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MESTSKÉ OPEVNENIE TRNAVA – RIEŠENIE SCHODISKA A ZÁBRADLIA                                    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   T E CH N I C K Á          S P R Á V A


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :


Názov stavby		:    M E S T S K É    O P E V N E N I E    T R N A V A

A - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša
B – časť južného úseku v lokalite pri amfiteátri
C – časť západného úseku v lokalite pri Bernolákovej bráne

Riešenie zábradlia a schodísk          


Projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby mestského opevnenia doplnením zábradlia a schodísk. Mestké opevnenie v Trnave je zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 1057/1. 


A - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša

Miesto  stavby	:    T r n a v a, ul. Michalská
Katastrálne úz.	:    T r n a v a
pozemok s parc. č.  :   8848/4, 466 	
Investor		:    Mesto  T r n a v a, Hlavná 1 
Stupeň proj. dok.	:    dokumentácia pre konanie o zmene dokončenej stavby 
			
B – časť južného úseku v lokalite pri amfiteátri

Miesto  stavby	:    T r n a v a, ul. Michalská
Katastrálne úz.	:    T r n a v a
pozemok s parc. č.  :   6342/5,  8937/3, 8836/1	
Investor		:    Mesto  T r n a v a, Hlavná 1 
Stupeň proj. dok.	:    dokumentácia pre konanie o zmene dokončenej stavby 

C – časť západného úseku v lokalite pri Bernolákovej bráne

Miesto  stavby	:    T r n a v a, ul. Michalská
Katastrálne úz.	:    T r n a v a
pozemok s parc. č.  :   823/2, 823/6
Investor		:    Mesto  T r n a v a, Hlavná 1 
Stupeň proj. dok.	:    dokumentácia pre konanie o zmene dokončenej stavby 
ÚVOD  :
	
Predmetom tohto projektu je návrh zábradlia a  schodov v riešených úsekoch mestského opevnenia, čo je základným predpokladom pre revitalizáciu mestského opevnenia. Vytvorenie pochôdznej ochodze zabezpečí zatraktívnenie celého územia z hľadiska turistického ruchu a vytvorí predpoklad pre jeho oživenie.

	
VÝCHODZIE  PODKLADY :  
prehľadná situácia mestského opevnenia v Trnave M 1:2880
	výrez  z technickej mapy mesta Trnava
	geodetické zameranie hradieb – polohopis a výškopis  M 1:500 (lokalita za Bazilikou sv. Mikuláša) 
	zameranie skutkového stavu opevnenia počas  realizačných prác na MK     Michalská
	zameranie skutkového stavu (niektoré časti mali obmedzenú prístupnosť)

obhliadka stavby a konzultácie s hlav. metodikom – Ing. arch. Staníkom
	konzultácie s Ing.arch. G. Kvetanovou - riaditeľkou KUP v Trnave
konzultácie s Doc. Ing.arch. J. Gregorovou, PhD. – autorkou koncepcie obnovy mestského opevnenia
	výsledky spoločných rokovaní a záverečného konzultačného stretnutia uskutočneného 12.8.2015 v Bratislave  (Ing.arch. G. Kvetanová, Ing. arch. Staník, Doc. Ing.arch. J. Gregorová, PhD., Ing. arch. P. Purdeš, Ing. arch. P. Ďurko)
	projektová dokumentácia obnovy severného úseku mestského opevnenia medzi ulicami Hornopotočná – Jerichová (autor: Ing. S. Jablonický)

ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Mestské opevnenie v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša bolo obnovované cca v rokoch 1987 - 88 stavebnými spoločnosťami z Poľska. Na tomto úseku už boli na základe usmernenia metodika obnovy Ing. arch. I. Staníka  a na základe skúseností s obnovou iných úsekov použité už staré pálené tehly a vápenná malta. 

Mestské opevnenie v lokalite pri mestskom amfiteátri bolo obnovované v I. pol. 80 – tych rokov z nových tehál. Čoskoro po obnove sa ukázali chyby tejto obnovy - murivá sú poškodzované nevhodnými cementovými  omietkami a novodobé tehlové murivo je zvetrané. 

Mestské opevnenie v lokalite pri Bernolákovej bráne bolo obnovované ako prvé v pol. 70 – tych rokov 20. storočia. Na tomto úseku ešte nie sú prezentované jednotlivé vývojové fázy opevnenia, murivá sú poškodzované nevhodnými cementovými  omietkami a novodobé tehlové murivo je zvetrané. 





