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A. Z Á K L A D N É Ú D A J E
1.

Objednávateľ správy

: Obec Krivany
Záhradná 46, 082 71 Krivany

V zastúpení
2.

Spracovateľ správy

: Ján Šerijman - starosta obce
: Ing. Marta Pichová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI,
reg.č.0165*A1

3. Spolupráca

: Helena Pobjecká

4. Podklady

: 1. Terénne prieskumné práce (07.10.2020).
2. Zameranie obrysu objektu geodetom a výšok terénu
(Ing. Kandrik, 07.2019).
3. Zmeranie objektu vo formáte dwg
(Ing.arch. M. janovská, K. Uhrinovská, 07.2019).
4. Architektonicko-historický a umelecko-historický
výskum (Ing. arch. Magdaléna Janovská, 2019).
5. Technická správa kultúrnej pamiatky kód V0116
(Pro Monumenta, 07.2019).
6. Záverečná správa z hydrogeologickej úlohy Krivany –
kaštieľ (RNDr. Ján Grech - Penetra, Prešov, 12.2020).
7. Projekt SO 01 Dažďová kanalizácia (JAP PROJEKT
Sabinov, Ing. Peter Jurica, 11.2019).
8. Zmluva č.002/2020 zo dňa 23.09.2020.

5. Zadanie

: Diagnostika stavu zavlhnutia murív objektu je nutným
podkladom pre projekt a kvalitnú obnovu objektu.
V súčasnosti dochádza k opakovanému zatekaniu vody
na podlahu suterénu a z tohto dôvodu bude urobené aj
hydrogeologické posúdenie podložia v blízkosti kaštieľa.
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B. C H A R A K T E R I S T I K A O B J E K T U
„Dessewffovský, neskôr Bornemiszovský kaštieľ v Krivanoch (okres Sabinov) predstavuje typ
neskororenesančného panského sídla s prvkami obrannej architektúry. Súčasťou Kaštieľa je
aj pôvodný historický park, ktorý je tiež pamiatkovo chránený, zapísaný v ÚZPF pod č.308/2,
jeho pôvodná rozloha je zmenšená dostavbami v areáli Kaštieľa v 20-tom storočí. Park je
obohnaný murovaným oplotením z kamenného muriva, pozdĺž južnej hranice areálu je
vedená hlavná cesta obcou (foto č.1).
Na objekte Kaštieľa bola zrealizovaná celková stavebná rekonštrukcia z 80-tych rokov 20.
storočia. Pôdorysne obdĺžnik rozmerov cca 15,6x17,9 m s dvomi kruhovými baštami na
južnej strane priemeru cca 5 až 6,2 m. Kaštieľ je celoplošne podpivničený, okrem kruhových
bášt, má dve nadzemné podlažia a v súčasnosti nevyužívané podkrovie.“ /4/
V súčasnosti je kaštieľ v majetku obce a je nevyžívaný vzhľadom na opakovaný výskyt vody
v suteréne po dažďoch a zavlhnutie murív nad terénom.
Priedmetom posúdenia zavlhnutia je objekt kaštieľa. Z dôvodu opakovaného výskytu vody
v suteréne po dažďoch a potreby jej eliminovania je súčasťou prác aj hydrogeologické
posúdenie podložia v blízkosti kaštieľa.

