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Uskutočnené boli diagnostiky a prehliadky predmetných obj ektov garáží, s meraniami a static
kými posúdeniarni nasledovných prvkov:

hlavný nosný systém garáže,
podpery garáže,
pril‘ahlé vozovky a chodníky,
technické zariadenia garáží,
kontrola výskytu trhlín,
zist‘ovanie korozívnych úbytkov,
hydroizolácie,

so spracovaním výsledkov vykonaných numerických a experimentálnych vyšetrovaní pro
blematiky únosnosti, únavy a životnosti predmetného objektu, s následným vyhodnotením zí
skaných výsledkov, 50 záväznými záverečnými doporučeniami, a s návrhom aktuálnych ako aj
dlhodobých sanačných opatrení.

6. POPIS KONŠTRUKCIÍ

Nosné konštrukcie funkčných garáží tvoria murivá, tvárnice a železobetónové steny z betónu
C-200, uložené na železobetónových základoch. Strechy funkčných garáží sú betónové alebo
drevené. Pril‘ahlá asfaltová vozovka má normálnu zat‘ažitel‘nost‘ 36 t. Projektová dokurnentá
cia garáží nieje k dispozícii.

7. HLAVNÉ PREHLIADKY FUNKČNÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Pri diagnostike konštrukcií garáží sa prihliadalo k celému súboru noriem, predpisov, zákonov
a výsledkov, uvedených v predchádzajúcej kapitole tejto správy. V d‘alšom sú uvedené zhrnu
tia zistení ich technického stavu, zaregistrované v rámci prehliadok.

Klasifkovanie lokálnych porúch ako aj technického stavu je uskutočnené na základe stupnice
I až VI, v ktorej bezvadný stav je stupeň I, l‘ahké poškodenie je stupeň II, poškodenia stred
ného stupňa, ktoré treba odstránit‘ do šiestich mesiacov od ich zistenia, sú stupňov III a IV,
poškodenia, ktoré treba okamžite odstránit‘ sú stupeň V a haváriaje stupeň VI.

V súlade s predchádzajúcimi prehliadkami pre stavebné konštrukcie v Bratislave sú všetky zi
stené poškodenia v ďalšom zaradené do rozšírenej kvalifikačnej kategórie, tvorenej stupňami I
až VII, nasledovne:

I — žiadna porucha, bezvadný stav,
II — malé poškodenia, neohrozujúce bezpečnost‘ ani lokálneho ani celkového statického, resp.
dynamického pósobenia konštrukcie, spósobené prevažne l‘udským faktorom (napr. odlupo
vanie farby, odreniny, omietky, škrabance, mal‘ovanie, resp. sprejovanie na povrchu a pod.) a
ktorých odstránenieje možné v rámci bežnej údržby objektu,
III — väčšie poškodenia, spósobené nielen l‘udským faktorom, ktoré za určitých okolností mó
žu viest‘ k väčšiemu rozsahu údržbárskych prác (napr. poškodenia následkom nárazov vo
zidiel, hniezda povrchovej korózie, malé trhliny v nosnej konštrukcii objektu, opadávanie o
mietky a pod.),
IV — poškodenia, ktoré ešte nepredstavujú bezprostredné statické, resp. dynamické ohrozenie
objektu, musia však byť pravidelne registrované a kontrolované a vyžadujú sanácie nad rámec
bežnej údržby (napr. lokálne vybúlenia plechu, väčšie poškodenia spósobené nárazom vo
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zidiel. väčšie korozívne úbytky, trhliny v betóne a pod.),
V — poškodenia a poruchy, ktoré dlhodobo móžu viesf k ovplyvňovaniu bezpečnosti a ži
votnosti konštrukcie, musia byt‘ pravidelne registrované, dokumentované a kontrolované, vy
žadujú sanácie nad rámec bežnej údržby a musia byt‘ odstránené do najbližšej hlavnej pre
hliadky objektu (napr. hlbková korózia exponovaných prvkov oceľovej nosnej konštrukcie,
relatívne veľké trhliny v betónových konštrukciách a pod.),
VI — t‘ažké poškodenia ohrozujúce bezpečnosť a životnosf konštrukcie, sanácie ktorých vy
soko presahujú rámec bežnej údržby a musia byť bezpodrnienečne odstránené do šiesticb me
siacov od zistenia poruchy (napr. prekorodované plechy v exponovaných zónach konštrukcie,
vel‘ké trhliny v betónových konštrukčných prvkoch, veľké def‘ormácie, narušenie geometrie
konštrukcie a pod.),
VII — nebezpečné trhliny a poškodenia, reprezentujúce okamžité ohrozenie bezpečnosti, sta
bility a životnosti konštrukcie, ktoré vyžadujú okamžité zastavenie prevádzky daného objektu
a okamžité zaháj enie sanačných opatrení (únavové trhliny, prasknuté zvary, veľké trhliny
v betónových a ocel‘ových prvkoch, stabilitné poruchy, prasknuté ložiská, veľké deformácie a
napätia, prekračujúce normatívne dané dovolené hodnoty a pod.).

