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Ondřej Hudec, Vladimír Paulička,
Martin Benko
V

polyfunkčním

komplexu

budov

Trinity

v Bratislavě došlo v roce 2012 ke zřícení části
stropních desek. V návaznosti na tuto událost bylo nutné komplexně prověřit namáhání
a únosnost částí mimo vlastní oblast propadu.
Po vyhodnocení stávající konstrukce bylo rozhodnuto provést komplexní sanaci celé železobetonové konstrukce objektu. Tento příspěvek
pojednává o návrhu a realizaci sanací nosného systému věžových částí a vybrání suti
havarované konstrukce společně s demolicí
navazujícího obchodního centra.
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❚ A part of

flat slabs structural system collapsed in the
mixed-use complex Trinity in Bratislava in 2012.
Consequently, the whole structural system has
been examined with focus on the stress in the
structural components and their ultimate capacity. After thorough assessment of the whole
complex, decision of a complete rehabilitation of
the structure was adopted. The paper is focused
on design and construction of the strengthening
of the vertical structural system and subsequent
excavation of the collapsed area accompanied
by demolition of the adjacent shopping mall.

Rozsáhlý administrativně-bytový komplex byl původně stavěn v letech 2009 až
2012 ve stylu moderní rezidence, která
měla umožnit propojení bydlení, obchodů a volnočasových aktivit včetně wellness části s 25m bazénem. Objekt tvoří
tři dominantní věže A, B a C, které byly
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umístěny na podnoži obchodního a administrativního centra o třech až čtyřech
nadzemních podlažích a třech podzemních podlažích s garážemi (obr. 1 až 4).
V roce 2012 došlo v části půdorysu dilatačního celku B (mimo vlastní věž) k havárii nosného systému – zřítily se stropní
desky (obr. 5 až 7). Během havárie naštěstí nedošlo ke zranění či úmrtí osob,
ale pouze k materiálním škodám.
V době havárie byla dokončena
a obydlena věž A, byla připravena k užívání většina obchodního centra, byla
dokončena nosná konstrukce věže B
a u věže C byla postavena čtyři nadzemní podlaží. Po havárii došlo k provizornímu zajištění konstrukcí a veškerá další
výstavba se zastavila. Následně došlo
ke změně investora a byl řešen další
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1 Schéma objektu 2 Řez objektem včetně
propadlé části 3 Půdorys objektu v místě
podzemních garáží 4 Podélný řez objektem –
před sanací (2012) ❚ 1 Scheme of the complex
2 Section of the building including the collapsed
area 3 Ground plan of the complex on basement
floor with parking slots 4 Longitudinal section of
the complex – before rehabilitation (2012)
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5 Pohled shora do propadlé části 6 Detail propadlé části 7 Protlačená
stropní deska 8 Výpočtový model věže B v programu SCIA Engineer
9 Pohled na výsek obvodového pláště 10 Přenos zatížení ze stěnového systému na sloupy 4. NP (hlavní napětí v MSP a půdorys)
11 Šikmé trhliny ve stěně 5. NP sledované pomocí blízké fotogrammetrie 12 a), b) Nevyhovující přechody mezi stěnovým systémem věže
a sloupy ve 4. NP ❚ 5 Top view of the collapsed area 6 Detail of the
collapsed area 7 Flat slab after punching shear failure 8 FEM model of
tower B in software SCIA Engineer 9 View of external concrete walls
10 Detail of connection load-bearing walls and columns on the 4th
floor (principal stress in SLS) 11 Inclined cracks in the load-bearing
wall on the 5th floor gauged by close range photogrammetry
12 a), b) Unsatisfactory connection of load-bearing walls and columns
on the 4th floor
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osud objektu. Bylo nutné ověřit nosný
systém všech částí komplexu, aby byla
zajištěna bezpečnost celé stavby.
P opis původního objektu