Foto č.1 – JZ pohľad na oplotený areál kaštieľa a príjazdovú cestu ku kaštieľu
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Stavebný vývoj objektu /4/ :
1. Etapa – neskoro renesančná, koniec 17. storočia až r.1725.
2. Etapa – baroková, 2. polovica 18. storočia – 1763-1783, zrejme prestavba kaštieľa na
obytné účely, vytráca sa fortifikačná funkcia objektu. Zaklenutie obytných priestorov.
Prestavba vnútorného schodiska.
3. Etapa – klasicistická, po polovici 19. storočia. Rozsiahla prestavba, ktorá sa odrazila
v zmenách dispozície a zmenách výšky podláh. Komplexné prefasádovanie v podobe
rámovaní. Schodisko po poschodia bolo umiestnené ako dnes, ale s opačným sklonom.
Pravdepodobne ja maliarska výzdoba stien a klenieb.
4. Etapa – neoslohová, prelom 19.-20. storočia. Prestavba schodiska z prízemia do
poschodia, schodisko bolo otočené a nadobudlo súčasnú ľavotočivú orientáciu. V SZ
rohu kaštieľa bol vstavaný suchý záchod so šachtou. Zásadnou zmenou prešli fasády
objektu, ktoré dostali eklektický výzor s mohutnou profilovanou rímsou, vrátane výmeny
okenných výplní a zmeny ich členenia. Išlo o novú vrstvu omietky na staršej, preto mohla
byť neskôr komplexne odstránená.
5. Etapa – oprava po 2. svetovej vojne, 50-te roky 20. storočia. Oprava kaštieľa bol
zrealizovaná v r.1958, výmaľbu interiéru, fasády a výmenu okien vykonali v r.1960.
6. Etapa – komplexná rekonštrukcia v r.1978-1987. Išlo o veľmi radikálnu „obnovu“, počas
ktorej boli odstránené mnohé výtvarné detaily a vymenené pôvodné konštrukcie
a povrchy. Z tejto etapy pochádzajú tehlové murivá z priečne dierovaných tehál. Bol
vymenený krov a pokrytý azbestocementovou krytinou, premurovaná nadstrešná časť
komínov, vymenené boli všetky drevené výrobky /okná, dvere/, pričom boli pozmenené
ich veľkosť a tvar. Nášľapné vrstvy podláh sa vymenili za kamenné, PVC krytinu
a drevené parkety. Zrealizovali sa nové omietky, resp. nová vrstva omietky na staršej.
Vybúrané boli stredné nosné steny v južnom trakte, čím vznikli veľké sály na celú šírku
objektu. Zmena schodiska medzi 1. a 2.NP – schodisko bolo rozšírené po odbúraní
suchého záchodu v SZ rohu kaštieľa a po odstránení schodiska do podstrešia z 2.NP.
Bola vybúrané časť klenby a zrealizované nové schody do suterénu z prízemia na
západnej strane, ktorých zábradlie urobili ako zváranú kópiu staršieho nitovaného
kovového zábradlia. Vonkajšie schody do suterénu boli zmenené zo smeru kolmo na
fasádu, rovnobežne s fasádou a boli vybetónované. V prízemí sa zrealizovali nové
hygienické zariadenia. Opravilo sa murované oplotenia parku a zrealizovali sa sadové
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úpravy, prístupové chodníky k objektu, vyrovnávacie schody s nástupnou plochou pred
vstupom.
7. Etapa – účelové úpravy pre bar, koniec 20. storočia.
Po r.1989 bol objekt reštituovaný potomkami rodiny Bornemisza. Do r.2004 v ňom bolo
reštauračné zariadenie, od r.2006 ja objekt nevyužívaný. V súčasnosti je majiteľom kaštieľa
obec Krivany a má záujem objekt adaptovať pre potreby obce na kultúrno-spoločenské
využitie.

AHV konštatuje :
„ Kaštieľ prešiel zásadnými prestavbami, kedy bol opätovne postavený z ruiny, ale aj
radikálna obnova z 80-tych rokov 20. storočia značne sťažila možnosť jeho preskúmania,
nakoľko boli v prevažnej miere odstránené staré povrchové úpravy ...
... Ďalej pôvodná dispozícia bola pravdepodobne trojtraktom s opačným – kolmým radením
traktov ako je tomu dnes, čo by aj zodpovedalo typológii renesančných kaštieľov tohto
obdobia.
Ďalšou vážnou príčinou sťaženého skúmania je zmena úrovne podláh prízemia, zvýšenie
nivelety terénu v okolí stavby, sekundárne vsadené klenby v neskorších obdobiach. ...“

