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TEXT Vladimír Benko

Prvé problémy objektu Centroom v Piešťanoch sa objavili skorým vznikom trhlín na nenosných 
murovaných konštrukciách ešte počas zhotovovania v roku 2010. Po pasportizácii trhlín a jej 
vyhodnotení odborný posudok [5] jednoznačne poukazoval na významné nerovnomerné sa-
danie v strednej časti objektu, odporúčal nerobiť len kozmetické úpravy, ale geodetické mera-
nia na potvrdenie príčin. Objednávateľ pasportizácie trhlín sa však ozval až po piatich rokoch  
v roku 2015. Rozvoj trhlín a vznik nových trhlín neprestal ani v priebehu piatich rokov (kozme-
tické úpravy boli nepostačujúce). Posudok z roku 2015 [6] – po dodaní geodetických meraní aj 
z roku 2010 – preukázal ako hlavnú príčinu vzniku trhlín nerovnomerné sadanie objektu. Pri po-
sudzovaní deformácií stropných dosiek nad 2. a 3. NP v roku 2015 sa ukázalo, že je nutná rozsia-
hla sanácia budovy z dôvodu nedostatočnej spoľahlivosti všetkých stropných lokálne podopre-
tých železobetónových dosiek na odolnosť v pretlačení a nedostatočnej odolnosti stĺpov v 1. NP. 
The first problems of the Centroom building in Piešťany appeared with the early formation of 
cracks on non-load-bearing masonry structures during construction in 2010. After passportiza-
tion of cracks and its evaluation, expert opinion [5] clearly pointed out significant uneven set tling 
in the middle of the building, recommended not to make only cosmetic modifications, but geodet-
ic measurements to confirm the causes. However, the customer of the passportization of cracks 
made contact only after five years, in 2015. The development of cracks and the emer gence of 
new cracks did not stop even within the 5 years (cosmetic modifications were insufficient). The 
report from 2015 [6] - after the delivery of geodetic measurements also from 2010 - proved as 
the main cause of cracks uneven settlement of the object. When assessing the deformations of 
ceiling slabs above the 2nd and 3rd floors in 2015, it turned out that extensive renovation of the 
building is necessary due to insufficient reliability of all locally supported reinforced concrete 
ceiling slabs for compressive resistance and insufficient resistance of columns in the 1st floor.

SANÁCIA HAVARIJNÉHO STAVU 
POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU 
CENTROOM V PIEŠŤANOCH
REHABILITATION OF THE CRITICAL 
STATE OF A POLYFUNCTIONAL 
BUILDING “CENTROOM“ IN PIEŠŤANY

Počas zhotovovania polyfunkčného 
objektu Centroom v Piešťanoch v ro
ku 2010 sa objavili prvé známky pro
blémov v podobe skorého vzniku 
trhlín v nenosných murovaných kon
štrukciách. V rovnakom roku bol vy
hotovený odborný posudok [5], pri
čom ešte pred pasportizáciou trhlín 
na výplňovom murive bolo jeho 
spracovateľmi odporúčané systema
ticky osadiť sadrové terčíky na trhli
ny so šírkou väčšou ako 1 mm 
na nenos ných, protihlukových 

murovaných priečkach, priebežne 
ich kontrolovať a vyhodnocovať. 
V priebehu 48 h došlo k roztrhnutiu 
všetkých sadrových terčíkov. Vyhod
notenie pasportizácie priebehu naj
širších trhlín so šírkou niekoľko mili
metrov jasne ukazovalo na nerovno
merné sadanie podpier vnútorných 
stĺpov objektu.

Najdôležitejšie závery odborného 
posudku [5] boli: 
• „Najvýraznejšie šikmé trhliny s naj-

väčšou šírkou sa vyskytujú praktic-

ky vo všetkých podlažiach v osi 2. 
Ich smer a šírka jasne poukazujú 
na relatívne väčšie sadnutie stĺpa 
v strede budovy v osi B oproti kraj-
ným stĺpom v osi A a osi C....“ 

• „Priebeh a šírky trhlín poukazujú 
na nerovnomerné sadnutie stĺpa 
v osi B približne o 5 mm oproti kraj-
nej podpore v osi A a v osi C od 
zabudovania a omietnutia priečok 
do dátumu 16. 7. 2010, kedy boli 
zmapované a zakreslené priebehy 
a šírka trhlín.“ 
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• „Pokiaľ sa nepotvrdí geodetickými 
meraniami zastavenie nerovno-
merného sadania, neodporúčame 
kozmetické úpravy murovaných 
priečok, nakoľko predpokladáme 
ďalšie poškodenia nenosných kon-
štrukcií v objekte...“
Odporúčanie spracovateľov po

sudku bolo nerobiť len kozmetické 
úpravy, ale urobiť geodetické mera
nia pre potvrdenie prípadného ne
rovnomerného sadania stavby a prie
hybov stropných dosiek. Geodetické 
merania bolo odporúčané vztiahnuť 
na štátnu geodetickú sieť. Ďalej bolo 
odporúčané po niekoľkých mesia
coch vyhodnotiť geodetické merania, 
ako aj rozvoj šírok trhlín a na základe 
týchto vyhodnotení navrhnúť opatre
nia, ktoré by odstránili príčiny vzniku 
trhlín. 

Po päťročnej odmlke prišla nová 
objednávka preverenia príčin stále 
rastúcich šírok trhlín, ako aj pribúda
nia nových trhlín na nenosných 
murovaných stenách budovy. Na via
cerých miestach objektu boli trhliny 
v priebehu piatich rokov viacnásob
ne opravované. Kozmetické úpravy 
však nepomáhali a niektoré nenosné 
murované medzibytové steny 
a priečky, kde boli extrémne nárasty 
šírky trhlín a vznik nových trhlín, boli 
prekryté sadrokartónovými obklad
mi. V roku 2015 boli po piatich ro
koch dodané aj pôvodne odporúčané 
geodetické merania stropnej kon
štrukcie v 2. NP (aj keď tie neboli ro
bené podľa pokynov posudzovateľov 
z roku 2010 – neboli vztiahnuté 
na štátnu geodetickú sieť). Po dopl
není ďalších meraní, ako aj po dodaní 
realizačnej projektovej dokumentá

cie nosnej stropnej dosky nad 
2. a 3. NP sa preverovali nárasty de
formácií (priehybov) z dostupných 
geodetických meraní, zo zápisov 
v stavebnom denníku, ako aj neli
neárnymi výpočtami s vplyvom re o
logických zmien [9]. 

