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                       STATIKA 

Zabezpe čenie murovanej steny pri búraní objektov 
na Rybníkovej ulici (areál DHZ Trnava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBA:   Zabezpe čenie murovanej steny 
MIESTO:    Rybníková ulica, Trnava 
STUPEŇ:    Realiza čný projekt 
INVESTOR: Mesto Trnava , Hlavná 1 , 917 00 Trnava 
PROFESIA: Statika 
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1 POPIS OBJEKTU A BÚRACÍCH PRÁC 

   V bývalom areáli Dobrovo ľného hasi čského zboru Trnava sa 
budú v dotyku s chodníkom na Rybníkovej ulici asano vať 
objekty s celkovou d ĺžkou cca 62,25m. Objekty sú 
orientované pozd ĺžnou plnou fasádou smerom ku Rybníkovej 
ulici a sú spolu spojené v pozd ĺžnom smere. Sú prestrešené 
pultovou strechou s dreveným krovom. Stropné konštr ukcie 
budú pravdepodobne drevené trámové stropy s obojstr anným 
záklopom. Zvislé nosné konštrukcie nosných stien sú  
murované z plnej pálenej tehly v hrúbke 300 a 450mm . Objekt 
je založený pravdepodobne na základových pásoch z p rostého 
betónu. 
  V mieste pozd ĺžnej obvodovej nosnej steny je výškový 
rozdiel medzi chodníkom a podlahou objektov cca 1,9 m ( 
vyplýva zo zamerania výšky stužujúcich st ĺpov vo fasáde 
zvnútra a zvonka objektu). Objekty budú rozobraté a  
asanované postupným rozobratím zhora objektu. Pri 
rozoberaní krovu, stropov a nosných stien by sa mal o 
postupova ť opatrne, nemalo by prís ť na základe obhliadky 
objektu k žiadnym komplikáciám. V prípade vyskytnut ia 
akýchko ľvek odlišností uvedených ako predpoklad v tomto 
posudku či komplikácii v nosnom systéme objektu kontaktova ť 
statika. 

2 POPIS ÚPRAV V POZD ĹŽNEJ OBVODOVEJ NOSNEJ STENE 

   Nosná obvodová pozd ĺžna stena vo výškovom skoku terénu 
medzi chodníkom a podlahou objektu je vymurovaná z plnej 
pálenej tehly na cementovú maltu v hrúbke 300mm. Po d 
úrov ňou chodníka na Rybníkovej ulici sú v stene vytvoren é 
stužujúce zvislé murované st ĺpiky (rebrá) s rozmerom 
600x600mm v rastri 3,10m osovo. St ĺpiky sú umiestnené 
symetricky vzh ľadom na hrúbku steny tak že vy čnievajú 150mm 
dovnútra objektu a 150mm z fasády, výškovo do úrovn e cca 
150mm nad chodník na Rybníkovej ulici. 
  Pre zabezpe čenie stability murovanej steny boli zavedené 
nasledovné predpoklady : 

• Navrhnuté riešenie je iba do časné, pri revitalizácii 
celého areálu sa musí navrhnú ť trvalé riešenie 
prekonania výškového skoku v teréne (ž.b. oporný mú r, 
vysvahovanie, kaskády v teréne at ď... ) 

• Za múrom, pod chodníkom je súdržná prekonsolidovaná  
zemina 

• Obvodový múr je založený na základovom páse so šírk ou 
min. 500mm a základovou škárou v rastlej ílovitej 
zemine v h ĺbke minimálne 800mm pod terénom v areáli. V 
prípade plytšieho založenia bude potrebné umelo 
navýši ť úrove ň terénu zo strany areálu DHZ. 
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   Obvodový nosný múr bude opatrne rozobratý až po úrove ň 
chodníka, z dôvodu aby za ťaženie vetrom na tento múr bolo 
minimálne a nezvä čšovalo za ťaženie múru zemným tlakom (na 
múre bude vytvorený iba ľahký plot z pletiva). 
  Všetky prie čne nosné steny (vnútorné aj obvodové), kolmé 
na obvodový nosný múr budú rozobraté tak že bude po nechaná 
ich časť ktorá bude pôsobi ť ako oporné rebro na 
zabezpe čenie horizontálnej stability múru - pozri obrázok 
č.1. 
  Na obvodovom nosnom múre rozobratom po úrove ň chodníka a 
takisto na častiach prie čnych nosných stien bude vytvorený 
ž.b. stužujúci ukon čujúci veniec šírky 300mm a výšky 200mm. 
Stužujúci veniec bude vystužený pozd ĺžnou výstužou 4 F12mm 

v rohoch strme ňa. Strme ň priemeru  F8mm vo vzdialenostiach 

250mm. Krytie výstuže (strme ňa) 30mm. - pozri obrázok č.2 
 Je potrebné zabezpe či ť aby v dotyku múru s chodníkom 
nezatekala daž ďová voda za múr čo by mohlo zmeni ť stabilitu 
zeminy za múrom a následne zvýši ť vodorovné za ťaženie múru.  
Zabezpe čenie špáry medzi múrom a chodníkom je možné urobi ť 
širším ž.b. vencom a prebetónovaním špáry, prípadne  
oplechovaním venca s presahom cez múr.   

4 POUŽITÉ MATERIÁLY 

• Betón STN EN 206-1-C20/25-XC3, XF3(SK)-Cl0,1-Dmax16 -S3 
• Betonárska výstuž B 500B 

5 ZÁVER 

Múr asanovaného objektu na Rybníkovej ulici v Trnav e 
bude vyhovova ť na zabezpe čenie stability výškového skoku v 
teréne za predpokladov spomenutých v odseku 2. Po čas 
búracích prác v prípade nepotvrdenia týchto predpok ladov 
alebo zistenia odlišností od uvažovaných predpoklad ov 
popísaných v tejto technickej správe kontaktova ť statika. 

 
 
 
 
 
V Trnave, august 2015 Vypracoval: Ing. Marek Rakús 
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Obr. č. 1  Múr v prie čnom reze 
 

 
 
 
Obr. č. 2  Vystuženie ž.b. venca 
 
 

   