Aktuálne zistené skutočnosti, vyplývajúce zo záverov prehliadok, vykonaných v dňoch 1.
až 10. februára 2019 (fotografická dokumentácia porúch a ich vyhodnotenia sú v Prílohe
tejto správy):

Bob skonštatované, že zo všetkých 30 objektov garáží je len niekol‘ko v použitel‘nom
a automobilmi prístupnom stave. Jedná sa o objekty ležiace pri jedinej pril‘ahlej asfal
tovej prístupovej komunikácii v danom teritóriu. Všetky ostatné objekty garáží sú roz
padnuté a nefunkčné. V celkovom zhodnotení je celý priestor z estetického a statického
stanoviska len rumoviskom.

7.1 HLAVNÉ NOSNÉ SYSTÉMY FUNKČNÝCH GARÁŽÍ

1. Viditel‘né základy funkčných garáží sú v použitel‘nom stave. Diagnostikovaný stupeň
poruchy: III.

2. Jednotlivé dilatačné celky funkčných garáží sú mechanicky poškodené, lokáme posu
nuté ale aj nakbonené. Diagnostikovaný stupeň poruchy: V.

3. Hlavné nosné systémy funkčných garáží sú poškodené mechanickými závadami a sú
zatečené vplyvom lokáme poškodených Iiydroizolácií. Porucha: VI.

4. Lokáme boli zistené aj trhliny v stenách garáží, majúce len povrchový charakter a
neohrozujúce bezpečnost‘ týchto konštrukcií. Stupeň poškodenia: III.

5. Na povrchoch nosných konštrukcií garáží sú lokálne miesta s obnaženou, poškode
nou a skorodovanou výstužou. Diagnostikovaný stupeň poškodenia: IV.

7.2 PRIĽAHLÁ vozovi

1. Pril‘ahlá asfaltová vozovka je vo funkčnom stave, s lokálnymi trhlinami a s diag
nostikovaným stupňom poškodenia III.

2. Lokáme boli však zistené aj menšie trhliny asfaltového koberca pril‘ahlej vozov
ky. Diagnostikovaný stupeň poškodenia: III.

7.3 PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA GARÁŽACH

1. Prídavné zariadenia na garážach sú bud‘ nefunkčné, alebo (na vybraných gará
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žach) v čiastočne o funkčnom stave, s diagnostikovaným stupňom poškodenia IV.

7.4 SPODNĚ STAVBY

1. Základy garáží sú zasypané. Stupeň poškodenia IV.

7.5 HYDROIZOLÁCIE

1. Hydroizolácie na funkčných garážach sú poškodené. Stupeň poškodenia: V.

7.6 CELKOVÉ ZHRNUTIA

V rámci horeuvedených zistení skutkového stavu garáží boli špecifikované nasledovné zbr
nutia:

1. Všetky zhavarované a poškoclené garáže treba sanovat‘.
2. Viaceré lokáme poškodené funkčné garáže vykazujú poškodenia stupňa — V -.

3. Všetky havarované garáže sú charakterizované stupňom poškodenia — VII -.

7.7 ZÁVERY Z PREHLIADOK

1. Vzhl‘adom na zistený skutkový stav nosných konštrukcií funkčných garáží bob roz
hodnuté uskutočnit‘ v rámci prehliadky statické posúdenie všetkých kritických bodov, s
následnou virtuálnou zat‘ažkávacou skúškou, za účelom špecifikácie záväzných záve
rečných doporučení, týkajúcich sa d‘alšej spósobibosti predmetných objektov.