Pri posudzovaní lokálne podopre
tých stropných dosiek sa ale ukáza
lo, že objekt Centroom v Piešťanoch 
má ďaleko vážnejšie chyby v pro
jekte, ktoré by mohli viesť k progre
sívnemu kolapsu celého objektu. 
Posúdenia stropných lokálne podo
pretých železobetónových dosiek 
nad 2. a 3. NP na odolnosť v pretla
čení preukázalo, že na mnohých mie
stach všetkých podlaží objektu 
účinky zaťažení o viac ako 200 % pre
kračujú odolnosť v pretlačení podľa 
noriem platných v čase návrhu 
konštrukcie pre stavebné povolenie. 
Po tomto zistení stavebný úrad 
v Piešťanoch svojím rozhodnutím 
podľa stavebného zákona nariadil 
„vypratanie stavby“ (vystěhování ná-
jemníků, pozn. redakce), následne 
„vykonanie neodkladných zabezpečo-
vacích prác“ a napokon „vykonanie 
neodkladných zabezpečovacích sa-
načných prác“.

Popis objektu
Objekt Centroom pozostáva zo sied
mich nadzemných podlaží obdĺžniko
vého tvaru s pôdorysnými rozmermi 
41 × 18 m (obr. 1). V 1. NP sú obchod
né priestory, 2. NP malo byť využité 
na administratívne priestory, avšak 
do návrhu sanácie v roku 2015 bolo 
nedokončené (obr. 2),  od 3. do 7. NP 
sú bytové priestory, ktoré v roku 2015 
boli plne obsadené.

1 Polyfunkčný objekt Centroom v Piešťanoch 
na začiatku sanácie (február 2016) 2 2. NP 
so stropnými podperami Eurex 60 550 pred 
začatím prác na dočasnom podopretí a sanácii  
3 Tenká lokálne podopretá stropná doska nad 
1. NP je miesto, kde je objekt sedempodlažnej 
budovy prvýkrát horizontálne spojený 
1 Polyfunctional building Centroom in Piešťany 
at the beginning of rehabilitation (February 
2016) 2 2nd floor with Eurex 60 550 floor prop 
before starting work on temporary support and 
rehabilitation 3 Thin locally supported ceiling 
slab above the 1st floor is the place where the 
sevenstorey building is connected horizontally 
for the first time
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Pôvodný nosný systém je železo
betónová skeletová konštrukcia tvo
rená železobetónovými stĺpmi 
s lokálne podopretými stropnými 
doskami (obr. 14a). Železobetónové 
jadro je v oblasti schodiska a výťahov. 
V mieste pripojenia k susednému ob
jektu je nosná železobetónová stena, 
ktorá je oddilatovaná. V pozdĺžnom 
smere je vzdialenosť medzi nosnými 
stĺpmi 8,1 m, v priečnom smere 8,1 m, 
6,5 m a 4,9 m. Konštrukčná výška ty
pických podlaží je 3 m, na 1. NP pod
laží 5,5 m a nad 2. NP 4,2 m. 

Objekt Centroom bol navrhnutý 
ekonomicky „veľmi výhodne“ pre in
vestora: je nepodpivničený, bez tuhé
ho podzemného podlažia, bez zákla
dovej dosky a bez základových 
pásov. Základové konštrukcie tvoria 
iba pilóty. Zaťaženie z hornej stavby 
zo stĺpov sa cez hlavu pilót prenáša 
na jednu alebo dve širokopriemerové 
pilóty, pričom hlavice pilót nie sú med
zi sebou spojené nosnými prvkami 
schopnými prenášať ťahové a tlakové 
sily. Budova je prvýkrát horizontálne 
spojená vo výške 5,5 m nad terénom 
mäkkou bezprievlakovou stropnou 
doskou nad 1. NP (obr. 3). Obvodové 

výplňové murivo a vnútorné deliace 
steny sú nenosné murované. 

Posúdenie stĺpov
Stĺpy v 1. NP vykazovali v niektorých 
prípadoch prekročenie využitia až 
o 45 %. Pri posúdení stĺpa A/1 (s roz
mermi 800 × 250 mm a výstužou 
2× 5 ∅25 po dlhšej hrane prierezu) so 
zohľadnením teórie druhého rádu 
metódou vychádzajúcou z nominál
nej krivosti pri vypočítanej vzpernej 
dĺžke pomocou softvéru Sofistik [9] 
rovnajúcej sa L0 = 5,45 m bolo zistené 
prekročenie využitia o 25 %. V obdob
nom stĺpe na osiach D/5 so vzpernou 
dĺžkou L0 = 5,83 m bolo prekročené 
využitie prierezu o 41,5 %. Vo výpo
čte s využitím možností nelineárne
ho výpočtu [9] v stĺpe B/5 s rozmermi 
700 × 250 mm a výstužou 2× 6 ∅25 
po dlhšej hrane prierezu došlo k chybe 
pevnosti materiálu v prostom tlaku. 
Preto účinky 2. rádu založené na metó
de krivosti nemohli byť vyhodnotené. 
Posúdenie bolo realizované v hlave 
stĺpa s prekročením využitia o 45 %. 

Stĺpy v 2. NP vyhoveli, nakoľko ich 
vzperná dĺžka bola výrazne nižšia 
(5,29 m v 1. NP a 3,95 m v 2. NP). 

Stĺpy v ostatných podlažiach vy
hoveli posúdeniam.

Posúdenie stropných dosiek
Posudzovaná lokálne podopretá 
stropná doska nad 2. NP je takmer ty
pická s konštrukčnou výškou podlažia 
3 m nad a 4,2 m pod doskou a dodržu
je vyššie spomínané vzdialenosti med
zi nosnými stĺpmi. Od typickej dosky 
sa líši len umiestnením obvodových 
nosníkov. Posudzovaná lokálne podo
pretá stropná doska nad 3. NP je 
stropná doska typického podlažia. 

