcii 
• STN EN 1992.1 Navrhovanie betónových konštrukcii 
• STN EN 1996.1 Navrhovanie oceľových konštrukcii 
• STN EN 1996.1 Navrhovanie murovaných konštrukcii 
• STN EN 1997.1 Geotechnické navrhovanie 
 

 

POUŽITÉ MATERIÁLY: 
 

Vzhľadom k charakteru opravy sú materiály na opravu špecifikované v texte tejto správy. 

 

ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ: 
 

Zaťaženie konštrukcie je od nosných konštrukcii, konštrukcie strešného plášťa, 
prevádzkového zaťaženia – podľa využitia priestoru a klimatických zaťažení. 

Klimatické zaťaženia rozdeľujeme na zaťaženie: 

- Snehom – snehová oblasť podľa EN 1991.3 – Zóna 2, Región 1, Topografia 2, 420 mnm 
- hodnoty zaťaženia sú v prílohe. 

- Vetrom - veterná oblasť IV, s referenčnou rýchlosťou vetra 24 ms-1 a type terénu II s 
parametrom CTEM = 1.0 podľa EN 1991.4. 
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POPIS RIEŠENIA: 
 
 

Stavebný objekt hornej stanice lanovky sa skladá z dvoch základných častí, je to železobetónová 
konštrukcia hornej stanice, na ktorej sa nachádzajú nástupné a výstupné plochy pre prevádzku 
lanovky, technologická časť lanovky, reštauračné a iné pomocné priestory. Druhá časť konštrukcie je 
prestrešenie nástupnej a výstupnej časti oceľovou konštrukciou. 

Oceľová konštrukcia – prestrešenie. Prestrešenie nástupných a výstupných plôch lanovky je riešené 
ľahkou oceľovou konštrukciou uloženou čiastočne na železobetónových stĺpoch a čiastočne na 
oceľových stĺpoch. Vlastná konštrukcia strechy sa skladá z oceľových priehradových nosníkov, 
plechovej dosky z vlnitého plechu a vrstiev strešného plášťa – betónová zálievka s bitúmenovou 
hydroizoláciou. Stav tejto konštrukcie je v zásade vyhovujúci, ale treba opraviť niektoré časti, aby 
nenastal stav, že už konštrukcia vyhovujúca nebude. Ide o nasledovné opravy: 

1. Oprava – obnova hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa. Táto časť pozostáva z: 

o  odstránenie starej hydroizolačnej vrstvy 

o  oprava – obnova - klampiarskych prvkov na streche 

o  napenetrovanie podkladnej betónovej plochy 

o  osadenie novej hydroizolačnej vrstvy – strešná bitúmenová izolácia 

2. Oprava – obnova – bočnej konštrukcie konzoly nosnej oceľovej konštrukcie. Táto časť 
pozostáva z: 

o  odstránenie spodných krycích plechov konzoly 

o  očistenie a prípadné opravenie bočných krycích plechov s ich výstuhami. Oprava 
podľa odhadu by nemala presiahnuť 10% bočnej plochy. Pozostávať by mala 
z výmeny prípadných vysoko skorodovaných prvkov. Rozhodnutie o výmene bude 
na základe očistenia a odborného posúdenia statikom. 

o  vykonaní nového ochranného náterového systému – z dôvodov zlej prístupnosti 
a vysokým poveternostným zaťažením doporučujem systém na báze PU. (1x 
základný náter na báze Zn – min. hr. 80µm, a 2x vrchný náter na báze PU. 

o  spodné krycie plechy konzoly  - máme tu dve možnosti riešenia. Jednou je ich 
znova neosadiť, vtedy bude viditeľná konštrukcia strechy tak ako v ostatnej časti 
prestrešenia, alebo nahradiť novými – doporučujem kompozitné rošty. Prvý návrh 
odstráni možnosť zanášania priestoru nečistotami a trusom vtákov, čo je okolnosť, 
ktorá zvyšuje násobne korozívne zaťaženie daného prostredia. Týmto riešením sa 
ale mení vzhľad konštrukcie prestrešenia. Druhé riešenie vo veľkej miere 
zachováva existujúci vzhľad prestrešenia, ale vlastnosti voľného priestoru čiastočne 
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ostávajú - možnosť zanášania priestoru nečistotami a trusom vtákov. Osadenie 
kompozitných roštov zároveň obmedzuje na minimum potrebu údržby. 

