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Predmetom tohto príspevku je zhr
nutie postupu projektovania a reali
zácie rekonštrukcie stavby tehlového 
domu na Štefánikovej ulici v Bratisla
ve. Úlohou projektovania časti stati
ky bolo navrhnúť také riešenie zosil
nenia, aby stavba plnila svoju funkciu 
a bolo možné doplniť ďalšie dve nad
zemné podlažia podľa architektonic
kého návrhu ateliéru Architekti 
Bobek Jávorka. Tehlová stavba, ktorá 
bola niekoľkokrát rekonštruovaná 
v niekoľkých etapách, bola v stave, 
keď hlavne nosné prvky vodorovných 
konštrukcii stropov boli nejasné 
a častokrát nevyhovujúce. Pred sa
motným projektovaním bolo nutné 
konštrukciu úplné obnažiť, aby sa 
ukázali všetky nosné prvky, ktoré sa 
osobitne posudzovali. Predmetom 

posúdenia boli základy, nosné tehlo
vé steny, drevené a oceľové nosníky, 
tehlové klenbové nosníky, ktoré boli 
v nevyhovujúcom prípade zosilňova
né alebo vymenené.

Predrealizačné prieskumy
Pre potrebu realizačného projektu bo
lo potrebné zistiť skutočný stav nos
ných konštrukcií objektu. Nakoľko 
predmetný objekt bol niekoľkokrát 
prestavovaný a nosná konštrukcia ne
bola zrejmá, navyše nebola k dispozícií 
žiadna projektová dokumentácia, bolo 
potrebné pristúpiť k statickému prie
skumu, ktorý sa skladal z dvoch častí:
• betónové a murované konštrukcie,
• drevené konštrukcie.

V prieskume betónových a murova
ných konštrukcií sa pod vedením vedú

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU 
NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI Č. 1 V BRATISLAVE
RECONSTRUCTION OF A BUILDING ON 
ŠTEFÁNIKOVA STREET NO. 1 IN BRATISLAVA
TEXT Ladislav Tausinger

V príspevku je popísaný postup pri veľmi náročných a rozsiahlych sanačných prácach na jednot-
livých nosných konštrukciách objektu na Štefánikovej ulici č. 1 v Bratislave. Ide o hlavne betó-
nové, ale aj oceľové, murované a drevené konštrukcie. 
This article describes the procedure of very demanding and extensive redesign on individual 
load-bearing structures of the building on Štefánikova Street No. 1 in Bratislava. These are 
mainly concrete, but also steel, masonry and wooden structures.

Architektonický návrh 
prístavby

Architekti Bobek 
Jávorka, s. r. o.

Prieskum betónových 
a murovaných 
konštrukcií

Vladimír Priechodský 
Stavebná fakulta STU 
v Bratislave

Prieskum drevených 
konštrukcií

Jaroslav Sandanus
Stavebná fakulta STU 
v Bratislave

Statika Elter constructions, 
s. r. o.

Zhotovitel 
rekonstrukce/prístavby Bau3Mex, a. s.

Dodavatel betónu Bau3Mex, a. s.

Dodavatel debnenia Doka Slovakia, 
Debniaca technika, 
s. r. o.

Projekt október 2015 až 
máj 2018

Realizácia október 2015 až 
september 2018

1



31

ceho laboratória Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave Ing. Vladimíra Priechod
ského, PhD., zistila kvalita muriva, tzn. 
pevnosť plných pálených tehál a kvali
ta malty. Schmidtovým tvrdomerom 
bola navyše zistená trieda betónu 
betónových konštrukcií. Potreba zosil
ňovania betónových a murovaných 
konštrukcií sa finálne zistila až po od
stránení všetkých omietok z povrchov 
nosných stien.

V prieskume drevených konštrukcií 
boli vizuálne skontrolované všetky 
drevené nosné trámy, hlavne v mies
tach ich uloženia do muriva. Boli defi
nované miesta nutnej opravy uloženia 
a nevyhovujúce trámy. Tento prieskum 
zrealizoval doc. Ing. Jaroslav Sanda
nus, PhD., zo Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave.

Nosná konštrukcia

Uličné krídlo
Uličné krídlo má tradičnú nosnú kon
štrukciu. Tvarovo ide o obdĺžnik s kon
covým trojuholníkovým napojením 
na susednú zástavbu v jednom trakte. 
Z konštrukčného hľadiska ide o troj
trakt, v ktorom sú nosné stlpy a obvo
dové steny murované. Vnútorné steny 
sú nahradené sústavou pilierov. Prieč
nymi stenami je uličné krídlo rozdelené 
na päť častí. 

Steny sú vymurované prevažne 
z plných pálených tehál. Hrúbky murív 
sa menia po výške objektu. V 1. PP 
majú obvodové murivá hrúbku 600 až 
750 mm, v 1. a 2. NP 450 až 600 mm 
a v 3. NP 450 mm. V 1. PP boli dva pili
ere v rámci poslednej rekonštrukcie 

vynechané a podchytené dvoma dvo
jicami zváraných Inosníkov. Vnútorné 
piliere majú v nižších podlažiach šírku 
750 až 900 mm podľa potrebnej šírky 
otvorov v jednotlivých častiach. 
V 3. NP sa šírky pilierov zmenšujú 
na 450 mm. 