Posúdenie ohybovej výstuže
V niektorých oblastiach stropnej do
sky nad 2. NP bol zistený nedostatok 
hornej výstuže, resp. úplne chýbala. 
Takto navrhnutá a následne realizo
vaná výstuž dosky vedie k vytváraniu 
širokej trhliny pri hornom povrchu 
a zmene statickej schémy pôsobenia 
stropnej dosky, kde sa miesto 
votknutia mení na pružné votknutie, 
resp. až kĺbové pripojenie. Násled
kom je presun namáhaní do stred
ných oblastí v poli dosky, čo nezod
povedá pôvodnému statickému vý
počtu a návrhu pozdĺžnej výstuže. 

Nedostatočné množstvo pozdĺž
nej výstuže je v konzolových vylože
niach za osou A v poliach 23 a 56, 
a tiež v poli AB za osou 1. V obidvoch 
prípadoch bola skutočná plocha vý
stuže podľa realizačnej dokumentá
cie 335 mm2/m, pričom potrebná 
plocha výstuže mala byť asi dvojná
sobná.

Posúdenie na pretlačenie
V lokálne podopretých stropných 
doskách všetkých podlaží bola hroz
ba pretlačenia niekoľkonásobne 
prekročená. 

Aj keď hrúbka dosky 250 mm sa dá 
považovať za dostatočnú z hľadiska 
odolnosti v pretlačení pri daných roz
pätiach a rozmeroch prierezov 
stĺpov, v konečnom dôsledku sa kvôli 
nevhodne navrhnutým prierazom 
a otvorom v stropnej konštrukcií vy
tvorili zóny, kde bol pomer účinku 
kombinácie zaťažení k odolnosti 
na pretlačenie až na úrovni 300 % 
(obr. 4 a 5). Navyše stenový tvar prie
rezu stĺpov spôsobuje koncentráciu 
šmykových síl pri kratšom rozmere 
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stĺpa, pričom časť obvodu stĺpa 
v smere dlhšieho rozmeru sa „ulieva“. 
Preto pokiaľ sú práve v týchto oblas
tiach navrhnuté otvory, ktoré vý
znamne oslabujú dosku, zásadne sa 
mení tok vnútorných síl, ktorému nie 
je prispôsobené vystuženie dosky. 
Veľmi veľké otvory boli navrhnuté pri 
všetkých stĺpoch v strednej osi objek
tu. V osiach B/4 boli navrhnuté otvo
ry po celej dĺžke dlhších strán stĺpa 
(obr. 6). Potrebné otvory pre dva ka
nalizačné zvody, ktoré pritom projek
tanti potrebovali, sú takisto zrejmé 
z obr. 6.

Veľké otvory pri stĺpoch spôsobili 
významne skrátenie kontrolného 
obvodu, ale aj skutočnosť, že šmy
kom najviac namáhaná oblasť osta
la takmer bez hlavnej výstuže. Na
koľko táto výstuž zohráva významnú 

úlohu pri kontrole šírky šmykových 
trhlín, šmyková odolnosť sa zákoni
te v týchto oblastiach blížila k nule. 
V prípade stĺpa B/4 sa nakoniec 
na prenose šmykových síl podieľala 
dvojica ohybov (obr. 6a), ktorá sa
mozrejme nebola schopná pokryť 
sily vo vzdialenosti väčšej ako d 
od líca prvku. Ďalším problémom 
boli veľké otvory pri ďalších stĺpoch, 
ktoré oslabovali dosku v jednom 
kvadrante, ktorý bol navyše oriento
vaný do poľa s väčším rozpätím. Po
sun ťažiska kontrolného obvodu 
z osi stĺpa ku neoslabenej časti ďa
lej zvyšoval veľkosť nevyrovnaných 
momentov a takto šmykové namá
hanie dosky v pretlačení. Veľké ot
vory pri stĺpoch v jednom kvadrante 
tiež oslabovali vystuženie dosky 
v oblasti bez otvorov, nakoľko hor

ná výstuž nemala žiadne špeciálne 
úpravy na kotvenie. Pri profiloch 
∅ 20 mm bola k dispozícii kotevná 
dĺžka do 200 mm. Prekročenia šmy
kovej odolnosti v pretlačení oproti 
účinkom zaťaženia sú vyčíslené 
na obr. 4 a 5. 

Posúdenie priehybov lokálne 
podopretej stropnej dosky 
nad 2. NP 
Na posúdenie nárastov priehybov 
a deformácií stropnej dosky nad 
2. NP sa použila nelineárna metóda 
pomocou softvéru Sofistik [9] a tiež 
geodetické merania z roku 2010 
a 2015. Pri nelineárnej analýze boli 
zohľadnené štádiá a časy priťažova
nia stropnej dosky (prebraté zo sta
vebného denníka), nárasty priehy
bov zmenou tuhostí v čase, funkcia

4 Pomer účinku zaťažení k odolnosti 
v pretlačení stropnej dosky nad 3. NP 5 Pomer 
účinku zaťažení k odolnosti v pretlačení 
stropnej dosky nad 2. NP 6 Otvory v lokálne 
podopretej stropnej doske pri stĺpe B/4:  
a) vystuženie stropnej dosky v okolí stĺpa,  
b), c) zhotovené otvory v stropnej doske v okolí 
stĺpa aj s reálnou potrebou ich využitia
4 Ratio of the effect of load to the punching 
resistance of the ceiling slab above 3rd floor 
5 Ratio of the effect of load to the punching 
resistance of the ceiling slab above 2nd floor  
6 Openings in the locally supported ceiling 
slab at column B/4: a) reinforcement of the 
ceiling slab around column, b), c) openings in 
the ceiling slab around column also with a real 
need for their use

6a

6b 6c
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mi dotvarovania a vo výpočte boli 
tiež zohľadnené nerovnomerné sad
nutia jednotlivých podpier (stĺpov) 
stropnej dosky podľa geodetických 
meraní [7]. Nelineárna analýza de
formácií stropnej dosky nad 2. NP, 
ako aj jej deformácie spôsobené ne
rovnomerným sadnutím jednotli
vých podpier boli porovnané s geo
detickými meraniami k dátumu 11. 
augusta 2010, t.j. času kedy boli 
prevedené najbližšie geodetické 
merania [7] k dátumu  pasportizácie 
trhlín 16. júla 2010 [5]. 