Obytné věže jsou hlavními dominantami celého komplexu. Věž A má 22,
věž B 26 a věž C 23 nadzemních podlaží, přičemž půdorysná plocha každé
z věží je cca 20 × 40 m (obr. 3). Nosná
konstrukce věžových částí (od 5. NP
výše) je železobetonový stěnový skelet
s křížem armovanými spojitými stropními deskami tloušťky 230 mm, vnitřní
stěny jsou převážně tloušťky 220 mm
a obvodové stěny tloušťky 180 mm.
Ve spodních podlažích (3. PP až
4. NP) byl navržen sloupový systém
s rastrem sloupů ve vzdálenostech
převážně 4,3 až 7,75 m. Jedná se o lokálně podepřené stropní desky tloušťky 230 mm, výjimku tvoří deska nad
1. PP tloušťky 350 mm se zesílením
na 500 mm v místě hlavic (obr. 4). Podzemní části budovy jsou navrženy jako
bílá vana s tloušťkou obvodové stěny
300 mm. Vnitřní monolitické železobetonové sloupy jsou typického průřezu
400 × 500 mm a v části pod věžemi
jsou zvětšeny na 500 × 800 mm.
4

Objekt je rozdělený do třech dilatačních celků A, B a C, které odpovídají jednotlivým věžím, dilatační spáry
jsou umístěné mezi věžemi v podnoži.
Základová deska je tloušťky 900 mm
s prohloubením u nejvíce zatížených
sloupů na 1 100 mm, mimo věžovou
část je deska tloušťky 500 mm s prohloubením pod sloupy až na 800 mm.
Deska je podporována pilotovým založením. Vlastní základová spára objektu se nachází pod hladinou podzemní
vody.
P opis konstrukce v oblasti
propadu

V roce 2012 se za věží B zřítily stropní
desky. Havárie desek nastala v ploše
cca 31 × 24 m, hloubka propadu byla
cca 23 m (obr. 2). Postupně se zřítilo
celkem sedm stropních desek (3. NP až
3. PP), u kterých došlo k selhání v protlačení okolo sloupů. Typický charakter
porušení desek protlačením je zřejmý
z obr. 7. Příčina zhroucení konstrukce
je podrobněji popsána např. v [1].
Nejvíce zatížená byla střešní deska
tloušťky 200 mm, která měla sloužit pro
extenzivní zelenou střechu s mocností
zeminy až 1,35 m. Deska byla o moc-

nost zeminy zapuštěna níže oproti okolním deskám. Půdorys této snížené části
desky tak v zásadě vymezoval vlastní propad konstrukcí, který zasahoval
i do komunikačního jádra za věží B, kde
došlo ke zřícení schodišťových ramen.
Stropní desky nižších podlaží sloužily
pro provoz wellness a jako obchodní
prostory. Suterénní podlaží byla určena
pro garáže. Tloušťka těchto desek byla
230 mm, zatímco výrazně více zatížená
střešní deska měla nelogicky tloušťku
jen 200 mm. Kromě stavebních konstrukcí (desek, sloupů, nádrže na požární vodu) bylo během havárie zničeno několik zaparkovaných osobních
aut, diesel agregát apod.
P řepočty nosné konstrukce
– stav k roku 2 0 1 4