Pro Monumenta - Technická správa kultúrnej pamiatky V0116 :
Technická správa bola spracovaná na určenie nedostatkov a pomoc pri odstránení porúch,
ktoré najviac zhoršujú jeho stavebno – technický stav. V správe sú uvedené konkrétne
opatrenia, ktorý by mal vlastník zrealizovať do doby komplexnej obnovy, aby nedochádzalo
k nežiadúcemu zhoršovaniu stavu a k zániku pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky.
Správa hodnotí stav objektu : 3. narušený.
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C. A R CH Í V N A D O K U M E N T Á C I A :
Pre potreby posúdenia zavlhnutia objektu sme sa zamerali len na skutkový stav pred
rekonštrukciou a projektovú dokumentáciu z archívu KPÚ Prešov :
1. Zameranie existujúceho stavu /Družstevný podnik pre projekciu – DRUPRO. 03.1973/.
Na foto č.2a je zameranie suchého záchoda v SZ kúte kaštieľa na 2.NP (foto č.2a,b).
AHV : „Pôvodne sa jednalo o šachtu, ktorej odpad /splašky/ sa vyberal a neskôr bola do
nej vložená kanalizačná rúra, ktorá ústila do šachty v exteriéri.“ (foto č.2c)

Foto č.2a – zameranie 2.NP - suchý záchod v SZ kúte kaštieľa

2. Zastrešenie

kaštieľa

/Pamiatkostav

n.p.,

Žilina,

10.1977/.

Zrealizovaný

bol

železobetónový veniec a navrhnutá keramická strešná škridla – dvojitá bobrovka (foto
č.2d). Poznámka na výkrese : „Kanalizácia bola zakreslená odhadom po konzultácii so
staršími občanmi, ktorí ešte pamätajú jej vybudovanie Ø25 – 30 cm. Toho času ešte
slúži pre odv. terénu. ... „ (foto č.2e).
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Foto č.2b – suchý záchod v SZ kúte kaštieľa na 2.NP – detail pôdorysu

Foto č.2d – projekt zastrešenia z r.1977, detail okraja strechy
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Foto č.2c – suchý záchod v SZ kúte kaštieľa na 2.NP – zvislý rez kaštieľom

3. Projekt rekonštrukcie kaštieľa na kultúrny dom /Projektový ústav Slovenského zväzu
výrobných družstiev, 10.1981/. Zmena fasád na klasicistickú úpravu, sanácia trhlín
v murive fasád cementovou maltou. Fotodokumentácia stavu fasád pred obnovou /5x
A4/ je prílohou správy.
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Foto č.2e – situácia z r.1977
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D. P O P I S J E S T V U J Ú C E H O S T A V U K O N Š T R U K C I Í
OBJEKTU

Z HĽADISKA ZAVLHNUTIA

D.1. TERÉN A FASÁDY KAŠTIEĽA:
Na foto č.3 vidieť výrazný sklon terénu severo – južným smerom, výškový rozdiel
terénu pri severnej a južnej fasáde je cca 1,25 m. Okapový chodník šírky 0,8 m
z betónovej dlažby bol v čase terénnych prieskumných prác už odstránený, povrch terénu
okolo kaštieľa je zatrávnený, neupravený, ostal rozrytý po zakopaní ležatej dažďovej
kanalizácie.
Pred severnou fasádou má terén sklon smerom k objektu, voda pri dažďoch nateká
k murivu. Tesne nad terénom, na ľavej strane od rizalitu, sa nachádza otvor, do ktorého pri
dažďoch zateká voda (foto č.8).
Na severnej strane areálu /viď. situácia/ sa nachádza kopaná studňa s betónovými skružami
Ø1 m, dňa 07.10.2020 bola hladina vody v studni zameraná 15 m pod terénom.
Pôvodné murivo kaštieľa je kamenné, neriadkované, z lámaného pieskovca (foto č.7).
Mladšie stavebné úpravy majú domurovky z tehál (foto č.9). Pri obnove z 80-tych rokov 20teho storočia boli použité priečne dierované tehly.
Strecha hlavnej časti kaštieľa je strmá, pokrytá eternitovými šablónami (foto č.3). Nad
strechu vyčnievajú dva veľkorozmerné komíny, ktorých tehlové murivo je viditeľne
poškodené atmosférickými vplyvmi. Ihlanové strechy nad kruhovými nárožnými baštami majú
falcovanú krytinu vo zvislých pásoch z medeného plechu. Žľaby sú podstrešné. Viaceré
zvislé zvody zo strechy sú umiestnené v kútoch fasád, pod úžľabiami strechy.
Dažďová voda zo zvislých dažďových zvodov zo strechy pôvodne vytekala na terén, neskôr
bola provizórnymi plechovými žľabmi odvedená do betónových rigolov. V teréne okolo
objektu sa nachádzali terénne žľaby z betónových zľaboviek, ktoré boli v čase prieskumu
zavĺhania objektu už takmer celkom odstránené, len pred JV fasádou ostali na dvoch
miestach časti rigolov zachované /neodstránené/ - viď. zakreslenie v prílohe č.2.
V súčasnosti ústia zvislé dažďové zvody zo strechy pod terén cez plastové lapače
nečistôt.
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Foto č.3 – SV pohľad na kaštieľ

