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PRETLAČENIE – PRÍČINY HAVÁRIE V KOMPLEXE TRINITY 

PUNCHING – THE REASONS OF FAILURE IN COMPLEX TRINITY 

Abstrakt 

Príspevok je venovaný objasneniu príčin zrútenia nosnej konštrukcie garáži v polyfunkčnom 
komplexe Trinity, ktoré nastalo v júli roku 2012 v Bratislave. Lokálne zlyhanie strešnej dosky malo 
za následok úplnú deštrukciu päť poschodovej budovy, ktorej stropné konštrukcie boli navrhnuté ako 
lokálne podopreté dosky. 
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Abstract 

Paper deals with clarifying of the reasons of car garage structural collapse in multifunctional 
complex Trinity in Bratislava which occurred in Bratislava in July 2012. Local failure of roof slab 
caused total destruction of five storey building, where floors were designed as RC flat slabs. 
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 1 ÚVOD 
V nedeľu 1. júla 2012 v  ranných hodinách došlo k zrúteniu stropných konštrukcií garáži 

obchodno-obytného komplexu Trinity v Bratislave. Nakoľko zrútená časť nebola skolaudovaná, 
nedošlo našťastie ku strate na ľudských životoch ani ku zraneniam osôb. 

 2 POPIS KONŠTRUKCIE 
Polyfunkčný komplex Trinity tvoria tri dilatačné celky A,B,C. Každý dilatačný celok 

pozostáva zo suterénov, podnoží a obytnej časti, pozri obr.1. Stropné konštrukcie suterénov, ktoré 
slúžia ako garážové státia a podnoží v ktorých majú byť situované obchodné prevádzky predstavujú 
lokálne podopreté dosky hrúbky 220 mm, okrem dosky nad 1.PP, ktorej hrúbka je zväčšená na 
350 mm a v mieste stĺpov ďalej zosilnená hlavicami hrúbky 500 mm. Dosky sú väčšinou podopreté 
stĺpmi 400500 mm, alebo kruhovými stĺpmi s  600 mm a pod obytnou časťou 500800 mm. Dosky 
majú maximálne rozpätia 7,56,0 m. Obytnú časť tvoria tri výškové budovy s 22, resp. 
26 poschodiami, kde je navrhnutý stenový nosný systém. V súčasnosti je dokončený dilatačný celok 
„A“, hrubá stavba dilatačného celku „B“ a pri dilatačnom celku „C“ sú dokončené podnože. 
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Obr. 1: Modely nosnej konštrukcie komplex Trinity DC „A“ a DC „B“ 

Zrútená časť objektu 

Dilatačný celok „B“ 

Dilatačný celok „A“ 



27 

 
Obr. 2:  Celkový pohľad na deštrukciu 5 podlažnej budovy 

 
Obr. 3:  Pohľad na deštrukciu 5 podlažnej budovy 
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 3 ZLYHANIE KONŠTRUKCIE 
V objekte dilatačného celku „B“ sa zrútila časť, ktorá mala slúžiť ako parkovací dom 

a wellness. Strecha objektu bola navrhnutá ako zelená s premennou vrstvou zeminy  hrúbky od 
1050 do 1350 mm. Táto vrstva zeminy bola umiestnená na lokálne podopretej doske hrúbky len 
200 mm, pozri obr.4. Strešná doska bola podopretá stĺpmi 400500 mm. Rozpätia polí boli 
premenné, stredné pole 7,55,5 m, krajné polia 4,755,5 m, resp.  6,755,5 m. Stropné dosky mali 
hrúbku 220 mm a nakoľko v tom čase neboli zaťažené (okrem vlastnej tiaže) dalo sa predpokladať, 
že ako prvá sa zrútila silne zaťažená strešná doska a strhla ostatné stropné konštrukcie tak, že 
v mieste objektu vznikol kráter hlboký viac ako 30 m, pozri obr.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Pôdorys zrútenej konštrukcie   

Charakteristický tvar poruchovej zóny v okolí stĺpov, pozri obr.5, naznačil, že k zlyhaniu 
došlo v dôsledku pretlačenia strešnej dosky. Zlyhanie malo krehký charakter a bolo progresívne - 
reťazové, t.j. pretlačenie dosky okolo prvého stĺpa spôsobilo preťaženie oblasti susedných stĺpov 
a takto sa postupne porucha rozšírila po celej konštrukcií. Pád strešnej dosky potom spôsobil 
postupne zrútenie ďalších stropov. 

