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SANÁCIA TRHLÍN V KLENBÁCH HISTORICKÉHO OBJEKTU 

PÁLOVSKÉHO KAŠTIEĽA V LIPTOVSKOM JÁNE 
 

Annotation: 

The application of technology of  reinforced grouting by the material on the basis of 

polyuretan in the case: 

Reconstruction of a historical object „Palovsky castle“ in Liptovský Ján. 

The application of technology by the reconstruction of the arch. 

 

 

1. Úvod. 

V súčasnom období sa dostáva do popredia otázka rekonštrukcií historických pamiatok 

pôvodne určených na bývanie. Jedná sa o rôzne meštianske domy, kúrie, kaštiele ale aj hrady 

a zámky. Uvedená koncentrácia potreby sanácie týchto objektov je daná viacerými 

skutočnosťami. Dôležitým faktorom je postupné vyčerpanie voľných prieluk v mestskej 

zástavbe. Ich zastavaním predovšetkým v centrách väčších miest došlo k vyčerpaniu možností 

získať reprezentačné sídlo pre firmu alebo prestížne bývanie realizovaním novostavby. Vtedy 

je jedinou možnosťou získanie spravidla značne poškodeného objektu staršieho dáta, ktorý 

vyžaduje časovo a finančne náročnú rekonštrukciu. Ďalším faktorom je snaha investorov 

o investíciu do štýlových objektov určených na rekreáciu alebo na osobné účely. Starší objekt 

často tvorí súčasť nového komplexu budov určených na rekreáciu a dodáva mu patričný 

honor. 

 

2. Základné údaje o objekte.  

Pálovský kaštieľ (viď. obrázok č.1) sa nachádza v intraviláne obce Liptovský Ján. Jeho vznik 

je možné datovať do 16. storočia. V tom období bol súčasťou hradieb, ktoré ďalej plynulo 

nadväzovali na objekt kostola. Dispozícia kaštieľa je poznačená množstvom prestavieb 

z rôznych období. V zásade sa jedná o jednopodlažný obdĺžnikový objekt s dvojicou 

dvojpodlažných vežičiek, každá na jednej strane severne orientovanej steny. Objekt (steny aj 
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klenby) je zhotovený z miestneho kamenného materiálu – svoru. Novšie prístavby a úpravy 

stien sú zhotovené z pálenej tehly. Objekt je v časti pôdorysu podpivničený. Stropy pivníc sú 

tvorené kamennými klenbami.  

Vnútorná dispozícia objektu je určená trojicou 

súbežných traktov rozpätia cca 4,0 m až 5,8 m. 

Jeden z traktov je ďalej rozšírený o zboku 

pristavanú miestnosť.  

Prostredie v podzákladí objektu je tvorené 

svormi. Podzákladie je podľa skôr vypracovaného 

statického posudku stabilné a nemalo by mať 

vplyv na stabilitu objektu. 

V objekte aktuálne prebieha rozsiahla 

rekonštrukcia. Súčasný majiteľ má v úmysle objekt využívať na bývanie. 

Pred začiatkom rekonštrukcie si majiteľ nechal vypracovať statické posúdenie objektu 

s odporúčanými sanačnými opatreniami. Jedným z radu odporúčaní bola sanácia trhlín 

v klenbách injektážou.  

 

3. Prehliadka porúch a určenie presnej metodiky injektáže. 

Na žiadosť majiteľa objektu bola uskutočnená prehliadka priestorov kaštieľa za účelom 

návrhu metodiky injektáže trhlín v klenbách a vypracovania cenovej ponuky.  

Kamenné klenby v pivničných priestoroch nevykazovali nijaké deformácie, trhliny alebo 

poruchy spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou 

vlhkosti.  

Na objektoch oboch vežičiek sa nachádzali 

viditeľné vertikálne trhliny. Je predpoklad, že 

vežičky pôvodne plnili len dekoračnú funkciu, až 

neskôr boli horizontálne rozdelené klenbou nad 

prvým podlažím. Pôsobením horizontálnych síl 

od klenieb došlo k roztláčaniu múrov a k vzniku 

spomenutých vertikálnych trhlín na vežičkách. 