Na začátku roku 2014 byla firma Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., požádána
novým investorem (společností PRO
TP 06, s. r. o.) a dodavatelem stavby
(společností Metrostav Slovakia, a. s.)
o provedení přepočtů celého objektu
s následným vypracováním projektů
sanací. Přepočty navazovaly na dříve
provedené výpočty Slovenské technické univerzity v Bratislavě [1].
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Vlastní výpočet byl prováděn převážně
ve výpočtovém programu SCIA Engineer. Byly vytvořeny lineární prostorové
výpočetní modely celé budovy pro ověření globálního chování (obr. 8), řada
podrobných modelů desek jednotlivých
stropních podlaží a speciální modely
pro analýzu komplikovaných detailů.
Pro přepočty bylo podstatné vyjít
ze skutečného provedení stavby. Podkladem sice byla původní projektová
dokumentace z roku 2009, bohužel
ale existovalo několik odlišných verzí
dokumentace jak ve výkresech tvaru,
tak i ve výkresech vyztužení. Proto bylo
nutné ve spolupráci s dodavatelem
provádět řadu ověřujících sond a průzkumů. Prověřovány byly skutečné
pevnosti betonu, skladby podlah, střešních plášťů, tíha příček apod. Destruktivně i nedestruktivně bylo ověřováno
vyztužení vybraných prvků a často byl
konstatován značný nesoulad skutečného vyztužení konstrukcí a dostupné
projektové dokumentace. Vzhledem
k rozsahu a časové náročnosti bylo
nutné přepočty a průzkumy provádět
souběžně, což kladlo zvýšené nároky
na výpočty, které bylo nutné průběžně
aktualizovat.
3/2019
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Stav objektu byl zdokumentován
podrobnou vizuální pasportizací poruch jednak autory přepočtů a jednak
kolektivem pracovníků ze Slovenské
technické univerzity v Bratislavě pod
vedením doc. Grambličky [2]. V podlažích podnože byla zaznamenána řada
poruch, zejména trhlin v deskách, stěnách, průvlacích apod.
Studium dokumentace a provedený
průzkum ukázaly, že byl objekt na řadě
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míst vyztužen velmi atypicky a v některých případech v rozporu s konstrukčními
zásadami pro železobetonové konstrukce. Jednalo se zejména o vyztužení parapetů, průvlaků, některých sloupů, obvodového pláště, desek apod. Vyztužení
na mnoha místech neodpovídalo výsledkům výpočetních modelů a normovým
požadavkům. Velkou neznámou bylo
např. působení betonového obvodového
pláště vlastní věže. Plášť není z velké
části podepřený až na základy, přičemž
podporuje po obvodě všechny stropní
desky věží (obr. 9).
Po provedení statických přepočtů
všech tří objektů (A, B, C) byl konstatován
nevyhovující stav konstrukcí v řadě ustanovení norem platných v době projektování stavby (STN 73 1201, STN 73 1204
aj.). V objektu v podstatě nebyla jediná
stropní deska, která by svým vyztužením vyhovovala výše uvedeným normám alespoň na mezní stav únosnosti.
Alarmující bylo zejména poddimenzování
řady míst na mezní stav protlačení, které bylo i příčinou zřícení části konstrukce
[1]. Také ohybová únosnost desek byla
mnohdy nevyhovující. Jako zcela nevhodný se ukázal přechod mezi stěnovým systémem věžových částí (od 5. NP
5
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výše) na sloupový systém nižších podlaží
(3. PP až 4. NP). V této oblasti byly stěny tloušťky 220 mm uloženy na sloupy
na velmi malé dosedací ploše (220 ×
500 mm), která přenášela zatížení z 18
podlaží u věže A, resp. 22 podlaží u věže
B. Detail vykazoval výrazné překročení
dovoleného místního namáhání betonu v tlaku (obr. 10 a 12a). Zároveň byla
zjištěna nedostatečná vodorovná výztuž
ve stěnách 5. NP, což se projevilo vznikem šikmých trhlin, které byly v průběhu
sanací podrobně monitorovány (obr. 11).
V některých místech byly ve stěnách nad
sloupy zcela nevhodně umístěny i dveřní
otvory, které dosedací plochu dále zmenšovaly (obr. 12b).
V objektu byla většina parapetů
ve stěnách vyztužena tak, že smyková
výztuž nebyla tvořena běžnými třmínky, ale výztuží typickou pro rámový
roh. Svislá výztuž v parapetech nebyla zakotvená háky za podélnou výztuží (obr. 13). Parapety byly navíc vyztuženy jen velmi slabou podélnou výztuží,
což se projevilo vznikem typických šikmých trhlin vycházejících z rohu okna
do přilehlé stěny u parapetu v obvodovém plášti. Celý systém vyztužení parapetů znesnadňoval jejich vyhodnocení
a doprovázel nejasné působení celého
obvodového pláště věží.
Specifickou kapitolou přepočtů byly
typické stropní desky věží a konstrukce
ustupujících horních podlaží. Tyto konstrukce byly také vyztuženy velmi atypicky v porovnání s výsledky vnitřních sil z lineárních prostorových modelů, přičemž
z pasportizace poruch v této oblasti neplynuly nějaké zásadní problémy. Z toho
důvodu bylo přistoupeno k nelineární
analýze pomocí programu Atena firmou
Červenka Consulting [3] (obr. 14). V rámci analýzy byly uvažovány různé varianty
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vyztužení parapetů tak, aby byla zajištěna
bezpečnost i při nejméně příznivé variantě působení parapetů. Skutečné vyztužení parapetů bylo následně ověřováno
nedestruktivní metodou na konstrukci
pomocí skeneru [4] (obr. 15). Nakonec
bylo prokázáno, že konstrukce horních
pater je z hlediska mezních stavů únosnosti bezpečná a nebylo tedy nutné pro
ni navrhovat sanaci.
Objekty obsahovaly mnoho dalších nevyhovujících míst (sloupy, stěny
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apod.). Obecně nebyl navržen jasný
konstrukční systém se zřetelným přenosem svislého a vodorovného zatížení
shora do základů. Po přepočtech bylo
proto doporučeno provést rozsáhlou
rekonstrukci objektu (3. PP až 4. NP)
a zároveň bezodkladně podepřít vybrané části věže dočasnými podporami.
P rojekty sanace