Foto č.4 – SZ pohľad na kaštieľ

Sokel fasád je omietnutý cementovou omietkou hrúbky cca 40 mm. Na murive sa nachádza
plnoplošný cementový špric.
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Foto č.5 – JZ pohľad na kaštieľ

Foto č.6 – JV pohľad na kaštieľ
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Na kruhových baštách dochádza pod úžľabiami striech k stekaniu vody pri dažďoch
na fasády (foto č.5, 12, 14).
Pred vstupom bola pri poslednej rekonštrukcii objektu zrealizovaná zvýšená plošina
rozmerov cca 5,8x1,9 m so 4 stupňami po celej šírky, vstup do kaštieľa sa nachádza 0,5 až
0,9 m nad terénom (foto č.4). Betónové stupne boli obložené kamenným doskovým
obkladom, ktorý je v súčasnosti lokálne pouvoľňovaný a odpadáva.
V r.2019 bola zrealizovaná nová dažďová kanalizácia podľa informácie v hĺbky cca 1 m.
Ležatá kanalizácia bola zaústená cez kontrolnú šachtu Ø400 mm do podzemnej zbernej
nádrže na dažďovú vodu (foto č.10), ktorá je zakopaná medzi JV kruhovým bastiónom
a murovaným oplotením /presná poloha je zakreslená v situácii/. Prepad vody z nádrže je do
vsaku.

Foto č. 7

Foto č.9

Foto č. 8

Foto č.10

Foto č.11
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Extrémne vysoko siahajúce zavlhnutie omietky na SZ nároží kaštieľa (foto č.11, 12)
hodnotím ako následok suchého záchodu v tomto kúte 2.NP /viď. foto č.2a,b,c/
a zasolenia muriva dusičnanovými soľami zo splaškov, pôvodne stekajúcich do zbernej
nádrže pravdepodobne v suteréne. Na nároží sa nachádza ja dažďový zvod DZ5, murivo
v úrovni terénu bolo dlhodobo dotované dažďovou vodou, vytekajúcou na terén.
Pozdĺž bočných fasád /východná, západná/ klesá terén smerom ku kruhovým nárožným
baštám, prevýšenie je cca 0,6 m na východnej a cca 0,5 m na západnej strane, a dažďová
voda priteká k murivu bášt (foto č.6, 13).

Foto č.12

Foto č.13

Foto č.14 – JZ bašta

Foto č.15 – JV bašta

Foto č.16

Foto č.17
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Plocha fasád nad soklom je členená rámovaním vystupujúcimi lizénami s profiláciou sokla
a hlavíc na bočných zvislých hranách. Okenné otvory lemujú hladké vystupujúce lišty.
Farebnosť fasády je v dvoch tónoch šedomodrej farby, hladké zapustené plochy majú
svetlejší tón, vystupujúce lizény sýtejší modrý tón.
Na západnej strane JV kruhového bastiónu siaha zavlhnutie omietky nad terénom do
výšky cca 4,5 m (foto č.10, 15) – ide o kombináciu zavĺhania dažďovou vodou zo strechy
a vzlínajúcej vlhkosti. Nárožné bašty sú nepodpivničené a murivo bolo dlhodobo
dotované vodou, vytekajúcou z rúry dažďového zvodu DZ3 na terén k murivu.
V mieste odpadnutej omietky nad soklom JV bastiónu sa nachádza plnoplošný cementový
špric a vápenno-piesková novodobá omietka (foto č.16).
Na južnej fasáde kaštieľa sa pod novšou tenkovrstvovou omietkou sa zachovala staršia
fasádna omietka, avšak na ľavej strane fasády, medzi oknom a kruhovou baštou, na výšku
prízemia, je spodná historická omietka plošne dopraskaná a oddelená od muriva (foto
č.17, 18) – ide o následok vysychania omietky, ktorá v minulosti atakovaná dažďovou
vodou, stekajúcou zo strechy.

