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STAVBA:   Mestské opevnenie Trnava 
          Doplnenie zábradlia a schodiska 
MIESTO:    Trnava 
STUPEŇ:    Zmena dokon čenej stavby 
INVESTOR: Mesto Trnava , Hlavná 1 , 917 00 Trnava 
PROFESIA: Statika 



eMeRstat,s.r.o. Šafárikova 10, 917 08 Trnava 
Ing. Marek Rakús , autorizovaný stavebný inžinier 

registra čné čislo 5037*Z*I3 – Statika stavieb  
 
 

  Strana 2 (celkom 4)  

1 POPIS ÚPRAV NA MESTSKOM OPEVNENÍ 

   V troch úsekoch Mestského opevnenia v Trnave bud e 
doplnené zábradlie na vnútornej ochodzi so schodisk om.  
- V úseku "A" za bazilikou sv. Mikuláša bude doplne né 
zábradlie so schodiskom a prestropením jednej bašty .  
- V úseku "B" ved ľa mestského amfiteátra bude doplnené 
zábradlie so schodiskom. 
- V úseku "C" pri Bernolákovej bráne bude doplnené 
zábradlie so vstupom z veže pri Bernolákovej bráne.  

2 POPIS OCE ĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

   Zábradlie je riešené z oce ľových uzatvorených profilov. 
St ĺpiky z profilu RHS 80x60x5 sú rozmiestnené v osovej  
vzdialenosti zvä čša 2,00m. Tri prie čniky zábradlia sú z 
profilov SHS 50x50x4. Výška zábradlia je 1,0m nad h ornou 
hranou ochodze. Kotvenie st ĺpika zábradlia je pomocou 
vloženej oce ľovej trubky 133x5 dl.450mm do odv ŕtanej diery 
priemeru 140mm. Diera bude vyv ŕtaná cez hornú ž.b. dosku 10 
cm hrubú a murivo ochodze vo vzdialenosti cca 300mm  od 
okraja muriva. Hrúbku 300mm čelného múru je potrebné pred 
vŕtaním overi ť. V ur čitých úsekoch je hradobný múr 
vymurovaný v plnej hrúbke, v ur čitých úsekoch je za čelným 
múrom hrúbky cca 300mm vzduchová medzera. Oce ľový st ĺpik 
zábradlia bude prepojený v dvoch úrovniach nerezový mi 
závitovými ty čami 16mm s oce ľovou trubkou 133x5 cez čelný 
múr minimálne hrúbky 300mm. Po dotiahnutí matíc na 
závitových ty čiach bude oce ľová trubka ktorá sa v hornej 
časti opiera o ž.b. hornú dosku zaliata betónom (bet ón 
dôkladne zhutni ť a zalia ť všetky medzery vo vyv ŕtanej diere 
okolo oce ľovej trubky) . V okolí st ĺpika prepoji ť čelný múr 
so ž.b. doskou zvislo vlepenými prútmi 2+2 d12mm - 300mm. 
Prúty bet. výstuže budú vlepené do vyv ŕtanej diery d16mm na 
tmel HITLI HIT HY 70. Prie čniky zábradlia prierezu SHS 
50x50x4 budú privarené o st ĺpiky. V každom štvrtom poli je 
potrebné zrealizova ť dilata čné pripojenie prie čnikov na 
st ĺpik kvôli vylú čeniu namáhania zábradlia z titulu 
teplotných zmien okolitého prostredia (pozri detail  na 
výkresoch). 
   Schodisko je tvorené dvoma  zalomenými schodnica mi z 
uzatvoreného profilu RHS 200x80x8. Drevené stupne h rúbky 
50mm sú cez oce ľové profily L 40x4 pripevnené medzi oce ľové 
schodnice. Schodnice sú založené na základovom páse  z 
prostého betónu šírky 400mm do h ĺbky 900mm pod terénom. V 
prípade ak by sa nenachádzala v základovej škáre ra stlá 
ílovitá zemina je potrebné preh ĺbi ť základovú škáru až na 
úrove ň rastlej ílovitej zeminy. V úrovni ochodze sú 
schodnice prepojené skrutkami 2xM16 cez zabetónovan ú 
oce ľovú plat ňu so ž.b. doskovou konzolou hrúbky 200mm. V 
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mieste novej ž.b. konzoly pre uloženie oce ľových schodníc 
bude vybúraná pôvodná ž.b. doska hrúbky 100mm na oc hodzi v 
šírke cca 1,6m. Kari sie ť v doske necha ť vy čnieva ť z dosky 
na prepojenie. Pod čelnou murovanou stenou dosku zaseka ť 
200mm do kapsy. Vystuženie novej stropnej dosky s k onzolou 
hrúbky 200mm pozri výkresy č. S02, S03. 
  Prestropenie bašty v úseku "A" v úrovni ochodze b ude 
vytvorené oce ľovým roštom z profilov RHS 200x80x5 - 4ks, 
ukladané v osovej vzdialenosti cca 0,97. Profily RH S 
200x80x5 budú uložené do maltového lôžka v zasekaný ch 
kapsách h ĺbky 300mm do murovaných stien bašty. Prie čne 
prepojenie hlavných stropných nosníkov je v dvoch l íniách ( 
v mieste st ĺpikov zábradlia) z profilu U120. Na okraji 
prestropenia je doplnená nosná konštrukcia stropu k rátkymi 
konzolkami 0,2m vyloženými z profilu RHS 200x80x5. Stropná 
konštrukcia na oce ľovom rošte je vytvorená z dubových 
dosiek hrúbky 50mm, uložených a priskrutkovaných ko lmo na 
stropné nosníky resp. dubové dosky 70x50 naskrutkov ané do 
RHS 200x80x5. 

4 POUŽITÉ MATERIÁLY 

• Oceľ S235 - ochranný náter v troch vrstvách 
     1x základný náter , 2 x vonkajší náter 
• Schodiská a oce ľový rošt stropu nad baštou - pozink 
• Drevený obklad zábradlia, stropu a schodníc - dubov é 
drevo 

5  ZA ŤAŽENIE 

Okrem vlastnej tiaže a stálych za ťažení boli uvažované 
nasledovné úžitkové za ťaženia : 

• Vodorovná sila v hornej úrovni zábradlia 1,0 kN/m 
• Užitkové za ťaženie schodísk a stropu 3,0 kN/m2 
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6 ZÁVER 

Posúdené nosné konštrukcie zábradlia, schodísk a st ropu 
na Mestskom opevnení v Trnave z h ľadiska statiky vyhovujú. 

 
• Pred výrobou oce ľových konštrukcií je potrebné 

urobi ť zameranie skutkového stav 
• Pred výrobou oce ľových konštrukcií je potrebné 

spracova ť dielenskú dokumentáciu s montážnym 
delením jednotlivých oce ľových konštrukcií. 

• Pred realizáciou overi ť hrúbku čelného múru 
 

 
 
 
 
 
V Trnave, august 2015 Vypracoval: Ing. Marek Rakús 
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