3. Oprava – obnova –nosnej oceľovej konštrukcie. Táto časť pozostáva z: 

o  očistenie nosnej oceľovej konštrukcie a vykonanie nového ochranného náteru. 
Vzhľadom k veku oceľovej konštrukcie, je existujúci ochranný náter syntetický. 
Podľa predbežnej obhliadky tento náter vykazuje len časovú degradáciu, a preto sa 
doporučuje ho očistiť a znova obnoviť 2x vrchný náter. Po očistení je treba 
konštrukciu odborne obhliadnuť – dozor a prípadne i statik – a až potom povoliť 
realizáciu náterov. V prípade zistenia miest napadnutých koróziou je treba tieto 
miesta zadokumentovať a prizvať statika na rozhodnutie o oprave. Tu môže nastať 
prípad, že je potrebné len opraviť náter i so základným náterom, ale v prípade 
lokálnej korózie väčšieho rozsahu i potreba oprava OK. V takomto prípade bude 
riešenie zdokumentované v stavebnom denníku. Nakoľko sa pri vizuálnej obhliadke 
nezistilo poškodenie OK, predpokladám, že možnosť opravy OK je len na 2% 
plochy nosnej konštrukcie. Opravu i základného náteru predpokladám v rozsahu 
max. 15% náterovej plochy. 

4. Oprava – obnova – nosnej konštrukcie strechy. Táto časť pozostáva z: 

o  obnova – oprava – náteru spodnej oceľovej dosky z vlnitého plechu. Platia tu tie 
isté zásady ako u opravy nosnej OK. Po vizuálnej obhliadke bolo zistené vysoké 
poškodenie spodného vlnitého plechu v predposlednej sekcii smerom k výstupu 
lanovky. V tejto časti je plech oddelený od vrchnej betónovej vrstvy. Po 
zrealizovaní lešenia bude v tejto časti potrebné vykonať sondu do betónovej vrstvy, 
ktorá ukáže, či táto vrstva je armovaná – v dostupných podkladoch nie je 
o realizácii tejto vrstvy zmienka.  

 V prípade, že je armovaná, je potrebné vykonať posúdenie daného prierezu – 
kvalita betónu a druh výstuže. Ak sa preukáže, že vlnitý plech je len 
„stratené debnenie“, skorodované časti sa odstránia a spodná železobetónová 
časť sa ošetrí náterom. 

 V prípade, že sa zistí, že spodný vlnitý plech je navrhnutý ako ťahová výstuž, 
v tomto prípade bude poškodenú časť potrebné otvoriť – odstrániť i vrchnú 
betónovú časť – osadiť nový vlnitý plech (100x40-700-r=26, t=1,0 – stará 
ČSN 42 5394.21) a znova vyliať vrchnú betónovú časť. Tu sa jedná 
o plochu cca 50 m2. 
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Rekapitulácia plôch podľa jednotlivých popisovaných častí: 

Bod 1. Plocha strechy     385 m2 – jedna polovica má zužujúci sa tvar. 

Bod 2 Opravovaná plocha bok   2x 65 m2  

      Spodná časť 130 m2  

Bod 3 Náterová plocha OK    320 m2  

Bod 4 Náterová plocha     580 m2 – vlnitý plech – rozvinutý tvar. 

 

 

Železobetónová konštrukcia sa skladá z vlastného objektu a priľahlých prístupových lávok. Tieto 
konštrukcie po statickej stránke vyhovujú a spĺňajú všetky bezpečnostné kritéria na ne kladené. Iným 
hľadiskom je ale stav hlavne prístupových lávok, ktorý ak nenastane rýchla oprava môže sa zmeniť 
na stav nevyhovujúci, pričom následné opravy budú násobne nákladnejšie. Opravy si môžeme 
rozdeliť na dve časti. Jedna časť je vlastný objekt a druhá časť sú prístupové lávky. 

Oprava vlastného objektu: 

 Objekt sa skladá z nosných konštrukcii pod technologickou časťou lanovky, železobetónových 
stĺpov a technologickej miestnosti lanovky. Táto časť bola zrekonštruovaná v r. 2005. V tomto čase 
sa jedná len o udržiavacie práce, ktoré sa skladajú z: 

1. opravy trhlín a okrajov asfaltového povrchu. S tým súvisí i oprava – výmena oplechovania 
okraja plochy a oprava zatečených omietok. 

2. oprava a ošetrenie zábradlia – výmena skorodovaných častí stĺpikov – odrezanie skorodovanej 
časti a vovarenia novej časti – kotevné platne sú pravdepodobne vyhovujúce. Táto časť sa 
uvažuje na výšku cca 200 – 300 mm. Zábradlie ako celok je vo vyhovujúcom stave. Ošetrenie 
konštrukcie zábradlia doporučujem na báze PU náterov. 