NÁVRH TECHNICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA :

Zábradlia na mestskom opevnení predstavujú závažný problém z hľadiska metodiky obnovy pri zabezpečení súčasných požiadaviek na statickú bezpečnosť. Prvá časť opevnenia so zábradlím je zrealizovaná v severnom úseku madzi ulicami Hornopotočná – Jerichová. V tomto úseku bolo vytvorené zábradlie súčasne s ochodzou. Časti opevnenia, ktoré sú predmetom tejto dokumentácie boli už obnovené a zábradlie bude vytvorené dodatočne.

Tvar zábradlia bol pred realizáciou overený na základe modelu 1:1, ktorý bol dočasne inštalovaný vo východnej časti opevnenia (spolupráca: Ing. M. Kazimír, Ing.arch. M. Horák). Na základe stanoviska orgánu pamiatkovej starostlivosti  - Krajského pamiatkového úradu v Trnave, bolo architektonické, tektonické a materiálové riešenie zábradlia vyhodnotené ako jediné prípustné z hľadiska pamiatkovej ochrany.

Z uvedeného dôvodu, vo väzbe na ustanovenia STN 74 3305 nakoľko je opevnenie nehnuteľná kultúrna pamiatka, je potrebné nespôsobovať aplikáciou tejto normy zníženie pamiatkovej hodnoty. 

V zmysle odseku 3.2.1 sa pôchodzna plocha predprsne opevnenia zaraďuje medzi plochy s nízkou prevádzkou, s prístupom obmedzeného počtu osôb. Prístup na ochodzu bude regulovaný bránkou umiestnenou na schodisku a taktiež informačným systémom, ktorý okrem informácii o vývoji a histórii opevnenia bude informovať o bezpečnostných požiadavkach a podmienkach prístupu. Tento informačný systém musí byť inštalovaný pred sprístupnením ochodze.

Výška zábradlia je navrhovaná  ako základná  - 100 cm vzhľadom na ustanovenia STN 74 3305. Výrazovo dominantné časti tvorí stĺpik a horizontálne madlo, z uvedeného dôvodu vystupujú do popredia. Výplň zábradlia tvoria dve horizontálne línie ktoré sú vizuálne potlačené zasunutím. 


A.)	Zábradlie ochodze.

Zábradlie ochodze bude riešené v kombinácii drevo -  kov. Nosný prvok zábradlia bude kovový stĺpik 60/80 vytvorený z oklového profilu. Nosnú časť madla a priečle bude tvoriť  oklový kovový prvok 50/50 mm. Tieto prvky budú upravené náterom kováčska čierna matná (napr. alkyton). Budú vytvorené v cca 4 alebo 6 metrových segmentoch, ktoré sa spoja priamo na stavbe. Nosná kovová časť zábradlia bude upravená dreveným materiálom v zmysle výkresu detailu zábradlia a časti statika.

Drevený stĺpik bude mať výsledný profil 110/105 mm, bude predsadený pred murivo hradby ( zarezaním do okapového nosa ) s presahom 400 mm pod úroveň nivelety ochodze. 

Kotvenie stĺpika predstavuje samostatný problém z hľadiska statického a estetického. Na základe konzultácii so spoločnosťou Hilty boli vylúčené spôsoby kotvenia stĺpika založené na inštalácii kotviacich šróbov alebo lepených kotiev. Normové požiadavky na ťah – vzhľadom na zníženú kvalitu murív nebolo možné dosiahnuť. 

Drevené madlo bude mať rozmer 100/105 mm, bude lícovať so stĺpikom, nosnú časť bude tvorť oklový profil 50/50 mm. 

Výplň zábradlia budú tvoriť dve horizontálne línie 75/100 mm, ktorých nosnú časť bude tvoriť oklový profil 50/50 mm. 


Z uvedeného dôvodu bolo navrhnuté nasledovné riešenie:

1. vyvŕtanie jadrového otvoru 140 mm do ochodze – z obnovy opevnenia v predmetných úsekoch sa nezachovala dokumentácia. Na základe analogických situácii sa predpokladá, že v polohe interiérového líca muriva pod ochodzou sa murivo vytvorilo nie v plnej pôvodnej hmote ale iba v hrúbke 30 alt. 45 cm. V miestach osí budúcich stĺpikov sa vo vzdialenosti cca 370 sa bude nachádzať stred jadrového vrtu. Hrúbku muriva je potrebné pred realizáciou overiť sondami. Následne bude odvŕtaná vrchná časť betónovej ochodze, ktorá má hrúbku cca 120 mm (môže byť i väčšia) a je armovaná KARI sieťou. Pod touto vrstvou môže byť vzduchová dutina alebo murivo z plnej tehly. 