V 1. PP sú na prestropenie použité 
murované klenby. V menších miestnos
tiach sú ako hlavné prvky oceľové Inos
níky, do ktorých sú uložené murované 
klenbičky. Vo vyšších podlažiach sú dre
vené trámové stropy. Prierezy trámov 
sú okolo 195 × 235 mm. Vzájomná 
vzdialenosť trámov je 900 až 1 000 mm. 
Drevené trámy sú v uložení často ukla
dané do oceľových Inosníkov. V niek
torých poliach sú drevené trámy dopl
nené oceľovými Inosníkmi. Vo väčších 
poliach sú využívané ako hlavné nosní
ky oceľové Iprofily.

Dvorné krídlo
Neskoršie dostavané dvorné krídlo má 
obdĺžnikový pôdorys s šírkou 5,55 m 
a dĺžkou 17,2 m. 

Objekt je založený na základových 
pásoch z plných pálených tehál v šír
ke ako murivo nadzemných stien. 
Tým, že sa nemenila podlažnosť a za
ťaženie stropov v jednotlivých podla
žiach, neboli nutné žiadne podstatné 
zásahy do nosných konštrukcií stien 
a stropov.

Nosné a obvodové murivo je z pl
ných pálených tehál. Hrúbka muriva je 
u prednej fasádnej steny v nižších pod

1 Historický pohlaď na objekt na Štefánikovej 
ulici č. 1 (okolo roku 1910) 2 a) Rez, b) situácia 
3 Uličný pohľad na objekt na Štefánikovej ulici 
č. 1 počas rekonštrukcie 
1 Historical view of the building on Štefánikova 
Street No. 1 (approx. year 1910) 2 a) Section, 
b) situation 3 Street view of the building on 
Štefánikova Street No. 1 during reconstruction
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ky prevažne Iprierezu, do ktorých sú 
vkladane drevené nosníky. Vzájomná 
vzdialenosť stropníc je cca 700 až 
950 mm. Počas posledných rekonštruk
cií boli na viacerých miestach doplnene 
oceľové nosníky prierezu IE a IPE.

Drevene stropnice sú často kladené 
len na spodnú prírubu oceľového nosní
ka podložené dreveným klinom, čo 
predstavuje cca 30 až 50 mm v uložení, 
a to je nedostatočné. Na stabilizáciu dre
vených nosníkov a zlepšenie ich ulože
nia bol navrhnutý detail pozostávajúci 
z dvoch oceľových plechov, ktoré sú do

plnene skrutkou s hladkým driekom 
a závitovou tyčou privarenou vo vzdiale
nosti 150 mm od miesta napojenia ple
chov kútovým zvarom na stenu oceľové
ho nosníka, na ktorom je uložený dreve
ný trám. Pomocou závitových tyčí, na  
ktoré sa navlečie plech s oválnymi otvor
mi, bolo možné drevený trám vytlačiť 
k záklopu.

Podľa statického prieskumu bolo zis
tené, že oceľové nosníky, ktoré sa do
pĺňali v minulých rekonštrukciách, ne
vyhovovali v uložení na spodné príruby 
Inosníkov, nakoľko ich konce sú často

Literatúra:
[1]  BILČÍK, J. Sanácia betónových konštrukcií. 

Jaga, 1996. ISBN 80-9670595-7-7.
[2]  PAULINY, P. Rekonštrukcia objektu 

Štefánikova 1, Bratislava. ARCH 
o architektúre a inej kultúre. 2019, č. 11,  
s. 29–33. ISSN 1335-3268.

lažiach 600 mm a v najvyššom podlaží 
450 mm. Zadná fasádna stena a čelná 
obvodová stena majú hrúbku 450 mm. 

Stropné konštrukcie tvoria drevené 
trámové stropy. V strede rozpätia sú 
drevené trámy uložené na oceľových  
Inosníkoch a ich vzájomná vzdialenosť 
je 900 až 1 000 mm. 

Na drevených nosníkoch je drevený 
záklop z dosiek hrúbky 25 mm. Na zá
klope je vybetónovaná tenká železo
betónová doska.

Zosilňovanie základov
Pôvodné základy na uličnom krídle sú 
zrealizované ako murované základové 
pásy a pätky. Najmä vplyvom priťaže
nia od nadstavby bolo nutné základy 
zosilniť. Boli zosilnené tryskovou in
jektážou stĺpmi priemeru 1 až 1,2 m. 
Zosilňované boli základové pätky pod 
vnútornými stĺpmi v počte 3 až 4 ks 
podľa miery priťaženia a tiež pod von
kajšou stenou uličného traktu. Do úva
hy sa zobral aj fakt, že vonkajšia stena 
uličného traktu zo dvora je podchytá
vaná tryskovou injektážou pre zabez
pečenie stavebnej jamy novej pod
zemnej garáže, ktorá bola súčasťou 
rekonštrukcie.