Vlastní projekt sanace byl rozdělen do několika částí, které na sebe navazovaly:
• podchycení věží,
• sanace stropních desek – protlačení
a ohyb,
• podchycení fasád,
• sanace základů,
• ostatní sanace.
Důležité bylo navrhnout vhodný postup sanací tak, aby na sebe navzájem
navazovaly technologicky i provozně.
Prioritní bylo provedení trvalé sanace
nosného systému věže A, neboť tato
věž byla obydlena a byla podepřena
provizorně. Následovala sanace nosného systému věže B nacházející se
bezprostředně vedle oblasti propadu,
která provádění prací značně komplikovala. Sutiny propadu nebylo možné
odstranit do doby provedení sanace
nosného systému věže, jelikož zde bylo
riziko poškození budovy během vybírání propadu. V průběhu projektování sanací též investor postupně vyhodnocoval jejich dopad a následné využití objektu. Došel k názoru, že je třeba část
nevyhovujících desek obchodního centra zbourat, příp. některé části využít jinak, než se původně zamýšlelo. Projekt
sanací tuto skutečnost musel pochopitelně zohlednit a řada výpočtů se musela provést opětovně dle upraveného
zadání. Demolicí obchodního centra
byla odstraněna řada nevyhovujících
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konstrukcí/prvků a byly tak eliminovány komplikované sanace v této oblasti
(především sanace desek namáhaných
ohybem a protlačením). Vlastní demolice byla navržena do úrovně 1. NP, a tím
došlo i k celkové změně architektonického výrazu objektu, neboť se otevřel
prostor mezi jednotlivými věžemi.

13 Typické vyztužení parapetů
14 Nelineární model horních podlaží věže
– průhyby v programu ATENA [3]
15 Nedestruktivní ověření polohy
výztuže pomocí georadaru [4] 16 Nové
stěny na ose E ve 4. NP 17 Armování
obvodových stěn 4. NP 18 Dokončené
nové obvodové stěny 4. NP 19 Půdorys
4. NP – červeně vyznačená navržená
sanace 20 Obetonování sloupů na ose E
včetně dočasného podepření v 2. NP
21 Obetonování sloupů na ose E včetně
dočasného podepření v 3. PP ❚
13 Typical reinforcement layout in
a parapet 14 Nonlinear model of the
top floors of the tower – deflection in
software Atena [3] 15 Non-destructive
results from ground penetrating system
[4] 16 New load-bearing walls on the
4th floor on axis E 17 Reinforcement of
new load-bearing exterior walls on the
4th floor 18 New exterior load-bearing
walls on the 4th floor 19 Plan of the 4th
floor – new structures in red 20 Column
jacketing on axis E including temporarily
props on the 2nd floor 21 Column
jacketing on axis E including temporarily
props on the 3rd basement floor