Foto č.18

Foto č.19

Okenné preklady z obnovy v 80-tych rokoch 20-teho storočia boli zrealizované rovné
z oceľových I profilov (foto č.19) - podľa archívnej projektovej dokumentácie I č.12.
Priehlbne vchodov do suterénu, zrealizované pri JV a SZ fasáde boli od r. cca 1983 do 2019
otvorené s možnosťou natekania dažďovej vody. V r.2019 boli zrealizované drevené pultové
striešky nad priehlbňami vstupov do suterénu v teréne na východnej fasáde kaštieľa
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a západnej fasáde rizalitu. Dno priehlbne pri východnej fasáde sa nachádza cca 1,2 m pod
terénom (foto č.20), pri západnej fasáde rizalitu v hĺbke 1,56 m pod terénom (foto č.27).
Vonkajšie steny priehlbní sú železobetónové hrúbky 200 mm nad terénom s betónovým
lemom v teréne šírky 370-390 mm, betónové schodiská majú obklad z mramorových dosiek
(foto č.21).
Okenný otvor zo suterénu na východnej fasády sa nachádza pod úrovňou terénu,
v otvorenom anglickom dvorci 550x980 mm hĺbky 400 mm, dno a steny sú vybetónované,
dno bez odtoku pre dažďovú vodu (foto č.22).

Foto č.20

Foto č.21

Foto č.23

Foto č.24

Foto č.22

Foto č.25
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Vstupný dverný otvor je olemovaný kamenným portálom z pieskovca pod náterom, viditeľné
zavlhnutie omietky na severnej fasáde rizalitu siaha do výšky cca 1,8 m (foto č.23). Povrch
spodnej polovice portálu z pieskovca je zdegradovaný vplyvom zavĺhania a následkom
mrazov v zimných obdobiach (foto č.24, 25).

D.2. INTERIÉR :
D.2.1. Malý suterén pod rizalitom na severnej strane /1.PP/ :
Vstup do samostatnej suterénnej miestnosti je z exteriéru a dverný otvor sa nachádza
o cca 1,6 m nižšie pod terénom. Celá priehlbeň v teréne je vybetónovaná, schodisko
a plocha pod schodiskom má poškodený kamenný doskový obklad hrúbky 30 mm /mramor/,
Pod schodiskom sa nachádza nefunkčná dažďová vpusť. Omietka na bočnej stene
schodiska je cementová soklová, poškodenia vlhkosťou sú zreteľné nad hornou hranou
cementovej omietky. V miestnosti sa nachádza nefunkčná elektrická rozvodná skriňa (foto
č.30).
Ostenie novodobého otvoru má domurovku z plných pálených tehál, omietka na osteniach
vstupu je plošne zdegradovaná (foto č.28, 33). Preklad otvoru je z oceľových I nosníkov
a PPT, oceľové prvky /I nosníky, zárubeň + kovové dvere/ sú povrchovo skorodované.
Podlaha vstupného otvoru a miestnosti suterénu je vybetónovaná (foto č.36).
Steny a klenby pôvodného suterénu sú z kamenného muriva, omietka je celoplošne
poškodená vplyvom zavĺhania (foto č.30, 32). Priestor je bez vetrania.

D.2.2. Suterén pod kaštieľom /1.PP/ :
Podlahy

suterénu,

okrem

podschodiskového

priestoru

č.0.01a,

sú

vybetónované

a vydláždené kamennou dlažbou /mramor/ formátu 400x350 mm s kamenným soklíkom
výšky 100 mm. Poznámka : Skladby podláh z projektu z r.1981 sú v kap. F.2.
Podľa informácie dochádza dlhodobo po dažďoch k natekaniu vody na podlahu
suterénu. V podlahe sa nachádzajú tri otvory pre záchyt vody : otvor 1 rozmerov 0,6x0,8 m,
hĺbky 0,43 m (foto č.36, 39), otvor 2 rozmerov 0,6x0,5 m, hĺbky 0,47 m (foto č.41, 44), otvor
3 rozmerov 0,8x0,6 m, hĺbky 0,33 m (foto č.42).
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Foto č.26