2. odrezanie a úprava okapového nosa betónovej ochodze – v miestach stĺpikov bude pôvodný okapový nos ochodze odrezaný. Základ rezu je potrebné zrealizovať diamantovými kotúčmi pri minimalizácii prašnosti. Dorez je potrebné upraviť ručne osekaním. Minimálna veľkosť otvoru musí umožňovať osadenie stĺpika. 

3. osadenie kovovej časti stĺpika – na os jadrového otvoru, na murivo, bude umiestnený kovový stĺpik 60/80 vytvorený z oklového profilu. Kotvenie bude vytvorené pomocou dvoch závitových nerezových tyčí viď. projekt statiky. V mieste jadrového vrtu bude do tohto priestoru osadená kovová rúra priemeru 120 mm s plným dnom. V tejto rúre budú vytvorené dva otvory pre prepojenie nosnej časti zábradlia závitovými tyčami. 

4. uzatvorenie otvoru – do vytvoreného otvoru, po dotiahnutí a prekontrolovaní zvislosti a výšky stĺpika, bude otvor opätovne zaliaty betónom. Po zatuhnutí bude povrch ošetrený tekutou izoláciou – napr.  Xypex – predpokladaná plocha cca 0,5 m2 na jeden stĺpik. 

Madlo bude riešené z dreveného hranola profilu 105/100 mm, osadené na vrch stĺpika. Výplň zábradlia bude riešená 2x hranolom 75/100 mm. 

Minimálna výška zábradlia od podlahy ochodze musí byť min. 1000 mm!!! Pred vstupom na schodisko bude potrebné osadiť informačnú bezpečnostnú tabuľu s usmerneniami pre pohyb na schodisku a ochodzi. V mieste dodatočného schodiska pri Bernolákovej bráne je potrebné výšku upraviť pridaním hranola.


B.)	Schody

V miestach riešeného opevnenia A a B je potrebné vytvoriť vertikálne prepojenie   nivelety terénu s niveletou ochodze. Za týmto účelom bude zrealizované kovovo-drevené schodisko. Toto schodisko bude uzamykateľné bránkou. Vzhľadom na metodické usmernia z hľadiska pamiatkovej obnovy sa nové polohy schodísk nachádzajú v miestach pri veži alebo bašte. Smerujú vždy od bašty alebo veže ako pôvodné schodiská. V riešených úsekoch sa nezachovali informácie o pôvodných schodiskách, ktoré sa nachádzali v hmote muriva, preto boli riešené náznakovou rekonštrukciou.  

Nosným prvkom schodov budú dve kovové schodnice z oklového profilu, do ktorých budú na pripravené L profily osádzané schodiskové stupne z fošien hr.50 mm. Schodnice budú ukotvené na betónovú konzolu ochodze. V miestach ukotvenia budú pripravené oceľové prvky – viď. projekt statika. 

V dolnej časti bude teleso schodov kotevné oceľovej pätky osadenej do betónového základu 110 cm x 40 cm hĺbka cca 90 cm. Základovú škáru prevzia’t zodpovedným statikom. Vzhľadom na polohu v centre mesta je potrebné výkop realizovať v zmysle stanoviska KPU – časť archeológia. Schodiskové teleso je z jednej strany lemované kovovo dreveným zábradlím.  Zábradlie bude prikotvené ku schodniciam. Výškový rozdiel medzi ochodzou a terénom je potrebné pred realizáciou overiť priamo na stavbe, nakoľko počas spracovávania projektovej dokumentácie boli výškové úrovne upravované.  Z hľadiska bezpečnosti a ochrany majetku je potrebné aby súčasťou schodiska boli aj kovové, uzamykateľné, jednokrídlové vráta ( v počte 2ks ). Podrobné riešenie bude predmetom dielenskej dokumentácie. Je potrebné dôkladne zabezpečiť odvod kondenzu z kovových prvkov.


C.)	Strop bašty

	Bašta v lokalite A – za Bazilikou sv. Mikuláša bude sprístupnená nielen v interiéry prízemia, ale aj v úrovni ochodze. Nosnú časť stropu budú tvoriť oceľové prvky (viď. projekt statika). Tieto prvky budú zapustené v severnej a južnej stene bašty. Pochôdznu časť podlahy bašty bude tvoriť fošnová podlaha z dubu hr. 50 mm, šírka fošien 200 mm, medzera 30 mm. Budú prikotvené do oceľového hranola v. 50 mm š. 70 mm, ktorý bude kotvený do oceľového prvku. Do tohot prvku bude taktiež kotvená kovová časť zábradlia.