Cieľom nelineárnych výpočtov bo
lo overenie, či nárast priehybov 
stropnej dosky (po vymurovaní ne
nosných murovaných konštrukcií, 

na ktorých vznikali trhliny šírky až 
4 mm už v júni 2010) mohol byť jed
nou z príčin vzniku a rozvoja trhlín. 
K nelineárnej analýze deformácií 
stropnej dosky a ich porovnávaniu 
s geodetickými meraniami odborníci 
SvF STU v Bratislave pristúpili až v ro
ku 2018 po tom, čo sa po zosilnení 
objektu objavovali názory odborníka, 
ktorý publikoval vyjadrenia: „ ...je  
úplným nezmyslom tvrdiť, že poruchy 
stavby mohlo spôsobiť jej nesprávne 
založenie, v dôsledku ktorého mali 
jednotlivé stĺpy sadať do podložia...,“ 
a ďalej, že „sadanie ako príčina trhlín 
sa preto už vtedy dalo vylúčiť a mali 
sa preveriť príčiny priehybov strop-
ných dosiek“. 

Nelineárna analýza po kalibrovaní 
s jediným presným výpočtom – geode
tickými meraniami in situ [7] – môže 
potvrdiť, alebo vyvrátiť, či trhliny 
na nenosných murovaných stenách 
v júli 2010 boli spôsobené nerovno
merným sadaním, alebo nárastom 
priehybu stropnej dosky od zabudova
nia murovaných stien po dátum 
pasportizácie trhlín, alebo vznik trhlín 
mohli ovplyvňovať obidve príčiny. 

Z geodetického merania, ktoré žiaľ 
nemeralo absolútne pohyby stropnej 
dosky, a teda ani pohyby celej budovy 
vztiahnuté na štátnu nivelačnú sieť, je 
zrejmé, že od času vybetónovania ho
rizontálne rovnej stropnej dosky nad 
2. NP došlo okrem priehybov stropov 

7 Pretvorenia dosky 2. NP v osi 2 k 11. 8. 2010 
(geodetické merania [7] a nelineárny výpočet 
[9]) vztiahnuté na rovinnosť stropnej dosky 
meranej referenčným geodetickým meraním 
9. 8. 2010 8 Pasportizácia trhlín 16. 7. 2010 [5] 
v 3. NP 9 Trhlina 3/18 v osi AB/2 so šírkou 4 mm 
(16. 7. 2010 [5]) 10 Pretvorenia dosky 2. NP 
k 11. 8. 2010 so zohľadnením sadnutia podpier 
podľa [7] 
7 Deformations of the 2nd floor slab in axis 2 
up to date 11. 8. 2010 (geodetic measurements 
[7] and nonlinear calculation [9]) related to 
the flatness of the ceiling slab measured by 
a reference geodetic measurement 9. 8. 2010  
8 Passportization of the cracks 16. 7. 2010 [5] 
on the 3rd floor 9 Crack 3/18 in axis AB/2 with 
a width of 4 mm (16. 7. 2010 [5]) 10 Deformations 
of the 2nd floor slab up to date 11. 8. 2010, 
taking into account the settlement of supports 
according to [7]
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aj k nerovnomernému sadnutiu 
stĺpov. Nerovnomerné sadania stĺpov 
sa podľa geodetických meraní dajú 
jednoducho stanoviť (obr. 7): stĺp B/1 
klesol relatívne od vybetónovania 
stropnej dosky 13. júla 2009 do geo
detického merania 11. augusta 2010 
o 7,7 mm, stĺpy A/2 o 12,7 mm,
B/2 o 22,8 mm, C,D/2 o 0,5 mm, 
B/3 o 20,3 mm, C,D/3 o 12 mm, B/4 
o 22,1 mm, C,D/4 o 14 mm, B/5 
o 21,9 mm, C,D/5 o 2,5 mm. Defor
mácie stropnej dosky namerané geo
detom aj s vplyvom nerovnomerného 
sadania boli najväčšie v poli AB/23, 
a to 62 mm, a v poli BC,D/45, a to 
57,6 mm (čo boli relatívne najväčšie 
deformácie aj s nerovnomerným sad
nutím stĺpov vzhľadom na menšie 
rozpätia). Ako vidieť z posudku pas
portizácie, v danom poli BC,D/45 
bola v uvedenej oblasti v júli 2010 za
znamená a pozorovaná iba jedna trh
lina 3/11 so šírkou 0,35 mm (obr. 8).

Porovnanie geodetických 
meraní s nelineárnou analýzou
Výsledky deformácií stropnej dosky 
z nelineárnej analýzy so zohľadne
ním sadnutia podpier podľa údajov 
nameraných v geodetickom posud
ku [7] sú na obr. 10. Porovnanie geo
detických meraní [7] s výsledkami 
nelineárnej analýzy ku dňu merania 
11. augusta 2010 so zohľadnením 
modelovania pre priečny rez v osi 2 
(obr. 11a) je na obr. 11c.

Porovnanie deformácií stropnej 
dosky z geodetických meraní [7] s ne
lineárnymi výpočtami zohľadňujúci
mi vplyv časov (podľa stavebného 
denníka) zabudovania stálych zaťaže

11 Nenosné murované konštrukcie v 2. NP 
v osi 2: a) priečny rez, b) tvar stropu, 
c) pretvorenia dosky 2. NP v osi 2 ku dňu 
11. 8. 2010: geodetické merania [7] (modrá 
farba) a nelineárny výpočet [9] (červená farba) 
d) nárast priehybu stropu od zabudovania 
Silky (13. 10. 2009) do 11. 8. 2010 [9], e) nárast 
priehybu stropu od zabudovania Ytongu 
(13. 12. 2009) do 11. 8. 2010 [9] 
11 Nonloadbearing masonry structures on the 
2nd floor in axis 2: a) cross section, b) shape of 
the ceiling, c) deformations of the 2nd floor slab 
in axis 2 as of 11. 8. 2010: geodetic measurements 
[7] (blue colour) and nonlinear calculation [9] 
(red colour), d) increase in slab deformations 
from Silka installation (13. 10. 2009) to 11. 8. 2010 
[9], e) increase in slab deformations from Ytong 
installation (13. 12. 2009) to 11. 8. 2010 [9] 
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ní do konštrukcie (vlastná tiaž strop
nej dosky 18. júla 2009, murovanie 
obvodových murovaných konštrukcií, 
murovanie ťažkých nenosných pro
tihlukových medzibytových stien Sil
ka 13. októbra 2009, zabudovanie ľah
kých priečok Ytong 13. decembra 
2009, vyhotovenie podláh 11. marca 
2010), ako aj vplyv reologických zmi
en ukazuje veľmi dobrú zhodu medzi 
relatívnym geodetickým meraním (je
diný presný výpočet – meranie in situ) 
s výsledkami nelineárnej analýzy. 
S ohľadom na dobrú zhodu výsledkov 
môžeme nelineárny model použiť aj 
na overenie či nárast priehybov 
od zabudovania nenosných murova
ných stien a priečok do doby vypraco
vania odborného posudku [5] mohol 
spôsobiť poškodenie nenosných 
murovaných stien a priečok.