Foto č.27

Foto č.28

Foto č.29

Foto č.30

Foto č.30

Foto č.32

Foto č.33
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Foto č.34

Foto č.35

Foto č.36

Foto č.37

Steny aj klenby /okrem podschodiskového priestoru č.0.01a/ sú omietnuté – úprava stien
bola zrealizovaná pri poslednej rekonštrukcii v 80-tych rokoch 20-teho storočia. Farebnosť
náterov je pre pamiatkový objekt neprirodzená. Na fotodokumentácii vidieť, že celoplošné
zavlhnutie omietky sa nachádza na severnej – návodnej – strane objektu (foto č.37, 38).
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Foto č.38

Foto č.40

Foto č.43

Foto č.39

Foto č.41

Foto č.42

Foto č.44
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Pôvodný vstup do suterénu z exteriéru na východnej strane, pravdepodobne pôvodne
priamym schodiskom bol pri rekonštrukcii kaštieľa prestavaný. Súčasný vstup je zalomeným
ľavotočivým schodiskom, schodisko je vybetónované s doskovým mramorovým obkladom
(foto č.35), steny schodiska sú vymurované z priečne dierovaných tehál. Steny a klenba boli
natreté olejovým náterom žltej farby. Omietka za vstupnými dverami na stenách aj strope je
plošne zdegradovaná vplyvom vlhkosti.
Priestory na obidvoch stranách schodiska sú extrémne zavlhnuté (foto č.40, 42) a nevetrané.
V severnej obvodovej stene bol pravdepodobne zamurovaný pôvodný vetrací otvor (foto
č.43) – bude nutné zistiť vybúraním novodobého muriva z priečne dierovaných tehál.
Poznámka : Pozri tiež otvor v úrovni terénu na foto č.8.
Niveleta hornej hrany podlahy sa pri južnej fasáde nachádza 1,74 m pod úrovňou
terénu a pri severnej fasáde v hĺbke cca 2,6 m až 2,9 m pod terénom.
Suterénny priestor na severnej strane (foto č.37) je počas uzavretých vstupných
dverách bez možnosti vetrania. V suterénnom zaklenutom priestore na južnej strane (foto
č.45, 46) sa nachádzajú štyri pôvodné vetracie prieduchy (foto č.35). Omietka vykazuje
rozpad vplyvom vlhkosti len v nikách vetracích otvorov, na stenách a klenbe je sa nachádza
iba sfľakatenie náteru (foto č.45, 46).

Foto č.45

Foto č.46

V priestore pod novodobým schodiskom, ktoré bolo nabetónované do strateného debnenia
z oceľového, v súčasnosti plošne skorodovaného, plechu (foto č.51) ostalo zachované
kamenné murivo bez omietky (foto č.48, 49). Murivo pod schodiskom (foto č.51) a preklad
otvoru (foto č.50) je z priečne dierovaných tehál. Na úrovni 1.NP sa nachádza v západnej
22
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obvodovej stene zamurovaná nika dverí, v kamennom m urivesa nachádza betónová rúra
staršej kanalizácie (foto č.49).
V severozápadnom kúte schodiska z prízemia do suterénu je náter na stenách plošne
sfľakatený (foto č.34) - hygroskopické zavlhnutie omietky má súvis so zavlhnutím fasádnej
omietky na SZ nároží.
Priestore pred vstupom do podschodiskového priestoru boli pozdĺž stien nad podlahou
zrealizované dobetonávky sokla kamenného muriva (foto č.52).

Foto č.47

Foto č.48

Foto č.49

Foto č.50

Foto č.51

Foto č.52
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D.2.3. Prízemie kaštieľa /1.NP/ :
V miestnosti č.1.01. /rizalit/ sa nachádza niveleta podlahy 0,55 až 1 m nad terénom (foto
č.53). V čase obhliadky už bola prevažná časť olejového náteru výšky 1,36 m hnedej farby
na stenách odstránená. Na stenách rizalitu sa poškodenie omietky vlhkosťou nachádza na
severnej stene nad podlahou (foto č.53, 54) do výšky 0,7 až 0,95 m, v SZ kúte siaha
viditeľné zavlhnutie až po nábeh klenby (foto č.53).
Na vnútorných stenách (foto č.56) sme príložným vlhkomerom namerali vlhkosť nízku /do 3%
hmotnostných/.