P odchycení nosného systé mu věží

Základní koncepce návrhu zesílení vycházela z provedených přepočtů a z požadavků investora. Šlo zejména o zajištění kritické oblasti přechodu stěnového
systému věže v 5. NP na sloupový systém nižších podlaží. K tomu přibyl požadavek investora nezasahovat do bytových částí 5. NP a výše z důvodu
obsazenosti bytů, minimalizovat zásahy
do dispozic a parkovacích míst v 3. PP
až 4. NP a namísto administrativních
prostor v 4. NP vytvořit byty. Na základě
výše uvedených požadavků bylo zesílení
nosného systému věže navrženo jako
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22 Podélný řez a půdorys celého komplexu po sanaci 23 Schéma postupu vybrání propadu
a demolice wellness 24 Vybrání propadlé části stropních desek 25 Demolice wellness části 26 Pohled
do propadu po jeho vybrání 27 Pohled na poničené komunikační jádro věže B ❚ 22 Longitudinal
section and plan of the complex after rehabilitation 23 Scheme of the excavation procedure of the
collapsed area and wellness demolition 24 Excavation of the collapsed area 25 Demolition of the
wellness area 26 The collapsed area after excavation 27 View of the collapsed stair core of the tower B
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čitelný systém pro přenos zatížení z horních podlaží až na základovou desku.
V principu je zesílení zajištěno pomocí:
• vytvoření dodatečných příčných
betonových stěn tloušťky 350 mm
v 3. NP a 4. NP (osy E a H) podepírajících nevyhovující stěny 5. NP
(obr. 16 a 19),
• vytvoření betonové „krabice“ z dodatečně betonovaných stěn v 4. NP
zasahující i do 3. NP. Tato konstrukce umožní přenášet zatížení
do nosných sloupů a zároveň
podepře obvodový plášť horních
podlaží (obr. 17 až 19).
• 
zesílení sloupů v osách E a H
od 3. PP až do 4. NP obetonováním
v tloušťce 150 mm (obr. 20 a 21).
Tento návrh posiluje přechod mezi rozdílnými konstrukčními systémy, a navíc
redukuje vliv umístění velké těžké hmoty
věžových částí na tenkých sloupech.
Realizace podchycení probíhala
od základové desky postupně směrem
vzhůru. Nové obetonávky byly navrženy
ve formě spřažených konstrukcí s původním betonem. Před vlastní realizací
bylo nutné odstranit řadu konstrukcí,
které již byly v předchozím stadiu dokončené (sádrokartonové příčky, skladby podlahy apod.). Zároveň bylo třeba
provizorně převádět instalace (vodu,
kanalizaci, elektro apod.) a tím zachovat
provoz bytů. Sanace byla navíc komplikována zejména nutností dopravy
veškerého materiálu (betonu, výztuže,
bednění) dovnitř budovy bez možnosti
použít mechanizaci, jeřáb apod. Prostorové omezení bylo nutné zohlednit i pro
způsob armování konstrukcí, kde bylo
využíváno především jednoduchých
sestav bez komplikovaných tvarů výztuže. Tomu musely být přizpůsobeny
polohy pracovních spár a betonážních
i odvzdušňovacích otvorů. Pro vlastní

25
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betonáž se velmi osvědčil samozhutnitelný beton, který zaručoval dobré probetonování komplikovaných tvarů spřažených konstrukcí.
Stěnový systém věže je protažen
do nižších podlaží (obr. 22). Jedná se
vždy o nové železobetonové konstrukce
spřažené s původními konstrukcemi.
Návrh sanovaných prvků byl proveden dle současně platných EN norem.
Obdobný konstrukční systém zesílení
byl v zásadě navržen a proveden i pro
věž B a také pro budoucí věž C.
V ybrání trosek z oblasti
propadu