 

 

Oblasti bez šmykovej výstuže 

Oblasti so šmykovou výstužou 

„B“ 

„A“ 
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 4 ANALÝZA PRÍČIN ZRÚTENIA KONŠTRUKCIE 
Pre účely zistenia príčin pádu konštrukcie bola urobená statická analýza, ktorá zahŕňala 

výpočet účinkov zaťaženia na strešnú dosku a výpočet šmykovej odolnosti v pretlačení. 

 
Obr. 5: Charakteristický tvar poruchovej oblasti v okolí stĺpa 

 4.1 Účinky zaťaženia 
Strešná doska bola pri zrútení okrem vlastnej tiaže, zaťažená  ostatným stálym zaťažením 

s intenzitou až 19,0 kN/m2. Ostatné stále zaťaženie tvorili izolačné vrstvy a tiaž zemného substrátu 
hrúbky 1,05 až 1,35 m. Je potrebné zdôrazniť, že objemová hmotnosť substrátu bola značne 
premenná v závislosti od nasýtenosti vodou. Pri nafúkavaní substrátu na strechu bola objemová 
hmotnosť len 900 kg/m3. V statickom výpočte bola uvažovaná 1410 kg/m3, ale zistená po páde 
konštrukcie až 1670 kg/m3. S vodou nasýtenom stave narástla objemová hmotnosť až na 1760 kg/m3.   

Zaťaženie dosky potom predstavovali: 

 Vlastná tiaž dosky hrúbky 200 mm ......................................................  5,0 kN/m2 

 Izolačne vrstvy hrúbky 230 mm............................................................. 1,5 kN/m2 

 Zemný substrát pri základnej hrúbke 1,05 m 
- Projektovaná obj. tiaž: 14,1 kN/m3   plošné zaťaženie................. 14,8 kN/m2 
- Zistená pri zlyhaní:     16,7 kN/m3   ........................................... 17,5 kN/m2 
- Vodou nasýtená:    17,6 kN/m3 ................................................. 18,5 kN/m2 

Navyše oproti navrhovanej hrúbke 1,05 m bol substrát vymodelovaný do kopcov 
s maximálnou hrúbkou až 1,35 m. Preto ostatné stále zaťaženie sa menilo v závislosti od uvažovanej 
objemovej tiaže substrátu od:   

- 14,8 18,9 kN/m2   pri projektovanej objemovej tiaži  
- 17,5 22,6 kN/m2  pri objemovej tiaži v čase zlyhania konštrukcie  
- 18,8  23,7 kN/m2  pri objemovej tiaži vodou nasýteného substrátu. 

 Premenné zaťaženie na doske bolo predpokladané 2,0 kN/m2. 

 Návrhové zaťaženie strešnej dosky podľa ČSN 730035:    
 fd = 1,1.5,0 + 1,2.1,5 + 1,2.15,1 + 1,4.2,0 = 28,2  33,3 kN/m2 
 fd = 31,6  37,6 kN/m2   (s obj. tiažou pri zlyhaní) 
 fd = 32,7  39,0 kN/m2   (vodou nasýtený) 
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 Návrhové zaťaženie strešnej dosky podľa STN EN 1990 (zväčšenie o cca 11)  
 fd = 1,35.(5,0+1,50+14,8) + 1,5.0,7.2,0 = 31,3  37,0 kN/m2 
 fd = 35,0  40,0 kN/m2   (s obj. tiažou pri zlyhaní) 
 fd = 36,2  43,4 kN/m2   (vodou nasýtený) 

 Zaťaženie pri zlyhaní konštrukcie: 
 fqp = 5,0 +1,50 +17,5 = 24,0  29,1 kN/m2 

Účinky zaťažení na konštrukciu boli analyzované s použitím FEM modelu strešnej dosky. 
Vnútorné sily boli vybraté v oblasti dvoch stĺpov „A“ a „B“ podľa obr.4, ktoré predstavujú dve 
kritické oblasti. Prvá reprezentuje oblasti vystužené šmykovou výstužou  a druhá oblasti bez 
šmykovej výstuže. Sily použité pre overenie pretlačenia sú zhrnuté v tab.1 až tab.4.   