Foto č.53

Foto č.56

Foto č.54

Foto č.55

Foto č.57
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Schodiská z 1.NP do 1.PP a 2.NP sú novodobé, železobetónové, obložené doskami hrúbky
30 mm z mramoru – podstupnice schodov z 1.NP do 2.NP boli natreté olejovým náterom
(foto č.57). Podlahy prízemia sú vybetónované a vydláždené kamennou dlažbou /mramor/
formátu 400x350 mm alebo v hygienických priestoroch keramickou dlažbou. Poznámka :
Skladby podláh z projektu z r.1981 sú v kap. F.2.

V kruhových baštách sa na betóne

nachádza PVC krytina.
Murivá stien sú kamenné, v pamiatkových sondách sa miestami vyskytujú ojedinele
plné pálené tehly. Klenby sú vymurované z plných pálených tehál. Omietka je na báze
cementu, pochádza z rekonštrukcie objektu v 80-tych rokoch 20-teho storočia.
Náter na stenách schodiska do suterénu je mierne sfľakatený (foto č.58). Do miestnosti
č.1.03 boli vstavané hygienické zariadenia (foto č.59). Steny sú buď obložené keramickým
náterom alebo natreté olejovým náterom výšky 1,4 m. Disperzný náter na klenbe lokálne
praská a ošupuje sa.

Foto č.58

Foto č.59

Foto č.60

Foto č.61
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Obvodové murivá miestnosti č.1.04 (foto č.60, 61) majú vlhkosť nízku /bolo premerané
príložným kapacitným vlhkomerom/, podlaha miestnosti sa nachádza o 1,2 m na západnej
strane, 1,8 m na východnej strane a 1,9 m na južnej strane vyššie nad terénom.
V stredných múroch chodby č.1.02 sa nachádzajú dva veľkorozmerné komíny (foto č.62).

Foto č.62

Foto č.63

Foto č.64

Niveleta podláh v kruhových baštách sa nachádza cca 1,9 m nad terénom. Náter ružovej
farby na stenách JV bašty sa ošupuje (foto č.63). V JZ bašte dochádza pri dažďoch
k natekaniu vody na parapet okna na podlahu (foto č.64).

D.2.4. Poschodie kaštieľa /2.NP/ :
Chodba č.2.01 je vydláždená mramorovou dlažbou (foto č.68). Drevené vlysky z podláh
miestností č.2.03 (foto č.67) + 2.04 (foto č.65) boli v čase prieskumu odstránené, pod
vlyskami sa nachádza betón. V miestnosti č.2.02. v rizalite sa na podlahe nachádza PVC.
Poznámka : Skladby podláh z projektu z r.1981 sú v kap. F.2..
V strede južnej steny miestnosti č.2.04 (foto č.65) vykazuje omietka na stene a klenbe
poškodenie vplyvom priesaku dažďovej vody do muriva (foto č.66). meraním príložným
vlhkomerom bolo zistené, že ide o staršiu príčinu, omietka je v súčasnosti suchá.
V strednom múre chodby č.2.01 (foto č.68) sa nachádza rozsiahly horizontálny komínový
prieduch s dvomi kovovými komínovými dvierkami (foto č.69), ktorý ústi do veľkorozmerného
komína (foto č.71). Poznámka : Jednou z príčin zavĺhania býva aj zatekanie dažďovej vody
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do komínových prieduchov, nevyužívaných na vykurovanie. V tomto objekte sme zavĺhanie
muriva v pätách komína nezistili. Otvorený veľkorozmerný komínový prieduch môže byť tiež
príčinou nadmerného ochladzovania vnútorných priestorov v zimných obdobiach.
V komínovom prieduchu sa nachádza murivo z plných pálených tehál so zvyškami pôvodnej
omietky (foto č.60).

