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PODCHYTENIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ INJEKČNÝMI 

ZAVŔTAVANÝMI MIKROPILOTAMI TITAN PRI PRESTAVBE 

STARŠIEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÉ CENTRUM NA 

KOVÁČSKEJ ULICI V KOŠICIACH 
 

Abstract 

Use of the technology of grouted drilled micropiles Titan by supporting foundation structures 

of older building into multi-functional centre in Kovacska Street in Kosice. 

Application of technology in crowded conditions of urban area. 

 

 

1. Úvod. 

Súčasnosť posúva do popredia otázku rekonštrukcií a sanácií starších, prípadne historických 

objektov v centrách miest. Sú to rôzne pavlačové obytné domy, meštianske domy, kúrie, 

sakrálne objekty a podobne. Potreby sanácie týchto objektov sú dané viacerými okolnosťami. 

Hlavným 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 reprezentačné alebo na osobné účely. Starší 

objekt často tvorí súčasť nového komplexu a dodáva mu patričný honor.  

 

2. Základné údaje o objekte.  

Predmetný objekt sa nachádza priamo v historickom centre mesta Košice, na Kováčskej ulici. 

Objekt má obdĺžnikový pôdorys a je tvorený dvoma hlavnými traktami, ktoré na seba plynulo 

nadväzujú. Predný trakt tvorí jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a krov. Jeho 

rozmery sú približne 21,5 m x 7,5 m a svojim pôdorysom bezo zvyšku vypĺňa celý pozemok. 

Prvým nadzemným podlažím je vedený priechod šírky asi 2,0 m do zadného traktu. Zadný 
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trakt je tvorený dvoma nadzemnými podlažiami a krovom. Rozmery traktu sú cca 28,0 m x 

5,5 m. Pozdĺž traktu sa nachádza dvor šírky okolo 3,5 m. Vonkajšiu hranicu dvora tvoria 

steny bezprostredne susediacich objektov. Prístup do miestností prvého nadzemného podlažia 

zadného traktu je z dvora, prístup do miestností druhého nadzemného podlažia zadného traktu 

je sčasti z priebežnej pavlače. Celý zadný trakt vznikol postupným spojením minimálne 

dvoch budov, na čo poukazuje nerovnaká výška podláh. Stabilita nosných stien zadného 

traktu bola negatívne ovplyvnená nevhodne prevedenou rekonštrukciou staršieho objektu za 

ním, čo sa prejavilo vznikom masívnej trhliny vo vonkajšej bočnej nosnej stene na celú výšku 

konštrukcie. 

Steny objektu sú tvorené masívnym tehlovým a kamenným murivom, stropy sú z kamenných 

a tehlových klenieb. Členitosť vonkajšej obvodovej steny je pravdepodobne dôsledkom 

veľkého množstva rôznych prestavieb a stavebných úprav v čase. Torzo objektu je možné 

datovať do stredoveku.  

Na základe zrealizovaného inžiniersko-geologického prieskumu bolo zistené, že vrchná vrstva 

do hĺbky 3,0 m až 3,3 m je tvorená antropogénnymi navážkami. Pod ňou sa nachádza vrstva 

fluviálnych sedimentov v hrúbke asi 0,9 m, zaradených do triedy F4 CF. Pod vrstvou 

fluviálnych sedimentov sa nachádza vrstva fluviálnych štrkov zaradených do triedy G5 GC 

a do triedy G3 G-F. Antropogénne navážky sú tvorené zvyškami pôvodných múrov pivníc 

a materiálom, ktorý slúžil na zasypanie týchto pivníc. Pivnice sú zasypané hlinou, úlomkami 

a kameňmi s prevahou stavebného odpadu – najmä tehál. Počas realizačných prác na 

podchytávaní základových konštrukcií druhého traktu boli stopy antropogénnych sedimentov 

miestami zaznamenané aj vo väčších hĺbkach – napríklad v hĺbke cca 8 m bolo počas vŕtania 

lokálne narazené na drevo. 

Pred začiatkom rekonštrukčných prác boli priestory objektu využívané na podnikateľské 

účely.   

 

3. Plánovaný rozsah prestavby. 

Podľa pôvodného zámeru malo dôjsť k odstráneniu krovu zadného traktu a k nadstavaniu 

zadného traktu o tretie nadzemné podlažie. Počas výstavby došlo k zmene projektu – okrem 

krovu bola odstránená aj časť druhého nadzemného podlažia zadného traktu (viď. obr. č. 1). 

Táto zmena sa pozitívne prejavila na veľkosti zaťaženia základových konštrukcií (náhrada 

tehlového a kamenného muriva stien pórobetónovým murivom) a bol odstránený výškový 

rozdiel medzi podlahami prvého nadzemného podlažia.  
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Ďalej bolo s ohľadom na plánované využitie podzemného podlažia predného traktu potrebné 

prehĺbiť podlahu o cca 0,40 m. 

 

 
 

Obr. č. 1: Pohľad na objekt po realizácií nadstavby v zadnom trakte. 