Nárasty priehybov stropov  
od zabudovania murovaných 
konštrukcií
Na obr. 11d je znázornený nárast 
priehybu stropnej dosky v osi  

BC,D/2 objektu od zabudovania 
medzibytovej priečky Silka 13. októb
ra 2009 do 2. geodetického merania 
11. augusta 2010. Nárast priehybu 
bez vplyvu nerovnomerného sadania 
by bol 4,75 mm. Limitná hodnota 
podľa [3] kap. 7.4.1 (5), ktorá by mala 
zabezpečiť nepoškodenie priečok, je 
L/500 = 5 500/500 = 11 mm. Murova
ná stena Silka v osi BC,D/2 by 16. 
júla 2010 (pasportizácia trhlín [5]) 
bez nerovnomerného sadania s isto
tou nemala žiadnu trhlinu. 

Na obr. 11e je znázornený nárast 
priehybu stropnej dosky v osi AB/2 
objektu od zabudovania medzibyto
vej priečky Ytong 13. decembra 2009 
do 2. geodetického merania 11. au
gusta 2010. Nárast priehybu bez vply
vu nerovnomerného sadania bol 
13,10 mm. Limitná hodnota podľa [3] 
kap. 7.4.1 (5), ktorá by mala zabezpe
čiť nepoškodenie priečok, je L/500 = 
8100/500 = 16,2 mm. Ytong v osi  
AB/2 by 16. júla 2010  bez nerovno
merného sadania nemal žiadnu  
trhlinu. 

12 Dočasné podopretie v 1. NP, oceľové nosníky Iprofilov s prierezom HEB 700 a HEB 600 medzi 
železobetónové nosné stĺpy, nosník bol aktivovaný o novovybudovanú pilotnú hlavicu cez stojky Eurex 
60 550 Doka 13 Dočasné podopretie v 2. NP sa zrealizovalo taktiež osadením trojicou stojok Eurex 60 550 
Doka s nosnosťou 3× 60 kN v osovej vzdialenosti trojice á = 1 m, stojky podopierajúce strop nad 2. NP 
kopírovali rozmiestnenie stojok v nižšom podlaží (1. NP), celkový počet 150 ks / 2. NP, trojica zvarených 
oceľových Iprofilov pod stropom podopiera zatiaľ nenosné murované protihlukové medzibytové priečky   
12 Temporary support on the 1st floor, steel beams of Iprofiles with cross section HEB 700 and HEB 600 
between reinforced concrete loadbearing columns, the steel beam was activated by a newly built pilot 
head via Eurex 60 550 Doka floor prop 13 Temporary support on the 2nd floor was also realized by fitting 
three Eurex 60 550 Doka floor props with a load capacity of 3× 60 kN at the axial distance of the triple á = 
1m, the props supporting the ceiling above the 2nd floor copy the placement of the props on the lower 
floor (1st floor) and the total number of 150 pcs / 2nd floor, the trio of welded steel Iprofiles under the 
ceiling supports by a nonloadbearing masonry partitions 

V prípade, ak si niekto vyhodnoco
val geodetické merania len z geode
tických meraní [7] v strede rozpätí 
„bez ohľadu na geodetické merania 
pri stĺpoch“, by mal aj v takom prípa
de dospieť k záveru, že najväčší vý
skyt trhlín by mal očakávať medzi 
osami BC,D/45, kde bola relatívna 
deformácia k pomeru rozpätia naj
väčšia (obr. 7). V tomto priestore, ako 
vidieť z pasportizácie na obr. 7, sa na
šla 16. júla 2010 len jedna trhlina 
3/11 na murovanej protihlukovej ne
nosnej stene v osi BC,D/4 so šírkou 
0,35 mm. V osiach AB/23 a v prí
slušnom poli boli desiatky trhlín, 
niektoré so šírkou viac ako desať
násobne väčšou viac ako 4 mm  
(obr. 8). 

Príčina vzniku trhlín bola odbor
níkmi zo SvF STU v Bratislave v júli 
2010 veľmi presne určená, aj keď 
v tom čase neboli k dispozícii žiadne 
geodetické merania. Príčinou trhlín 
v roku 2010 na objekte Centroom 
v Piešťanoch bolo nerovnomerné 
sadanie stĺpov v osi B, veľmi zle zalo
ženej sedempodlažnej budovy bez 
základovej dosky, bez prepojenia 
hlavíc pilot základovými pásmi. Bu
dovy, ktorá je prvýkrát stužená strop
nou doskou 5,5 m nad zemou a ktorá 
má absolútne nevyhovujúci nosný 
systém pre seizmické návrhové situá
cie a zlé základové pomery, čo Pieš
ťany spĺňajú už len svojím názvom 
odvedeným od piesčitého charakteru 
podložia – tekutých pieskov. Aj neli
neárna analýza nárastov deformácií 

12 13
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stropnej dosky a geodetické merania 
[7] potvrdzujú, že jedinou príčinou 
vzniku trhlín na murovaných kon
štrukciách v roku 2010 bolo nerovno
merné sadanie objektu v osi B. 