Odstranění zřícené části konstrukce bylo
klíčovou etapou navazující na podchycení nosného systému věží. Trosky propadu se nacházely od vlastní havárie v roce
2012 na stejném místě, nebylo s nimi
nijak manipulováno. Pouze okolní konstrukce byly provizorně zajištěny. Vstup
do těchto prostor byl po celou dobu zakázán. Přístup do oblasti propadu nebyl
bezpečný pro provedení podrobného
průzkumu, proto bylo nutné řešit skutečný rozsah poškozených prvků až při
vlastním postupu demolice. Jelikož se
havarovaná oblast nacházela uvnitř objektu, nebyl k ní možný přístup těžší mechanizace pro jednoduché zpracování
a odvezení sutě. V propadu se nacházely jak trosky nosné konstrukce, tak
zbytky podlah, substrátu, izolací, několik aut, diesel agregát apod. Oblast
propadu byla ze severní strany ohraničena neponičenou obvodovou stěnou
přiléhající k sousednímu objektu BBC,
z jižní strany se nacházely konstrukce
komunikačního jádra věže B. Ze západní
strany byl propad vymezen dilatací mezi
objekty A a B a z východní strany výškovou změnou stropní desky v nejvyšším podlaží (obr. 23). Zřícené konstrukce
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byly v důsledku pádu nahodile umístěné
a přelámané přes sebe. Část zřícených
konstrukcí byla na základové desce, část
betonových trosek visela z obvodových
stěn. Mezi troskami byly i části konstrukce požární nádrže, na jejíž narušené stěny se zachytily trosky vyšších podlaží.
Vytvořily se zde proto různé dutiny a staticky velmi nestabilní celky. Rozsah poškození i trosek se měnil po jednotlivých
podlažích. Nižší podlaží často zadržovala trosky horních podlaží. Odhadovaný
objem suti byl cca 2 700 m3, suť v propadu byla netříděná a vzájemně promíchaná. Fotografie z propadu před vybráním jsou na obr. 5 až 7.
Pro bourání byl společností Stráský,
Hustý a partneři, s. r. o., vypracován podrobný projekt a postup prací. Projekt
byl vytvářen v úzké spolupráci s generálním dodavatelem (společností Metrostav Slovakia, a. s.) a s jeho subdodavatelem bourání (společností Mrozek,
a. s.), jehož dostupná mechanizace byla
v návrhu projektu zohledňována.
Vybrání trosek z havarované oblasti
společně s navazující demolicí bylo provedeno v roce 2016 a trvalo cca osm
měsíců. Využívalo se zejména bagrů
s osazenými hydraulickými nůžkami
CAT 320 C (23 t). Pro vlastní propad bylo
důležité použití bagru Liebherr R944C
(60 t), který měl větší výškový dosah (až
23 m), a díky tomu bylo možné odstříhat
visící kusy betonu a umístit je na zem
(obr. 24). Pro vybrání propadu bylo klíčové vytvoření přístupové cesty pro mechanizaci tak, aby byl umožněn její vjezd
do havarované části (obr. 23). Ten byl
navíc umístěn v nižší výškové úrovni, než
byly okolní příjezdové cesty. Pro danou
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tíhu strojů bylo nutné dopředu řádně vystojkovat příjezdové cesty, opatřit hrany
odlomených desek provizorními opěrnými stěnami apod. Nejdříve se konstrukcemi prostříhal menší bagr a vytvořil
průjezdný profil pro větší bagr. Provedlo
se zpevnění přilehlých částí propadu,
aby na něj mohl najet větší bagr. Ten si
poté pod sebou zajistil vhodný pojezdný prostor postupným stříháním a překládáním materiálu, následně odstranil
visící části a postupně rozebral popadané konstrukce. Trosky byly postupně
odstřihávány a vršeny na základovou
desku. Projektantem byla vždy stanovována hranice bourání dle skutečného
stavu konstrukcí. Po nahromadění sutě
na základovou desku byl odpad postupně odvážen na skládku nákladními automobily. Před finálním vybráním trosek
ze základové desky na ni musela být
uložena zátěž ve formě panelů a palet
s materiálem (obr. 26), aby byla deska
zajištěna proti vztlaku vody. Stav základové desky a vnější obvodové stěny se
po vybrání trosek ukázal jako vyhovující
pro další využití a nemusely být bourány,
musela být provedena pouze dotěsňující injektáž několika průsaků základové
desky. V místě propadu bylo následně
budováno nové betonové jádro navazující na věž B a nové stropní desky.
D emolice obchodního
centra

Další etapou bezprostředně navazující na vybrání propadu bylo odstranění obchodního centra mezi věžemi
a wellness části (obr. 22). Před vlastním
odbouráním mezi věžemi musely být
uvnitř objektu zhotoveny budoucí nové

