SANACE A REKONSTRUKCE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION

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 jednotlivých nosných konštrukciách objektu na Štefánikovej ulici č. 1 v Bratislave. Ide o hlavne betónové, 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.
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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