Dočasné podopretie objektu
Vzhľadom na to, že odolnosť strop
ných dosiek na pretlačenie na mno
hých miestach zďaleka nevyhovovala 
ani pre mimoriadnu návrhovú situá
ciu bez mimoriadneho zaťaženia, bo
lo potrebné dočasné podopretie bu
dovy, aby počas stavebných prác ne
boli ohrození pracovníci zhotoviteľa 
(obr. 2). Úlohou dočasného podopre
tia bolo po dobu štyroch mesiacov za
bezpečiť odolnosť stropných kon
štrukcií 1. až 7. NP natoľko, aby vyho
vovali kombinácii zaťažení pri mi
moriadnych návrhových situáciách 
(bez mimoriadneho zaťaženia) podľa 
STN EN 1990 [3] rovnica 6.11b. Aby 
bolo možné sanovať objekt takým 
spôsobom, aby stropné konštrukcie ob
jektu vyhovovali návrhovým krité riám 
pretlačenia podľa platných noriem 
v čase vydania stavebného povolenia 
resp. kolaudácie, príp. platným nor
mám v Slovenskej republike v roku 
2015, a aby bolo vylúčené riziko zly
hania konštrukcie krehkým poruše
ním.

Zhotoviteľ musel pracovať za zvý
šeného rizika, musel dodržiavať prís
ne bezpečnostné predpisy a postup 
podopierania konzultoval so zodpo
vedným projektantom. Počas prác 
na dočasnom podopieraní objektu 
boli niekoľkokrát v priebehu dňa sle
dované desiatky sadrových terčíkov 
osadených na určených trhlinách. 
V čase, kedy sa malými ručnými 
zbíjačkami prevádzali potrebné búra
cie práce, bol určený jeden pracov
ník, ktorý nemal na starosti nič iné, 
len priebežne sledovať osadené 
sadrové terče.

Po ukončení zhotovenia dočasné
ho podopretia (obr. 12 a 13) zhotovi
teľ pracoval na sanačných prácach 
s rizikom pre mimoriadne návrhové 
situácie bez mimoriadneho zaťaže
nia. Pracovný postup bol pribežne 
odsúhlasovaný aj so spracovateľom 
sanačného projektu. Dočasné podo
pretie objektu v žiadnom prípade ne
postačovalo na zakonzervovanie ob

jektu na dlhšie obdobie. Jediným 
dôvodom zodpovedného projektanta 
a hlavného stavbyvedúceho pre taký
to spôsob podopretia bolo značné 
šetrenie finančných prostriedkov 
vlastníkov bytov a nebytových pries
torov, ktorý museli dočasne opustiť 
svoje byty a obchodné priestory.

Zosilnenie nosnej  
konštrukcie objektu
Spolupracujúce statické kancelárie 
navrhovali podopretie budovy vo 
všetkých podlažiach, sanácia nevy
hovujúcich miest na pretlačenie sa 
dotýkala všetkých podlaží. Znamena
lo by to podopretie celej budovy cez 
všetky podlažia. Jediné možné mies
to pre dočasné podopretie budovy 
bolo na hlavice pilót, nakoľko budo
va nemá iné základové konštrukcie. 
Jeden z odborníkov dokonca navrho
val dočasné vybudovanie železo
betónovej základovej dosky v príze
mí, ktorá by sa po odstránení pomoc
ných podpôr vo všetkých siedmich 
podlažiach zase odstránila. Opretie 
budovy cez všetky podlažia a sanácia 
– zosilnenie odolnosti v pretlačení – 
by znamenali rozbitie prakticky všet
kých kúpeľní, záchodov a kuchýň vo 
všetkých bytoch v objekte, ktorý 
od 3. po 7. NP bol plne vybavený 
a obývaný. Tuhosť objektu aj po tých
to zosilneniach by zostala prakticky 
nezmenená. Čo by to znamenalo pre 
prípadné nerovnomerné sadanie zá
kladov v Piešťanoch si môžeme do
myslieť. Uvedenie všetkých bytov 
do pôvodného stavu, predĺžený čas 
trvania podopretia celej budovy, 
počet potrebných stojok na podopre
tie (ich prenájom) cez sedem podlaží 
by bolo potrebné vyhodnocovať nie 
len po stránke statickej, ale hlavne 
po stránke ekonomickej. Otvorená 
v tomto prípade ostávala otázka, či 
by v takomto prípade nebol ekono
micky výhodnejší iný variant – asaná
cia (ktorý sa nedávno použil na inej 
budove v Bratislave). 

Návrh, ktorý pre sanáciu na od
stránenie havarijného stavu budovy 
navrhol nový zodpovedný projektant, 
bol úplne iný. Nakoľko z výpočtov bo
lo jasné, že je potrebné aj zosilnenie 
spodných nevyhovujúcich stĺpov, naj
výhodnejšou sanáciou sa ukazoval 

variant, kedy sa sústavou nosných 
železobetónových stien a vysokých 
nosníkov v 2. NP nielen podstatne 
stužil celý nosný systém objektu, ale 
aj sa vytvoril nosný stenový systém 
pre podopretie nenosných zvukoizo
lačných medzibytových stien všet
kých horných podlaží (obr. 14b). Tie
to sa po vyplnení škár pod stropmi 
rozpínavou vysokopevnostnou mal
tou menia na nosné steny a nosný 
systém stropných dosiek bodovo po
dopretých sa mení na nosný systém 
krížom vystužených dosiek uložený 
na nosných stenách. Navyše bola bo
dovo podopretá doska nad 1. NP za
vesenou výstužou pripnutá na sústa
vu nových nosných stien v 2. NP, čím 
sa jej pôsobenie zmenilo tiež na krí
žom vystuženú dosku zavesenú 
po obvode. Týmto sa odstránil hava
rijný stav objektu s rizikom krehkého 
zlyhania pretlačením bez varovania. 
Výhodou zvoleného variantu bolo aj 
to,  že 2. NP, kde sa navrhli nosné že
lezobetónové steny,  nebolo do roku 
2015 ukončené a bolo prakticky v sta
ve hrubej stavby.

Staticky výhodnejší, avšak aj eko
nomicky drahší je variant na obr. 14c, 
kde sú v 1. NP navyše vybudované 
nosné železobetónové steny. Tento 
variant by zabezpečil aj potrebnú tu
hosť základových konštrukcií – spoje
nie hlavíc pilot na tlak a ťah. 

Obidva varianty by nielen zabez
pečili významne stuženie celého 
objektu, ale aj podstatne redukovali 
akékoľvek škody vyplývajúce z mož
nej nerovnomernej odolnosti jednot
livých pilót v podzákladí. Rozhodnu
tím vlastníkov bytov sa realizoval 
ekonomickejší variant na obr. 14b aj 
napriek tomu, že boli upozornení no
vým zodpovedným projektantom zo
silnenia, že tento variant nezabezpe
čuje odolnosť objektu voči seizmickej 
návrhovej situácii. 