Tieto trhliny už boli sanované v minulosti. 

V západnej vežičke boli steny vzájomne zopnuté nad úrovňou klenby oceľovými tiahlami, na 

východnej vežičke sa pristúpilo k jej ovinutiu oceľovými pásmi v dvoch úrovniach (viď. 

obrázok č.2).  V dôsledku roztláčania stien došlo vo východnej vežičke k vzniku pomerne 

Obrázok č.1: Pálovský kaštieľ 

Obrázok č.2: Zopnutie východnej 
vežičky 



masívnych trhlín v klenbe, šírky až 10 mm (viď. obrázok č.3). Výškový posun dosahoval tiež 

až 10 mm. Klenbu vežičiek, s ohľadom na dekoračný motív na jej spodnej strane je možné 

datovať do približne 19. storočia. Klenba má minimálne vzopätie, čoho následkom sú veľké 

horizontálne reakcie a z toho vyplynuli poruchy 

v okolitých stenách. Hrúbka klenby dosahuje asi 

15 cm až 20 cm. Nesie iba svoju hmotnosť – nad 

ňou sa nachádza trámový strop druhého 

nadzemného podlažia vežičiek. Predpokladaný 

postup výstavby bol –  vybudovanie spodného 

dreveného debnenia s vyrezaným ozdobným 

motívom, vyliatie debnenia malou vrstvou 

murovacej malty, poukladanie kamenných 

blokov, vyliatie špár medzi blokmi murovacou 

maltou, preliatie vrchnej strany blokov murovacou maltou.  

Strop nad stredným a východným traktom (viď. obrázok č.4) je tvorený valenými kamennými 

klenbami. Hrúbka klenieb pri vrchole dosahuje asi 30 cm. V období po druhej svetovej vojne, 

počas prác na prestavbe kaštieľa na tri sociálne 

byty, došlo vplyvom neodborného búrania 

nosných priečok k zrúteniu kamennej valenej 

klenby nad tretím - západným traktom. Klenby 

v tomto trakte boli nahradené oceľobetónovou 

stropnou doskou. Postup výstavby klenieb bol 

klasický – murovaním kamenných blokov na 

drevenom polkruhovom debnení. 

Kamenné klenby nad stredným a východným 

traktom sú posiate trhlinami – od vlásočnicových 

po približne 0,5 cm. Trhliny boli zväčša odhalené 

až po odstránení omietky počas terajšej 

rekonštrukcie. Z toho možno usudzovať, že 

deformácie klenby sú už ustálené  a trhliny 

vznikli následkom prestavieb a úprav kaštieľa 

v minulosti. Priebežnými trhlinami sú zasiahnuté vrcholové časti takmer všetkých klenieb 

(valené aj nadokenné). Šírka týchto trhlín je minimálna. Ďalej sa trhliny miestami nachádzajú 

Obrázok č.3: Trhliny v klenbe východnej 
vežičky 

Obrázok č.4: Trhliny v klenbe 
východného traktu 



v nábehoch klenieb, kde dosahujú šírku do 0,5 cm. Predmetom sanácie boli trhliny v klenbe 

nad severnou vežičkou a trhliny v nábehoch klenieb. 

S ohľadom na predpoklad, že deformácie klenieb je možné považovať za ustálené, bola ako 

metodika sanácie zvolená armovaná injektáž trhlín materiálom CarboPur WF. V prípade, že 

by deformácie klenieb neboli ustálené, bolo by potrebné najprv odstrániť príčinu ich vzniku 

(napríklad stabilizovanie podzákladia objektu zavŕtavacími mikropilotami TITAN, budovanie 

výstužných rebier za účelom prenosu horizontálnych síl, zopnutie konštrukcie tiahlami 

z celozávitových kotevných tyčí CKT a pod.). 