Zosilnenie murovaných stĺpov
Pôvodné murované stĺpy na 1., 2. a 3. NP 
boli zosilnené železobetónovými stĺpmi 
vo vnútri prierezu. Ide o desať stĺpov 
v každom podlaží. Prierez železobetóno
vého stĺpa je prevažne 300 × 300 mm a je 
do murovaného stĺpa vyrezaný a vyseka
ný. Pri realizácii bolo potrebné zabezpe
čiť a kontrolovať priebežnosť železobetó
nového stĺpa. Z hľadiska realizácie išlo 
o veľmi náročnú činnosť, ktorá však bola 
zo statického hľadiska nevyhnutná.

Zosilnenie oceľových  
a drevených nosníkov
Strop nad 1. NP je tvorený prevažne 
drevenými a oceľovými nosníkmi. Na pi
liere a steny sú kladené ako primárny 
vodorovný nosný systém oceľové nosní
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4 a), b) Štruktúra muriva a poškodená klenba – 
uličné krídlo 5 Zosilňovanie murovaného stĺpa 
6 Zosilnenie a doplnenie stropu oceľovými 
nosníkmi 7 Zosilnenie oceľového valcovaného 
nosníka  na priehradový nosník 8 Doplnenie:  
a) železobetónového stropu, b) železobetónového 
schodiska 9 Nadstavba: a) pripravená výztuž 
stropnej dosky, b) pohľad zvnútra, c) otvor pre 
strešné okno
4 a), b) Masonry structure and damaged vault – 
street wing  5 Reinforcement of a masonry 
column 6 Reinforcement and completion of the 
ceiling with steel beams 7 Reinforcement of steel 
rolled beam on the truss beam 8 Refilling of:  
a) concrete slab, b) concrete stairs 9 Extension: 
a) fixed reinforcement of the slab, b) view from 
the interior, c) opening for window

nosníka. V prípade viac zaťažených 
nosníkov bolo navrhnuté privariť 
k spodnej pásnici obrátené T pozostá
vajúce z dvoch oceľových plechov.

Osobitným prípadom zosilnenia stro
pu nad stenami 1. NP je 2× dvojica oceľo
vých nosníkov IPE 400 v jednom trakte, 
ktoré sú zaťažené pilierom začínajúcim 
nad týmto stropom, ktorý bol v úrovni 
1. NP prerušený. Pôvodná dvojica oceľo
vých nosníkov IPE 400 sa doplnila prie
hradovým nosníkom pozostávajúcim zo 
spodného pásu prierezu HEB 120 a prie
hrady z rúrok. Z vonkajšej strany sa 

do IPE 400 doplnili výstuhy a zo strany, 
kde nebolo možné privariť výstuhy, sa 
priestor vyplnil betónom. Drevené nos
níky, v ktorých sú prekročené napätia,  
sa zosilnili použitím oceľového plechu, 
resp. pásovej ocele. Oceľový plech, resp. 
pásová oceľ bola uchytená na zosilňova
ný drevený nosník skrutkami v počte  
2× 10 ks.

Záver
Rekonštrukcia objektu na Štefánikovej 
ulici č. 1 v Bratislave bola veľmi nároč
ná. Objekt prešiel v minulosti viacerými 

krát zrezané v cca 45° uhle a pripojené 
zvarom prevedeným neodborným spô
sobom. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté 
doplnenie plechu, ktorý je privarený čel
ne k stene Inosníka a bočne k stene do
plneného IE, resp. IPEnosníka s dĺžkou 
podľa zamerania tak, aby minimálna 
dĺžka vodorovného zvaru bola 100 mm.

Statickým výpočtom bola preukáza
ná potreba zosilnenia pôvodných oce
ľových a drevených nosníkov. Oce ľové 
nosníky boli navrhnuté zosilniť privare
ním oceľového plechu, resp. pásovej 
ocele k spodnej pásnici zosilňovaného 

rekonštrukciami, pričom výkresová do
kumentácia nebola k dispozícii. Z tohto 
dôvodu si stavba vyžadovala podrobné 
prieskumy železobetónových, murova
ných a drevených konštrukcií. Tieto 
prieskumy sa vykonávali vo viacerých 
etapách, pričom skutočnosť sa často
krát zistila až pri odstránení omietok 
a odhalení nosnej konštrukcie. 

Počas realizácie, ktorá sa vykonáva
la súčasne s realizačným projektom, 
bola potrebná častá prítomnosť našich 
statikov na stavbe a prijímanie rozhod
nutí, ktoré boli zapisované do staveb

ného denníka. U väčších zásahov sa re
vidovala výkresová dokumentácia. 

Záverom je pre nás príjemné kon
štatovať, že sme takto vytvorili podmie n  
  ky pre dobrý výhľad nielen maďarské
mu veľvyslancovi, ale už aj prezidentke  
Slovenskej republiky.

Fotografie a výkresy:
1 – archív mesta Bratislavy,
2a, 2b – archív spoločnosti Architekti Bobek Jávorka,
3 až 9 – archív spoločnosti Elter constructions
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