Ďalšou ekonomicky a časovo 
veľkou výhodou zvoleného variantu 
bolo, že pri zosilnení objektu sa 
nepoškodila ani jedna dlaždica či 
obkladačka v kúpeľni, záchode či ku
chyni ani v jednom byte. Otvory – pre 
odvzdušnenie a vytvorenie hydrosta
tického tlaku navrhnutého pre beto
náž posledného úseku železobetóno
vých stien a nosníkov v 2. NP – sa na
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14 Statické systémy objektu Centroom 
v Piešťanoch, a) pôvodný nosný systém,  
b) vlastníkmi bytov vybratý spôsob sanácie,  
c) sanácia  odporúčaná projektantom – zosilnenie 
nosnými železobetónovými stenami aj v 1. NP, 
ktoré by zároveň zabezpečili spojenie hlavíc pilot 
na ťah a tlak 
14 Static systems of the Centroom building in 
Piešťany: a) the original loadbearing system, 
b) the method of rehabilitation chosen by 
the apartment owners, c) rehabilitation 
recommended by the designer – reinforcement 
with loadbearing reinforced concrete walls also 
in the 1st floor, which would also ensure the 
connection of pile heads

vrhli v strednej chodbe 3. NP a v mies
tach obývačiek, resp. spální, kde došlo 
len k rozobratiu plávajúcej podlahy. 

Pri betonáži posledného úseku 
stien pod stropom sa na redukciu 
zmrašťovania využil cementový 
kompozit s veľmi účinným spôso
bom obmedzenia zmrašťovania, prí
padne až dosiahnutia  expanzie  

Denka CSA. Ide o materiál na báze 
kalciumsulfátaluminátu (CS´A) 
a na báze oxidu vápenatého (CaO). 
Expanznou zložkou cementu je 
C4A3S´ – „Hauyne“ [10] .

Ekonomicky najvýhodnejší sa uro
bil aj návrh prvej časti sanácie – do
časného podopretia objektu. Na
miesto podopretia budovy vo všet

kých podlažiach sa oprela budova 
len v miestach hlavíc pilot v 1. 
a 2. NP, kde sa priečne oceľovými 
nosníkmi pod stropom 2. NP podo
preli nenosné murované medzibyto
vé steny. Celé podopretie budovy sa 
urobilo pre mimoriadnu návrhovú si
tuáciu bez mimoriadneho zaťaženia 
s rizikom, ktoré na seba prebral pro

3 a), b) Tenká lokálne podopretá stropná doska nad 1. NP je miesto, kde je objekt sedempodlažnej budovy prvýkrát 
horizontálne spojený
3 a), b) Thin locally supported ceiling slab above the 1st floor is the place where the building of the seven-storey 
building is connected horizontally for the first time.
4 Pomer účinku zaťažení k odolnosti v pretlačení stropnej dosky nad 3. NP
4 Ratio of the effect of load to the punching resistance of the ceiling slab above 3th floor
Na výkresech nejsou údaje v červených kroužcích a modré obdélníky – prosím doplnit
Mezi číslem a % by měla být mezera
5 Pomer účinku zaťažení k odolnosti v pretlačení stropnej dosky nad 2. NP
5 Ratio of the effect of load to the punching resistance of the ceiling slab above 2th floor
Na výkresech nejsou údaje v červených kroužcích a modré obdélníky – prosím doplnit
Mezi číslem a % by měla být mezera

určitě prosím vložit barevnou škálu s hodnotami z var. B

15 a), b) Vystužovanie stien v 2. NP 
15 a), b) Reinforcement in the walls on the 2nd floor

16 Betonáž pod tlakom posledného úseku pod stropom 2. NP so zatváracími otvormi 
16 Concreting under the pressure of the last section under the ceiling of the 2nd floor with closing openings

14a

15a 15b 16

17

14b 14c



27

jektant a zhotoviteľ po vzájomnej do
hode. Takéto podopretie významne 
redukovalo počet potrebných stojok 
(financovanie ich prenájmu sa pod
statne zredukovalo nie len ich po
čtom, ale aj časom potrebným pre 
dočasné podopretie).

Pre potreby posúdenia odolnosti 
stropnej dosky na ohyb, šmyk 
a pretlačenie, ako aj pre nelineárny 
výpočet priehybu sa použil 3D mo
del stropnej dosky so zvislými nos
nými konštrukciami (stenami a stĺp
mi) [6], [8] a [9]. Pre globálnu analý
zu, posúdenie a návrh výstuže 
stĺpov bol vytvorený celkový model 
konštrukcie s pilótami bodovo 
votknutými v päte [6]. 

Na obr. 15 je vidieť vystužovanie 
budúcich nosných predpätých žele
zobetónových stien v 2. NP. Na obr. 16 
pod stropom 2. NP je vidieť otvory 

v debnení posledného úseku pre be
tonáž pod tlakom. Po betonáži pod 
kontrolovaným potrebným hydrosta
tickým tlakom sa otvory uzatvorili zá
klopkou. 

Sanácia objektu v 1. NP bola reali
zovaná zväčšením prierezov stĺpov, 
v prípade vnútorných stĺpov o 250 mm 
na každú stranu (obr. 12). Vznikli tak 
stĺpy s prierezmi 1 200 × 750 mm (zo 
stĺpov 700 × 250 mm) a 1 300 × 750 mm 

(zo stĺpov 800 × 250 mm). V prípade 
stĺpov, ktorých zväčšenie obmedzova
lo opláštenie budovy, sa v mieste sty
ku s týmto opláštením vynechalo spo
mínané rozšírenie o 250 mm pre danú 
stranu.

V 2. NP bol vytvorený systém stien 
a nosníkov v priečnom a pozdĺžnom 
smere. Steny v osiach 1, 2, 3 a 5 boli 
v ich dolnej časti predopnuté z dôvo
du aktivácie nových nosných železo
betónových stien tak, aby pri redistri
búcii zaťažení z pôvodného nosného 
systému na nový nosný systém boli 
nové steny v 2. NP okamžite funkčné 
bez ich ďalšej potrebnej deformácie. 