Konkrétnejšie o kotvení jednotlivých nosných prvkov pojednáva elaborát „Statika“ a dielenská dokumentácia, ktorá musí byť odsúhlasená zodpovedným projektantom. Všetky drevené prvky, nosné i nenosné budú napustené výdatným roztokom (min. 3x) proti hnilobe, drevokazným hubám s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. 
Na realizáciu uvedených konštrukcií bude použité dubové drevo najvyššej kvality. Ale vzhľadom k tomu, že dubové drevo aj najvyššej kvality, vzhľadom k náročným poveternostným podmienkam, ktorým budú uvedené konštrukcie vystavené, si vyžaduje neustálu údržbu, ošetrovanie. 
Všetky oceľové kotviace i konštrukčné prvky budú pozinkovanmé alt. natreté 3x antikoróznym náterovým systémom (odtieň čierny, alebo tmavohnedý). 

5.)      STAROSTLIVOSŤ  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE :

Z hľadiska vplyvu stavebno-montážnych prác na ŽP sa jedná o stavbu s minimálnymnegatívnym vplyvom na ŽP. 

Eliminovanie negatívnych vplyvov stavby – starostlivosť o životné prostredie.

Počas  samotnej   výstavby   budú   rešpektované  všetky   platné  všeobecno - záväzné predpisy ( Zák. NR SR  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, Zák. NR SR  č.478/2002 Z.z. o  ochrane  ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, Zák. NR SR  č.364/2004 Z.z. o vode ), ako aj všetky predmetné STN, resp. ON.
S odpadmi vzniknutými pri stavebných prácach bude nakladané v súlade s 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhl. MZP 
SR, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov (nebezpečné a ostatné odpady). Ich zloženie je uvedené v ďaľšej časti správy.
Zneškodňovanie  odpadov  vzniknutých  počas  stavebných  prác zabezpečí na základe zmluvy (zmluva s prevádzkovateľom organizovanej skládky , ktorý má na túto činnosť súhlas orgánov štátnej správy), dodávateľ  stavebných prác.


Prehľad predpokladaného vzniku odpadov pri stavebnej realizácii diela :
Kód odpadu	Názov  odpadu			        	kategória    	 množstvo 	 spôsob nakl.
      		                                      					   odpadu /t/       	s odpadom

08 04 09		odpad.lepidlá a tesniace materiály obsahujúce	N	     0,050	   		3
08 04 10		odpad.lepidlá a tesniace materiály obsahujúce	O	     0,030	   		4
		iné, ako uvedené v 08 04 09
15 01 01		obaly z papieru a lepenky			O	     0,070        		1
15 01 02		obaly z plastov					O	     0,030        		1 
17 02 01		drevo						O	     1,250        		2
17 09  04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií		O	     5,600        		4	
Spôsob nakladania s odpadom : 	
1 -  zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia		
2 -  zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/
3 -  zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
4 -  zmluvné zneškodnenie-odvoz na riadenú skládku



6.	STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI :
Pracovníci pôsobiaci na stavbe musia byť riadne vyškolení o dodržiavaní bezpečnostných predpisov a správaní sa na stavbe. Pri realizačných prácach je  potrebné dodržať veľmi  dôsledne všetky  bezpečnostné opatrenia a predpisy, najmä vyhlášku  č.718 / 2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, prevádzkovými predpismi pre obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou!  
           Pri  prácach  musia byť pracovníci vybavení náležitými, základnými, ochrannými pomôckami, ako sú : ochranná prilba, rukavice, pracovný odev a obuv, respirátory ( pri práci v prašnom prostredí ) a pod. a pri prácach vo výškach ochranný pás. 






5.)  Záver :

Všetky nepredvídané, resp. sporné situácie musia byť konzultované so zodp. projektantom a hlavným metodikom hradobného systému ing. arch. Ivanom  S t a n í k o m. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je zachovaná pôvodná dokumentácia obnovy a taktiež nie je možné predpokladať ako boli jednotlivé úseky zrealizované, (jedná sa o skryté konštrukcie) môže dôjsť k zmenám vo vzťahu na konštrukčné riešenie a náklady obnovy. 

	Trvalé spevnené plochy, ktoré budú zabezpečovať prístup ku schodisku je potrebné riešiť samostatnou projektovou dokumentáciou spevnených plôch. V tejto dokumentácii je riešené vyvýšenie plochy pod prvým ramenom a podestou o 15 cm z prírodného kameňa – andezitu.  Túto plochu pod podestou je potrebné výškovo oddeliť od ostatných plôch min. o 15 cm.
 
Pri realizačných prácach je potrebné dodržať veľmi dôsledne všetky  bezpečnostné opatrenia a predpisy pre ochranu zdravia pri práci!	



V Trnave, august 2015                                  

Vypracoval :

Ing. arch. P. Ďurko 