3. oprava omietky a realizácia ochranného náteru 

4. oprava bočných terénnych schodov. Vzhľadom k stavu, v akom sa nachádzajú – vyplavená 
zemina pod schodmi, zvetralá betónová vrstva a chýbajúce zábradlie – doporučujem túto časť 
odstrániť a nahradiť novými schodmi s upraveným terénnym chodníkom. Schody a chodník 
treba ohraničiť obrubníkom (doporučujem z DT15 na hĺbku cca 400 mm v teréne s osadením 
zábradlia v zmysle existujúceho zábradlia) a vlastné schody skladané z prefabrikovaných 
stupňov osadených s suchom betóne (21 stupňov 150x350 o šírke 1500 mm). Chodník v 
zmysle terajšieho asfaltového povrchu je vyhovujúci. V prípade náhrady za iný povrch je 
treba brať do úvahy šmyklavosť hlavne v zimných mesiacoch – zámková dlažba je šmyklavá. 

Oprava prístupových lávok: 

 Prístupové lávky sú riešené ako železobetónové trámové konštrukcie s pochôdznou doskou. 
Vlastné nosné trámy sú uložené na železobetónových stĺpoch a na vlastnom objekte. Pochôdzna 
doska je z trámu konzolovo vyložená symetricky cca 1200 mm. Dosky sú ukončené oplechovaním 
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a zábradlím v zmysle zábradlia vlastného objektu. Pochôdzna časť je riešená vrstvou asfaltu. Po 
statickej stránke sú prístupové lávky vyhovujúce. Z dôvodu zvetrávania železobetónovej konštrukcie 
je treba ich ošetriť, aby existujúce poruchy nenadobudli vážnejšie dôsledky, čím by sa ich oprava 
násobne predražila. Poruchy môžeme rozdeliť na tieto časti: 

1. poruchy povrchovej asfaltovej časti, oplechovania a zábradlia. Táto časť je obdobného 
charakteru ako na časti objektu. Treba vyspraviť trhliny v asfaltovom povrchu, opraviť – 
vymeniť poškodené oplechovanie a opraviť a ošetriť existujúce zábradlie. 

2. poruchy nosnej železobetónovej súvisia so zvetrávaním okrajových častí dosky, ktoré sú 
namáhané poveternostnými vplyvmi a ošetrením povrchu železobetónovej konštrukcie po 
neodbornom zásahu v minulosti. Oprava pozostáva z nasledovných bodov: 

o  odstránenie uvoľnených častí železobetónovej konštrukcie a odstránenie starých 
opráv z cementovej malty. 

o  očistenie konštrukcie tlakovou vodou s vysokým tlakom 

o  ošetrenie a vyspravenie železobetónovej konštrukcie systémom opravy 
železobetónových konštrukcii. To sa skladá z: 

 Ošetrenie vystupujúcej očistenej výstuže antikorozívnym spojovacím 
mostíkom 

 Ošetrenie starých železobetónových povrchov príslušným spojovacím 
mostíkom 

 Nanesenie novej sanačnej betónovej vrstvy, ktorá dodá železobetónovým 
povrchom pôvodný tvar a zároveň chráni výstuž pred koróziou 

Tieto systémy sú popísane v technických listoch výrobkov jednotlivých dodávateľov 
sanačných systémov. Nie je možné miešať výrobky od rôznych dodávateľov. 
(systémy od SIKA, Stachema, Mapei, a pod.) 
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Rekapitulácia plôch podľa jednotlivých popisovaných častí: 

Vlastný objekt: 

Bod 1. Asfaltová plocha      310 m2 – oprava max. 10% 

Bod 2 Oplechovanie a zábradlie   60 m 

Bod 3 plochy a druh náteru podľa dohody s investorom 

Bod 4 Dĺžka chodníka so schodmi    20 m – šírka cca 1,5 m 

Prístupové rampy 

Bod 1 Asfaltová plocha     140 m2  

  Oplechovanie a zábradlie   80 m  

Bod 2 Ošetrovaná plocha    180 m2  - opravovaná – 25% 

 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRI PRÁCI: 

 

Na pracovisku počas realizovania hore uvedených prác sa môžu pohybovať len osoby 
k tomu oprávnené. Všetky zúčastnené osoby musia dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy 
podľa druhu realizovaných prác, o týchto predpisoch musia byť poučené, o čom je vedený záznam. 
Komunikačné priestory a pracovné plochy musia byť zabezpečené proti pádu z výšky, za čo 
zodpovedá príslušné vedenie stavby. 

 

 

V Bratislave  - august 2019   

Ing. Ladislav Jágerský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Fotodokumentácia  
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FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spodné krycie plechy 

 

 

 

 

 

             Konštrukcia strechy 

 

 

 

   Poškodené vlnité plechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trhliny v asfaltovom povrchu       Poškodený stĺpik zábradlia 
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Poškodené betónové krytie 
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