2. V rámci uskutočneného statického posúdenia bola pozornost‘ venovaná staticky a dy
namicky naj eXponovanej ším prvkorn. Posudzované boli:

- pril‘ahlá asfaltová vozovka, pri zohl‘adnení zisteného skutkového stavu,
- železobetónové steny nosných konštrukcií objektov garáží,
- podperné a strešné systémy garáží.

3. Pri statickom riešení boli uvažované jednak statické a jednak pulzujúce zat‘aženia, 50

všetkými najnepriaznivejšími normatívnymi kombináciami, umožňujúcimi špecifikáciu
záverov, týkajúcich sa reálnej únosnosti, spol‘ahlivosti a únavovej životnosti posudzova
ných obj ektov.

4. Výsledky statického výpočtu boli použité ako jeden z podkladov, týkajúcich sa špecifi
kácie záväzných doporučení pre zat‘ažitel‘nost‘, spol‘ahlivost‘ a d‘alšiu používatel‘nost‘
predmetných objektov, uvedených v d‘alšom.

8. STATICKÉ POSÚDENIA KRITICKÝCH BODOV NA ZÁKLADE ZISTENÉHO
SKUTKOVÉHO STAVU IN SITU

Vzhľadom na skutočnost‘, že najviac exponované konštrukčné prvky garáží a okolia sú vysta
vené každodennej dopravnej prevádzke, bola pozornost‘ venovaná prepočtom aktuálneho sta
tického a dynamického pósobenia predrnetných objektov, ako aj posúdeniam únavovej pev
nosti, životnosti a spol‘ahlivosti týchto prvkov, pri zohľadnení ich skutkového stavu in situ.
Výpočty boli uskutočnené počítačovým software FETM Inžinierskej kancelárie TESAR 8
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PARTNER, Bratislava, vyvinutým na základe paralelprocesorového algoritmu kombinácie
rnetódy konečných prvkov a rnetódy prenosových matic, podľa knihy Tesár, A.: Transfer Ma
trix Method, KLUWER Academie Publishers, Dordrecht/BostonlLondon, 1988, resp. nad
vázných vedeckých publikácií jej autora.

Uskutočnené boli numerické posúdenia statického pósobenia funkčných garáží pri všet
kých normatívne predpísaný‘ch kombináciách zat‘ažení a pri zohl‘adnení ich skutkového
stavu.

Prepočty únavovej pevnosti boli uskutočnené v súlade s doporučeniami STN 731401, ako aj
v súčinnosti s vyvinutými simulačnými modelmi, založenými na nasledovných bodoch algo
ritmu riešenia:

- Makro- a mikromechanické modelovanie materiálovej a konštrukčnej konfigurácie no
sných systémov ešte funkčných garáží, pri uvažovaní leh skutkového stavu a všetkých zi
stených poškodení. Makroprvkami sú modelované všetky hlavné nosné prvky. Mikro
prvkami sú modelované všetky zistené poškodenia makroprvkov.
- Výpočet inkrementálnych napátí a pretvorení makro- a mikroprvkov v priestore a čase
pre maXimálne normatívne dané zat‘aženia ako aj pre opakované namáhanie, dané poč
tom cyklov 100 za deň, v súlade s doporučeniami STN 730035.
- Porovnanie výsledkov s únavovou krivkou materiálu jednotlivých funkčnýeh garáží.
- Na základe výsledkov porovnaní iniciaHzácia trhlin v najviac namáhaných prvkoch po
užitých výpočtových modelov, v ktorých nastáva prekročenie únavových napät‘ových li
mitov, daných použitou únavovou krivkou.
- Opakovanie výpočtov pre deformačný proces a rozvoj šíriacich sa trhlín v priestore
a čase, až do kolapsu konštrukcie.