 

4. Podchytenie základových konštrukcií. 

Hmota nadstavby tretieho nadzemného podlažia zadného traktu sa prejavila priťažením 

stávajúcich základov pod nosnými stenami. Reakcia od nadstavby predstavovala približne 

100 kN na 1 bm základu. Projektantom bolo rozhodnuté, že zaťaženie od nadstavby bude do 

podzákladia prenesené prostredníctvom mikropilot. Výpočet vhodnej mikropiloty zrealizovala 

spoločnosť STATIC STUDIO s.r.o., Prešov, realizácie mikropilot sa zhostila spoločnosť 

Ingstav GV s.r.o., Prešov za asistencie pracovníkov Minovy Bohemia s.r.o. Mikropiloty boli 

realizované v predstihu pred začiatkom prác na nadstavbe. 

S ohľadom na stiesnené pomery tak vo dvore zadného traktu ako aj limitovanej svetlej výšky 

miestností boli zvolené zavŕtavané mikropiloty Titan. Na zavŕtavanie bola použitá plne 

hydraulická vŕtacia súprava Morath, ktorej sekundovalo cementové čerpadlo IBO-REP. 

Výstuž mikropilot bola tvorená zavŕtavacou tyčou Titan 30/16, plánovaná dĺžka mikropilot 

dosahovala 9,0 m. Mikropiloty boli zavŕtavané po uhlom cca 5º až 10º od zvislice striedavo 

z oboch strán nosných stien vo vzájomnej vzdialenosti 1 m (viď. obr. č. 2). Mikropiloty boli 

zavŕtavané dutými tyčami Titan 30/16 dĺžky 1,33 m, ktoré sa pri vŕtaní nadpájali 
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prostredníctvom spojníkov. Zavŕtavacia tyč má niekoľko funkcií - slúži ako výstuž 

mikropiloty,  vrtná tyč, ďalej ako prvok pre dopravu výplachovej cementovej suspenzie a ako 

injekčná tyč po dovŕtaní sa na plánovanú hĺbku.  

 

 
 

Obr. č. 2: Schéma podchytenia nosnej steny zadného traktu. 

 

Pri vŕtaní cez stávajúci základ bola použitá tvrdokovová korunka priemeru 90 mm, ktorá bola 

následne nahradená stratenou korunkou pre zmiešané zeminy priemeru 76 mm. Výplach sa 

počas zavŕtavania realizoval cementovým mliekom s vyšším vodným súčiniteľom (v/c = 0,7). 

Toto cementové mlieko zároveň slúžilo ako pažiaca suspenzia. Finálna – tzv. dynamická 

injektáž bola realizovaná cementovým mliekom s vodným súčiniteľom v/c = 0,4. Výsledný 

nameraný priemer hornej časti mikropiloty po preverovacom odťažení potom dosahoval až 

120 mm.  

Plánované prehĺbenie podlahy v podzemnom podlaží predného traktu malo prirodzene za 

následok zníženie hĺbky základu a zmenou pomerov v podzákladí sa zvyšovalo riziko 

dosadnutia konštrukcie. Pre elimináciu možných dôsledkov prehĺbenia podlahy boli 

v exponovaných miestach (pod stĺpmi, pod rohmi klenieb a pod.) a v určitých intervaloch 

zmiešané murivo 
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pozdĺž nosných stien realizované zavŕtavané mikropiloty Titan 30/16, dĺžky 3,75 m. Ďalej sa 

pozitívne prejavil efekt dynamickej injektáže mikropilot, kedy dochádza k vyplneniu pórov 

v okolí mikropiloty tak v zeminovom prostredí, ako aj v základovej konštrukcii.  

 

 
 

Obr. č. 3: Inštalácia mikropilot Titan v interiéri a v exteriéri. 

 

5. Záver 

Práce na prestavbe objektu momentálne finišujú. Prístup investora k stabilizácii základových 

konštrukcií pri prestavbe, kedy v podstate nič nebolo ponechané na náhodu, nie je zatiaľ 

celkom bežný jav. Skôr je možné badať neochotu niektorých investorov vkladať prostriedky 

pri prestavbách a sanáciách do niečoho, čo priamo nezvyšuje úžitkové parametre objektov 

(plochu na prenájom a pod.). 

Na základe dokumentovaného príkladu technológia injekčných zavŕtavacích mikropilot Titan 

potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti prestavby starších objektov v husto urbanizovanom 

priestore. Voči technológií klasických rúrkových mikropilot má niekoľko dôležitých 

benefitov. Strojné vybavenie umožňuje relatívne jednoducho a rýchlo realizovať mikropiloty 

aj z priestorov pivníc a podlubí. Plne hydraulická vŕtacia súprava Morath má napriek svojim 

malým rozmerom dostatočnú rezervu výkonu aj pre realizáciu dlhších mikropilót s väčším 
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priemerom korunky, ako v dokumentovanom prípade. Použitie výstuže mikropiloty ako 

vrtného sútyčia a priebežná  dynamická injektáž cementovým mliekom, prípadne kotevnou 

zmesou prinášajú významnú časovú úsporu. V tomto prípade bolo celkovo cca 820 bm 

mikropilót realizovaných za 11 dní, čo je pri klasických mikropilotách v daných podmienkach 

ťažko dosiahnuteľné číslo. Jednoduchosť celého procesu inštalácie mikropilot Titan ide ruka 

v ruke s nízkymi nárokmi na pracovnú silu. Pracovná skupina je tvorená troma až štyrmi 

pracovníkmi, čo v kombinácií s rýchlosťou inštalácie redukuje mzdové náklady. 

 


