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SANÁCIA HAVÁRIE OPORNÉHO MÚRU NA ULICI KOSTOLNÝ RAD 

V KRÁĽOVSKOM CHLMCI 
 

Annotation: 

Use of  the technology of rotary grouted, self drilling soil nails TITAN at the reconstruction 
of the wrecked historical sceen wall. Selection of  the correct technology and its technique. 
 

1. Úvod. 

V súčasnom období sa dostáva do popredia otázka rekonštrukcií historických inžinierskych 

stavieb v mestskej zástavbe. Jednak sa jedná o oporné múry, hradby, historické regulácie riek 

a potokov, kanalizácie a podobne. Uvedená koncentrácia potreby sanácie týchto objektov je 

daná skutočnosťou, že sanácie realizované v druhej polovici minulého storočia sú často na 

hranici svojej životnosti a preto je pre zachovanie objektu potrebné sanačný zásah opakovať. 

Svoj podiel na súčasnom stave má aj utlmovanie prác na údržbe od začiatku deväťdesiatych 

rokov minulého storočia. Závažným dôvodom pre potrebu sanácie týchto objektov bývajú aj 

neuvážene realizované stavby podzemných vedení a ich poruchy. Príliš dlhú dobu otvorené 

výkopy, slabo zhutnené zásypy, tečúce vodovody a kanalizácie a pod. sa negatívne podpisujú 

na stave starších objektov.  

 

2. Základné údaje o opornom múre  

Predmetný oporný múr sa nachádza v intraviláne mesta Kráľovský Chlmec. Oporný múr je 

zhotovený z lomového kameňa (andezit). Pôvodné spojivo medzi kamennými blokmi je 

kompletne zvetrané a sčasti nahradené materiálom spoza rubu oporného múru. Zeminové 

prostredie v podzákladí a za oporným múrom je tvorené slabo spevneným pieskom. Pri 

realizácií vrtu v bezprostrednej blízkosti pre účely inžiniersko-geologického prieskumu 

nebola zistená prítomnosť podzemnej vody. Rovnako nebola zaznamenaná ani v zemnom 

telese za oporným múrom po zrútení jeho časti. Celková výška opornej konštrukcie dosahuje 

4 m, z čoho 2 m tvorí šikmý svah obložený lomovým kameňom a ďalšie 2 m kamenný oporný 

múr. Kamenný oporný múr je do šikmého obloženého svahu založený na hĺbku len cca 0,4 m. 
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Hrúbka múru sa zmenšuje odspodu nahor, maximálne dosahuje asi 70 cm. Vek konštrukcie je 

odhadovaný na viac ako 100 rokov.   

 

3. Príčiny havárie oporného múru. 

Z fotodokumentácie z roku 2005 sú zrejmé 

začínajúce deformácie na lícnej strane oporného 

múru (viď. Obr. č.1). Bezprostrednou príčinou 

deštrukcie konštrukcie bolo priťaženie od 

prevlhčenie zeminového prostredia za oporným 

múrom a cyklické premŕzanie. V priestore nad 

oporným múrom nie je zrážková voda nikam 

systematicky odvádzaná a vsakuje do zemného 

telesa. K samotnému zrúteniu prispelo 

predovšetkým počasie počas extrémne vlhkej a mrazivej zimy na rozhraní rokov 2005/2006. 

Navyše v zrútenom úseku chýbali kamenné oporné piliere, ktoré domáci obyvatelia časom 

rozoberali a materiál používali na stavebné účely. Predpokladaná hustota pilierov bola každé 

2 m až 3 m, v súčasnosti dosahuje 10 m a viac. K zrúteniu oporného múru došlo koncom 

marca 2006 na dva krát. Asi týždeň po sebe sa zrútili dve tesne susediace časti dĺžky cca 5 m 

a 5 m.. Medzi uvedenými časťami zostal stáť úsek dlhý asi 1,5 m opretý oporným pilierom 

(viď. Obr. č.2). 

 

4. Sanácia oporného múru. 

Dôležitou požiadavkou pri príprave sanácie bolo 

zachovať pôvodný ráz lokality – sanačný zásah 

nemal byť rozpoznateľný. Pod sanovaným 

oporným múrom sa v priečnej vzdialenosti 

približne 6 m nachádza ďalší súbežný kamenný 

oporný múr výšky okolo 6 m. Tieto skutočnosti 

mali zásadný vplyv na výber metodiky sanácie.  