9. VYBRANÉ VÝSLEDKY STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH
VIRTUÁLNYCH ZAŤAŽKÁVACÍCH SKÚŠOK

V dalšom uvádzame vybrané výsledky statických a dynamických virtuálnych zat‘ažkávacích
skúšok, vykonaných na funkčných garážach v rámci prehliadky a následných diagnostických
rneraní a rozborov. Niektoré výsledky merania dynamickej odozvy pri prejazde nákladného
automobilu, pohybujúceho sa róznymi rýchlost‘ami cez norrnatívnu prekážku na priľahlej vo
zovke, sú uvedené v ďalšom.

Uskutočnený bol nasledovný rozsah dynamických skúšok:

• Hodnotenie vplyvu skúšobného vozidla typu TATRA 815 I 26.75 t, pohybujúceho
sa charakteristickými rýchlost‘ami po vozovke pri garážach.
a) Hladké jazdy skúšobného vozidla rýchlost‘ami:
- kroková jazda,
- prejazdy rýchlost‘ami 20 a 40 kmlhod.
b) Jazda skúšobného vozidla cez prekážku výšky 5 cm, umiestnenú na vozovke.

Meranie dynamickej odozvy bob zamerané na hodnotenie dynamickej odozvy charakteristic
kých bodov nosných systémov garáží. Merané boli nasledovné veličiny:

1. Absolútne hodnoty dynamickej zložky horizontálneho kmitania.
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2. Pomerné dynamické pretvorenia, resp. dynamické napätia nosných systémov.

Pre dynamickú zat‘ažovaciu skúšku bob použité vozidlo typu TATRA 815/26,75 t, s rozlože
ním tiaže na nápravy podl‘a obr. 2. Vybrané výsledky sú uvedené na obr. 3 a 4.

Celcu tkií ldl G = 26‘,S kN
a51rcdr. npay G = 99.5 kN,

G 95kN,Gv.-l-3 kN

Gut .tSkN

-

—221-__4i2j

Sekána rozdekn ;lapravotycf, tlaku-

Obr. 2. Charakteristické zat‘ažovacje vozidlo

Obr. 3. Spriemerované maximálne dynamické pomerné pretvorenia pri pohybe vozidla
rýchlosťou 20 km/hod.

-
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Obr. 4. Dynamický priehyb a amplitúdové spektrum dynamického priehybu pri prejazde
zaťažovaciehc, vozidla cez normatívnu prekážku rýchlosťou 20 km/hod.
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10. ZÁVEREČNÉ DOPORUČENIA

Na základe výsledkov prehliadok jednotlivých funkčných garáží holi špecifikované na
sledovné záverečné doporučenia:

1. Výsledky dynamických skúšok a statických prepočtov, vykonaných pri zohl‘adnení zi
steného skutkového stavu garáží preukázali len obmedzenú bezpečnost‘ a spol‘ahlivost‘
ich nosných systémov.
3. Výsledky prepočtov únavovej pevnosti najviac exponovaných prvkov garáží špecifiko
vah nasledovné závery:

- funkčné garáže z hl‘adiska únavovej pevnosti pre súčasné zat‘aženia vyhovujú,

- aktuálna zvyšková únavová životnost‘ garáží je 8 rokov.

4. Celkový klasifikačný stupeň poškodení garáží ako celku je neuspokojivý — V -.

11. NÁVRHY SANAČNÝCH OPATRENÍ

A. OKAMŽITÉ OPATRENIA

1. Doporučujeme štandardnú údržbu a kontinuálne sledovanie stavu všetkých konštruk
čných prvkov ešte funkčných garáží.

B. KRÁTKODOBÉ OPATRENIA

1. Odstránenie garáží, ktoré sú v havarijnom stave.
2. Sanácia poškodených garáži.

C. DLHODOBÉ OPATRENIA

1. Odstránenie všetkých jestvujúcich garáží a ich náhrada mými multifunkčnými objek
tarni v danom priestore, obsahujúcimi aj nové garážové priestory.

PODPISOVÝ LIST

V Bratislave, dňa 14. februára 2019

Alexander Tesár
Ing., PhD, DrSc, doc., hosť.proĹ.. FEng.
autorizovaný inžinier SKSI — odbor statika stavieb
kornplexný autorizovaný inžinier SKSI pre celý odbor stavebníctva a architektúry
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Parc. Č. 1278 1/227, súp. č. garáže 4015, LV Č. 2773
GARÁŽ JE NEFUNKČNÁ, STUPEŇ POŠKODENIA VI.
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