Spôsob realizácie bol volený tak, 
aby v čo najmenšej miere zasahoval 
do konštrukcie budovy. Stĺpy v 1. NP 
boli betónované zhora. Zosilňované 
boli aj stĺpy v 2. NP. Nad stenami 
v 3. NP boli pôvodne plánované otvo
ry pre betonáž. Neskôr sa zmenil sys
tém betonáže a otvory sa urobili len 
v miestach, kde nepoškodili hotové 
kúpeľne, záchody a kuchyne v 3. NP. 
Steny v 2. NP tak vytvárali rebrovú 
sústavu vysokých Inosníkov. Rez 
priečnymi stenami a nosníkom je 
možné vidieť na obr. 17, kde je rov
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[2] STN 73 1201. Navrhovanie betónových konštrukcií. Praha, 1986.
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budovy. 2006.
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15 a), b) Vystužovanie stien v 2. NP 16 Betonáž pod tlakom posledného úseku pod stropom 2. NP 
so zatváracími otvormi 17 Zosilňujúce steny v osiach AB/1, 2 a 3 a vysoké nosníky v strede rozpätí 
v miestach, kde sú v horných podlažiach umiestnené nenosné murované medzibytové priečky  
18 a), b) Železobetónové steny po sanácii budovy
15 a), b) Reinforcement in the walls on the 2nd floor 16 Concreting under the pressure of the last 
section under the ceiling of the 2nd floor with closing openings 17 Reinforcing walls in axes AB/1, 2 
and 3 and high beams in the middle of the span in places where nonloadbearing masonry interflat 
partitions are located in the upper floors 18 a), b) Reinforced concrete walls after the rehabilitation  
of the building
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nako zobrazené umiestnenie predpí
nacích káblov v päte priečnych stien. 
V osi 1 bol zosilnený aj nosník 
v stropnej doske nad 2. NP a obráte
ný nosník v doske nad 1. NP, ktorých 
prepojením vznikla obvodová stena. 
Na obr. 18 je konečný stav výstuž
ných železobetónových stien v 2. NP. 

Záver 
Nelineárna analýza nárastov defor
mácií stropnej dosky aj geodetické 
merania [5] potvrdili, že jedinou prí
činou vzniku trhlín na murovaných 
konštrukciách objektu Centroom 
v Piešťanoch v roku 2010 bolo nerov
nomerné sadanie v strednej osi B 
od zabudovania nenosných murova
ných konštrukcií po dátum pasporti
zácie 16. júla 2010 o cca 5 mm viac 
ako v krajných osiach A a C/D. 

Záverom len konštatujeme, že in
vestor by po objednaní a obdržaní 
geodetických meraní v októbri 2010 
bol býval urobil lepšie, keby ich ne
nechal vyhodnocovať statikovi stav
by, ale mal ich v roku 2010 poskytnúť 
zhotoviteľovi murovaných konštruk
cií a ten spracovateľom posudku zo 
SvF STU v Bratislave [5] alebo inému 
nestrannému odborníkovi. 

Obr. 19 ukazuje polyfunkčnú bu
dovu Centroom v Piešťanoch po 
sanácii. Na jej architektonickom 
výzore sa prakticky nič nezmenilo, až 
na drobnom zväčšení rozmerov prie

rezu stĺpa A/1, ktorý je v 1. NP jediný 
v exteriéri.

Záverom tiež chcem vyjadriť po
ďakovanie všetkým, ktorí nás v úsilí 
zachrániť budovu v Piešťanoch 
za ekonomicky udržateľných podmie
nok podporovali. Menovite:
• kolegom na posudkoch [5], [6] 

a na projekte dočasného podopre
tia a sanácie,

• kolegom statikom z firmy Polívka, 
Hörmann & Partners, ktorí nám 
okrem dohodnutého auditu stati
ky výrazne pomáhali pri konzultá
ciách počas rozhodovania o eko
nomicky najvýhodnejšom varian
te sanovania havarijného stavu,

• všetkým pracovníkom zhotoviteľa 
Klimati Team, ktorí po oboznáme
ní sa so situáciou boli ochotní ísť 
na vlastné riziko do dočasného 
podopretia objektu pre mimoriad
nu návrhovú situáciu, len aby sme 
vlastníkom redukovali náklady 
spojené so sanáciou,

• stavbyvedúcemu Adrianovi Dan
kovi, s ktorým sme počas 
niekoľkých mesiacov vymýšľali 
spôsoby, akými by sme redukovali 
náklady spojené so sanáciou ob
jektu, napr. zásahy do pôvodne 
plánovaného rozbíjania bytov 
v 3. NP, zmenený spôsob betonáže 
stien v 2. NP, ktorý sa nakoniec ro
bil tlakovaním v stenách 2. NP 
a zachránil poškodenie všetkých 

kúpeľní a záchodov na 3. NP,
• zástupcovi vlastníkov bytov Ing. 

Miroslavovi Nevolnému, ktorý di
plomaticky zvládol ťažkú situáciu, 
v ktorej sa ocitli vlastníci bytov 
a nebytových priestorov,

• majiteľom susedného objektu 
Aupark Piešťany za podporu a hlav
ne záruku dokončenia zhotovenia 
zosilnenia objektu, aby nedošlo 
k prerušeniu prác pred dokončením 
trvalého zosilnenia objektu,

• správcovi objektu – firme BK 
Service International, 

• zástupcom stavebného úradu 
Mesta Piešťany,

• autorovi architektonického návr
hu za povolenie uskutočňovať 
zmeny nosného systému pôvod
ného architektonického návrhu.
Všetci zúčastnení projektanti 

a zhotovitelia prajeme obyvateľom 
a užívateľom objektu Centroom 
v Piešťanoch, aby základové kon
štrukcie boli pevné, aby sa tekuté 
piesky v Piešťanoch vyhli miestu za
loženia objektu a aby sa im v centre 
Piešťan dobre bývalo.

Príspevok vznikol s podporou projektu  
APVV-15-0658 a projektu VEGA 1/0645/20.

Fotografie: 1, 19 – Naďa Benková, 2 až 18 – archív 
autora
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19 Polyfunkčná budova Centroom v Piešťanoch 
po sanácii (júl 2016)
19 Polyfunctional building Centroom in 
Piešťany after rehabilitation (July 2016)
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