Sanácia oporného múru jeho nahradením 

gravitačným oporným múrom s kamenným obkladom neprichádzala do úvahy z hľadiska 

nepriaznivých účinkov priťaženia na svah a na oporný múr pod ním. Hľadalo sa riešenie, pri 

ktorom by sa eliminoval nepriaznivý účinok priťaženia. S ohľadom na neprítomnosť hladiny 

Obrázok č.1: Oporný múr pred haváriou 

Obrázok č.2: Oporný múr po havárií 
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podzemnej vody bola zvolená metóda klincovaného svahu s následným predstavením tenkej 

steny z pôvodného kamenného materiálu (viď. Obr. č.3). 

Celková plocha sanovaného úseku bola 13,5 m x 4 m. V prvom kroku bol odstránený pilier 

medzi zrútenými susediacimi časťami. Skrz zosunutú konštrukciu bola vytvorená sieť klincov 

v troch úrovniach - raster klincov bol 1,5 x 1,5 m. Klince boli uklonené od vodorovnej roviny 

o 15°. Použité boli sa zavŕtavacie zemné klince TITAN 30/16, dĺžky 5,0 m. Nasadenie týchto 

prvkov bolo výhodné z hľadiska možnosti poškodenia zemného masívu (slabo spevnený 

piesok) šmykovými trhlinami pri vŕtaní otvorov s výpažnicou pre klince z betonárskej ocele. 

Zemný masív za oporným múrom si vďaka technológií zavŕtavania klincov TITAN s pažením 

cementovou suspenziou zachoval a zlepšil svoje 

pevnostné charakteristiky. Po dovŕtaní klincov 

prebehla v dvoch úrovniach pod sebou úprava 

líca zemného masívu, nasadenie KARI sietí 

150/8, ich fixácia o klince TITAN podložkami 

200 mm x 200 mm x 10 mm a maticami a 

zastriekanie vrstvou torkrétu o hrúbke min. 80 

mm. Po zatvrdnutí tortkrétu sa pri päte 

klincovaného svahu vykopal a bezprostredne 

zabetónoval základ pre tenkú stenu z pôvodného kamenného materiálu. V ďalšom kroku sa vo 

výške približne 0,4 m od paty klincovaného svahu realizovali vo vzájomnej vzdialenosti cca 

2,7 m drenážne vrty dĺžky 6,0 m. Vrty boli osadené drenážnou rúrkou Durvitech RFS 62/52 

mm. Osadenie drenážnych profilov bolo realizované z preventívnych dôvodov – pre prípad 

zemný klinec 
TITAN 30/16 

torkrét predstavená stena 

kamenný obklad 

základ predsadenej steny 

drenážna rúrka 

kamenná  dlažka 
komunikácie 

Obrázok č.4: Realizácia sanácie 

Obrázok č.3: Schématický rez návrhom sanácie 
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extrémne vlhkého počasia, prípadne pre prípad 

havárie vodovodu alebo kanalizácie na ulici nad 

oporným múrom. 

Klincovaný svah zostal po dobu približne 6 

mesiacov bez predstavenej kamennej steny. 

Počas tohto obdobia sa na ňom neprejavili žiadne 

viditeľné deformácie alebo praskliny. Po tomto 

čase bola popred klincovaný svah vymurovaná 

tenká kamenná stena z pôvodného kamenného 

materiálu. Kamenná stena sa priebežne 

prikotvovala k lícu klincovaného svahu. Úzky 

priestor medzi kamennou stenou a klincovaným 

svahom bol vyplnený priepustným materiálom, v 

hornej časti sa realizovalo ílové tesnenie. 

Prípadná vlhkosť z priepustného materiálu za 

kamennou stenou bude odvádzaná oceľovými 

rúrkami zabudovanými do kamennej steny počas 

jej realizácie. Následne bol z dôvodu zjednotenia vzhľadu múru s pôvodnou okolitou 

konštrukciou prisypaný šikmý svah na výšku cca 2,0 m, ktorý bol obložený nariedko 

lomovým kameňom. Definitívne plné obloženie svahu sa plánuje na jar 2007, kedy bude 

predpoklad dosadnutia nasypaného materiálu. 

 

5. Záver 

Na základe dokumentovaného príkladu technológia zemných klincov (mikropilot) TITAN 

potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti sanácií historických objektov v husto urbanizovanom 

priestore. Úspešne sa realizovala sanácia havarovaného oporného múru, ktorá nepriťažila 

svah ani nižšie položený oporný múr, nenarušila šmykové parametre zemného masívu a 

zároveň dokonale splynula s pôvodným prostredím.  

Obrázok č.5: Úsek oporného múru  
pred haváriou a po sanácií 