 4.2 Odolnosť konštrukcie v pretlačení 
Strešná doska bola navrhnutá z betónu pevnostnej triedy C25/30 (B30). Priemerná hodnota 

účinnej výšky d v oblasti nad stĺpmi bola 155 mm, hlavná výstuž 20 mm po 150mm v oboch 
smeroch. Niektoré oblasti v okolí stĺpov boli vystužené šmykovou výstužou, ktorú tvorili dva obvody 
šmykových tŕňov 10 mm v počte 12 ks (rad stĺpov „A“ na obr.4). Niektoré oblasti boli bez 
šmykovej výstuže (rad stĺpov „B“ na obr.4). Odolnosť v pretlačení bola vypočítaná podľa normy 
ČSN 731201 a STN EN 1992-1-1 a to s návrhovými aj strednými hodnotami pevnosti materiálov. 
Šmykové odolnosti v pretlačení sú zhrnuté v tab.1 až tab.4.  

 4.3 Overenie spoľahlivosti 
V tab.1 sú účinky zaťažení a odolnosti stanovené ako návrhové s predpísanou úrovňou 

spoľahlivosti podľa normy STN EN 1990. Aj keď šmyková sila VEd pôsobiaca v oblastí bez šmykovej 
výstuže „B“ je menšia ako v oblasti so šmykovou výstužou „A“, pre veľké nevyrovnané momenty, 
ktoré sa vnášajú do stĺpov bolo šmykové namáhanie .VEd takmer identické pre obe oblasti. Vďaka 
absencií šmykovej výstuže bola šmyková odolnosť  v pretlačení v oblasti „B“ prekročená o viac ako 
300, kým v prípade oblasti so šmykovou výstužou bolo prekročenie odolnosti o 111.    

Tab. 1: Overenie odolnosti v pretlačení podľa EC2 – návrhové hodnoty 

Stĺp VEd MExd MEyd  .VEd VRd .VEd/VRd 

 [kN] [kN.m] [kN.m]  [kN] [kN] [] 

A 1671 115 18 1,111 1856 881 211 

B 1453 234 0 1,261 1832 450 407 

V tab.2 je porovnanie s modelmi pre overenie odolnosti v pretlačení v zmysle STN EN1992-1-
1, ale s použitím C = 1,0 a vRm,c1,19.vRk,c  , pozri [3. Na konštrukcií bolo uvažované zaťaženie, 
ktoré tam bolo reálne v čase kolapsu strešnej dosky. Vidíme, že kým v oblastiach so šmykovou 
výstužou sú účinky zaťaženia porovnateľné s odolnosťou, v prípade oblastí bez šmykovej výstuže 
účinok zaťaženia prekračuje odolnosť o 60. 

Tab. 2: Overenie odolnosti v pretlačení podľa EC2 – stredné hodnoty 

Stĺp VE MEx MEy  .VE VRk VRm .VE/VRm 

 [kN] [kN.m] [kN.m]  [kN] [kN] [kN] [] 

A 1169 81 12 1,111 1299 1113 1235 105 

B 1016 164 0 1,261 1281 676 805 159 
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V tab.3 je posúdenie v zmysle pôvodných československých noriem rady ČSN s výpočtovým 
(návrhovými) hodnotami. Opäť možno konštatovať, že aj keď šmyková sila Qd v okolí uvažovaného 
stĺpa je v oblastiach vystužených šmykovou výstužou väčšia ako v oblastiach bez šmykovej výstuže, 
skutočné šmykové namáhanie.Qd je veľmi podobné. V tomto prípade pre obidve oblasti prekročenie 
únosnosti v pretlačení predstavuje cca 230. Dôvodom je skutočnosť, že kontrolný obvod uvažovaný 
v ČSN norme je vo vzdialenosti h/2 = 100 mm od líca podpery, kým v modeloch EC2 až 2.d = 310 
mm. Takže v rámci prvého kontrolného obvodu bolo možne v modeloch normy ČSN uvážiť len jeden 
obvod šmykových tŕňov, kým v prípade EC2 modelu až dva obvody. Zároveň v modeloch ČSN sa 
redukuje príspevok betónu Qbu na polovicu, ak sa uvažuje s príspevkom šmykovej výstuže do 
odolnosti. 