fasády, které jsou tvořeny kombinací
železobetonových monolitických konstrukcí a vertikálně předpjatých táhel.
Obchodní centrum bylo demolováno
na úrovni 1. NP až 4. NP, podzemní patra
však měla být zachována pro provoz garáží (obr. 22). U běžných demolic objektů
dochází obvykle k pádu trosek až na zem
a těžká mechanizace pojíždí přímo po terénu. Tento přístup nemohl být v našem
případě použit a muselo se tak postupovat velmi uvážlivě, neboť volné stržení
nebo pád velkých trosek na stropní desku 1. PP nebyly přípustné. Mechanizace
se navíc musela pohybovat po stropních
deskách, které na toto zatížení nebyly dimenzovány. Byl tedy dáván mimořádný
důraz na zajištění řádného podstojkování
všech stropních desek až na základové
konstrukce tak, aby stropní desky nebyly
následně porušené trhlinami a nemusela
se provádět jejich případná další sanace.
Bourání bylo provedeno převážně pomocí bagru o hmotnosti 23 t s hydraulickými
nůžkami. Pro odstranění monolitických
průvlaků o rozpětí až 19 m ve wellness
části (nad 25m bazénem) byl použit bagr
o hmotnosti 60 t (obr. 25). Pro odstraňování menších částí byly použity menší
bagry o hmotnosti 5 t, příp. bourací robot
Brokk 90 o hmotnosti 1 t a jiná mechanizace.
Vlastní bourání bylo komplikováno slabým vyztužením stropních desek, proto
28 Zdemolované obchodní centrum mezi věžemi
A a B 29 Pohled na dokončenou věž A
30 Pohled na dokončenou věž B ❚
28 Demolished shopping mall between the towers
A and B 29 View of the rehabilitated tower A
30 View of the rehabilitated tower B
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musela být doprava materiálu po těchto deskách prováděna také až po jejich
hustém podstojkování. Veškerá mechanizace se musela pohybovat v přesně
vymezených koridorech.
Všechny činnosti byly prováděny
s důrazem na minimalizaci dopadů
na okolí, především s ohledem na omezení prašnosti a hlučnosti bouracích
prací. Technologie bourání s hydraulickými nůžkami se na rozdíl od jiných
technologií (např. řezání) ukázala jako
velmi výhodná. Pohled na odbourané
konstrukce mezi věží A a B před finálním začištěním je na obr. 28.
N ové konstrukce v místě
propadu

Po ukončení demolice mohlo být přistoupeno k realizaci nových konstrukcí
v místě původní oblasti propadu (3. PP
až 1. PP). Tato část objektu je důležitá
z pohledu provozu celého komplexu,
jelikož propojuje vjezd do podzemních
garáží z ulice Jarabinkova a Plynárenská (obr. 1).
Konstrukční systém je zvolen jako
lokálně podepřené desky s tloušťkou
220 mm zesílenou okolo sloupu hlavicí
na 330 mm. Na nejvyšší stropní desce je umístěn nově vzniklý parter mezi
věžemi, a proto je zde navržena deska
v tloušťce 350 mm s ohledem na větší
stálé zatížení. Rastr sloupů byl ponechán dle původní konstrukce, aby nové
3/2019
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sloupy byly umístěné přímo nad stávajícími pilotami. Původní komunikační jádro na severu věže B bylo havárií
poničené (obr. 27), a proto bylo vybudováno nové až do výšky 3. NP, které
tvarově respektuje upravenou hmotu
věže (obr. 30). Z důvodu upraveného
tvaru severního jádra musely být doplněny nové mikropiloty, nad kterými byla
vytvořena převázka ve formě rozšířené
stěny nového jádra.
Z ávěr

Článek je zaměřen na úvodní část komplexní a rozsáhlé sanace objektu Trinity.
V první řadě bylo zabezpečeno trvalé
statické podchycení jednotlivých věží,
následně bylo možné provést vybrání
havarované oblasti konstrukce, na které přímo navazovala demolice části
obchodního centra s ohledem na nové
využití objektu.
Během provádění byl kladen důraz
na monitoring konstrukce, při kterém
bylo sledováno sedání budovy, náklony věží v několika výškových úrovních
i šířky trhlin ve vybraných konstrukcích.
Vlastní sanace představovaly pro
všechny zúčastněné sérii poměrně
náročných činností. V současné době
jsou díky spojení sil investora, generálního dodavatele, projektanta a technického dozoru všechny navržené sanace
úspěšně dokončeny v dobré kvalitě
a objekty A, B i C již byly zkolaudovány.
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Zkušenosti jednoznačně ukazují, že
pokud se stavba nosné betonové konstrukce nepovede tzv. na první pokus,
je její oprava značně komplikovaná a náročná a všechny zúčastněné stojí obrovské úsilí a finanční prostředky chyby
napravit. Z toho důvodu se doporučuje
u obdobných staveb provádět před realizací stavby důslednou kontrolu projektu
nezávislým statikem a eliminovat případné chyby z návrhu. Jen tak se lze vyhnout
podobným haváriím, které mají v konečném důsledku značný dopad na nedůvěru laické veřejnosti ve stavebnictví.
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