CarboPur WF je veľmi rýchlo reagujúca dvojzložková polyuretánová injekčná živica. Je 

určená na spevňovanie hornín, zemín a stavebných konštrukcií a utesňovanie priesakov vôd 

(najmä tlakových) a plynov. Na sanáciu trhlín v klenbách je obzvlášť vhodná. V krátkom čase 

dosahuje vysoké hodnoty pevnosti a priľnavosti k podkladu. Vďaka svojej konzistencii 

a rýchlosti reakcie je možné pri citlivej injektáži zabrániť neželaným únikom injekčného 

materiálu z konštrukcie. 

 

4. Postup sanácie. 

Metodika sanácie trhlín v klenbe vo východnej vežičke a klenieb nad stredným a východným 

traktom bola obdobná. Rozdiel bol len v spotrebe materiálu, kde sa materiál klenby v severnej 

vežičke ukázal ako veľmi pórovitý, čo logicky zvýšilo spotrebu injekčnej zmesi. 

V prvom kroku sa očistil povrch klenby drôtenou 

kefou. Široké trhliny boli prekryté 

rýchlotuhnúcou cementovou hmotou.  

V druhom kroku bola vytvorená sieť injekčných 

vrtov ø 14 mm, dĺžky až 50 cm, ktoré striedavo 

pretínali trhlinu z oboch strán šikmo dopredu pod 

uhlom cca 30° tak, aby došlo k prevŕtaniu trhliny 

v polovičke hrúbky konštrukcie. Kolmá 

vzdialenosť vrtov od praskliny bola asi 15 cm. 

Konštrukcia nesmela byť prevŕtavaná naskrz, aby 

nedochádzalo k úniku injekčného média do prostredia za rubom konštrukcie. Vzájomná 

vzdialenosť vývrtov bola vo vzdialenostiach cca 20 cm. V prípade, že z priestorových 

dôvodov nebolo možné zrealizovať dostatočne dlhý vrt (dané profilom klenieb) platilo 

pravidlo, že vrt bol vedený pod uhlom cca 30° až 45° a trhlina bola prevŕtaná približne v 

polovici hrúbky konštrukcie. Rozmiestnenie a dĺžky vrtov samozrejme museli reflektovať na 

Obrázok č.5: Osadzovanie oceľovej 
výstuže do vývrtu 



tvar a orientáciu trhliny a jej miesto na klenbe. Ich správna realizácia si vyžadovala cit 

a praktické skúsenosti pri tomto type sanácie. 

V treťom kroku bola do pripravených vývrtov osadená rebierková betonárska výstuž ø 10 mm 

(viď. obrázok č.5). Dĺžka výstuže bola o cca 5 cm 

kratšia ako dĺžka vrtu. S ohľadom na meniacu sa 

hrúbku klenby a aj smer vrtov sa pre väčšinu 

vývrtov strihala betonárska výstuž na mieru. Do 

vývrtov sa osadili mechanické obturátory 13/150, 

prípadne 13/300, prostredníctvom ktorých 

prebehla injektáž. 

V štvrtom kroku prebehla injektáž (viď. obrázok 

č.6). Zložky A a B materiálu CarboPur WF boli 

dopravované pomocou špeciálneho 

dvojzložkového injekčného čerpadla (DV 97) a dávkované v objemovom pomere 1 : 1. 

Postup injektáže bol od najspodnejšieho miesta nahor, pričom sa injektovali po sebe idúce 

obturátory.  

V piatom kroku boli demontované obturátory a vývrty boli zapracované cementovou maltou.  

Celkový rozsah sanovaných trhlín bol 48,00 m.  

 

5. Záver 

Na základe dokumentovaného príkladu technológia injektáže polyuretanovou injekčnou 

živicou CarboPur WF potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti sanácií trhlín historických 

objektov. Úspešne zrealizovaná sanácia klenieb Pálovského kaštieľa v Liptovskom Jáne je 

ďalším pozitívnym príkladom, kedy citlivý sanačný zásah neovplyvnil vzhľad nosnej 

konštrukcie, avšak priaznivým spôsobom zlepšil jej vlastnosti.  

 

 

Obrázok č.6: Injektáž trhlín v klenbe 
východnej vežičky  