Tab. 3: Overenie odolnosti v pretlačení podľa STN 731201 – návrhové hodnoty 

Stĺp Qd MEx MEy  .Qd Qud .Qd/Qud 

 [kN] [kN.m] [kN.m]  [kN] [kN] [] 

A 1500 103 17 1,138 1707 528 323 

B 1304 210 0 1,323 1725 491 351 

V tab.4  sú účinky zaťažení vypočítané s reálnym zaťažením na strešnej doske a odolnosti so 
strednými hodnotami pevnosti materiálov. Napr. pri výpočte Qbu je návrhová pevnosť betónu v ťahu 
Rbtd = 1,2 MPa nahradená strednou hodnotou pevnosti Rbtm = 2,7. V prípade modelu ČSN sa 
vypočítané odolnosti viac priblížili účinkom pôsobiaceho zaťaženia. Na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať že model ČSN je presnejší ako model EC2, ale nie je to celkom tak, nakoľko v lokálne 
podopretých doskách vznikajú membránové sily, ktoré zvyšujú šmykovú odolnosť v pretlačení 
a tento efekt ani jeden z modelov nevystihuje. 

Tab. 4: Overenie odolnosti v pretlačení podľa STN 731201 – stredné hodnoty 

Stĺp Qm MEx MEy  .Qm Qum .Qm/Qum 

 [kN] [kN.m] [kN.m]  [kN] [kN] [] 

A 1169 81 12 1,138 1330 1350 99 

B 1016 164 0 1,323 1344 1039 129 

 6 ZÁVER 
Na základe pomerne jednoduchej analýzy bolo možne konštatovať, že príčinou zrútenia 

objektu garáži v obchodno-obytnom centre Trinity bolo pretlačenie strešnej dosky spôsobené veľkým 
stálym zaťažením najmä od vrstvy zemného substrátu, ktorého hrúbka sa pohybovala v rozmedzí 
1,05 až 1,35 m. Porucha sa začala zrejme šíriť od oblasti stĺpa, označeného ako „B“ na obr.4. 
Pretlačením dosky týmto stĺpom došlo k postupnému preťaženiu susedných oblasti a následnému 
pádu strešnej dosky na nižšie položené stropne konštrukcie a nakoniec celkovému kolapsu časti 
budovy. Prekročenie šmykovej odolnosti v pretlačení bolo viac ako 3 násobné v zmysle požadovanej 
úrovne spoľahlivosti podľa Eurokódov a 2,5 násobné v zmysle požiadaviek noriem ČSN. Ak sa 
porovnali skutočné účinky zaťaženia so strednými hodnotami šmykovej odolnosti tak v prípade 
oblasti bez šmykovej výstuže boli stále odolnosti prekročené o 60 podľa modelu EC2 a o 30 
podľa modelu normy ČSN731201. Je preto viac ako podivuhodné, že strešná doska vydržala takto 
veľké zaťaženie viac ako 8 mesiacov, aj keď veľkosť zaťaženia sa postupne zvyšovala zväčšujúcou 
sa vlhkosťou zemného substrátu. Našťastie vďaka ekonomickej kríze stavba meškala niekoľko rokov 
a priestory dilatačného celku „B“ neboli v čase havárie skolaudované. Šťastím bolo tiež, že k zrúteniu 
došlo v nedeľu v ranných hodinách takže v priestoroch objektu sa nikto nenachádzal. Záverom 
chceme zdôrazniť že príspevok nemal ambíciu vysvetliť prečo došlo k tak fatálnemu 
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poddimenzovaniu strešnej dosky, ale skôr poukázať na závažnosť fenoménu pretlačenia pri 
navrhovaní lokálne podopretých doskových konštrukcií. 
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