Foto č.65

Foto č.66

Foto č.67
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Foto č.68

Foto č.69

Foto č.60

Foto č.72

Foto č.71

Foto č.73
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Omietka na stenách miestnosti č.2.02 /rizalit/ je miestami poškodená následkom priesakov
dažďovej vody cez strechu v minulosti (foto č.72). Na západnej strane dochádza k prieniku
vody pri dažďoch do muriva parapetu okna (foto č.73). Omietka a náter sú zavlhnuté nad
podlahou do výšky 0,7 m na pilieri medzi dvernými otvormi do miestností č.2.01 + 2.03,
k prechodu na nízku vlhkosť dochádza vo výške 0,95 m nad podlahou – v tomto mieste sa
nachádza komínový prieduch, do ktorého pri dažďoch zateká. Na osteniach vstupného
otvoru z miestnosti č.2.03 sa nachádza novodobý keramický obklad šírky 0,6 m a výšky 1,67
m.

E. A N A L Ý Z A J E S T V U J Ú C E H O S T A V U Z A V L H N U T I A
E.1. Hydrogeologický prieskum :
Pre zistenie pôvodu vody, natekajúcej na podlahu suterénu, bol vykonaný hydrogeologický
prieskum.
Lokalita kaštieľa sa nachádza na miernom svahu so sklonom terénu na juh, ktorý v dolnej
časti pod objektom plynule prechádza do rovinatej časti aluviálnej nivy rieky Torysa.
Dňa 18.11.2020 sa na danej lokalite realizovali dva hydrogeologické pozorovacie vrty
s označením KH-1 a KH-2 (foto č.74), obidva do hĺbky 5,0 m.
Hydrogeologické vrty boli vystrojené pomocou PVC rúry DN 110 mm : +0,20 – 1,00 m
plnostenná PVC rúra, 1,00 – 5,00 perforovaná PVC rúra (foto č.75) pre meranie HPV, ktoré
boli urobené v dňoch 18.11., 4.12., 11.12.2020. Merania HPV vo vrtoch boli negatívne,
v časoch meraní sa vo vrtoch žiadna voda nenachádzala.

Foto č.74 - vrt KH-2

Foto č.75 – vystrojený vrt KH-12
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Vrt KH-1 /kóta terénu 419,44 m n.m./ :
0 – 0,80 m

súdržná navážka – ílovitá, hnedá, so značnou prímesou drobného
stavebného odpadu /kúsky tehál, omietky, štrku/

0,80 – 1,70 m

íl žltohnedý, tuhý s prímesou valúnov štrku s priemerom do 5 cm

1,70 – 2,80 m

íl piesčitý, hnedý s častými valúnami štrku s priemerom do 5 cm

2,80 – 5,00 m štrk ílovito-piesčitý, hnedý, silne uľahnutý, valúny štrku väčšinou do 5 cm,
ojedinele až 10 cm /terasa/
Vrt KH-2 /kóta terénu 420,14 m n.m./ :
0 – 0,90 m

súdržná navážka – ílovitá, hnedá, so značnou prímesou drobného
stavebného odpadu /kúsky tehál, omietky, štrku/

0,90 – 2,40 m

íl hnedý so šedými šmuhami, tuhý až pevný s ojedinelými valúnami
štrku s priemerom do 5 cm

2,40 – 3,50 m

íl piesčitý, hnedý s častými valúnami štrku s priemerom do 5 cm

3,50 – 5,00 m štrk ílovito-piesčitý, hnedý, silne uľahnutý, valúny štrku väčšinou do 5 cm,
ojedinele až 10 cm /terasa/

Na severnej strane areálu /viď. situácia/ sa nachádza kopaná studňa s betónovými skružami
Ø1 m, dňa 07.10.2020 bola hladina vody v studni /HPV/ zameraná 15 m pod terénom,
dňa 04.12.2020 nameraná HPV pomocou elektroakustického hladinomeru v hĺbke 14,53 m.
Na základe zistených skutočností si dovoľujem vysloviť, že prirodzená hladina
podzemnej vody tu s najväčšou pravdepodobnosťou nemôže vystúpiť až po úroveň
základov kaštieľa a nemôže sa preto podieľať na zamokrení suterénu kaštieľa.
Tu si však musíme uvedomiť, že bezprostredné okolie kaštieľa bolo v minulosti
predmetom stavebnej činnosti súvisiacej s výstavbou podzemných inžinierskych sietí
(elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia, plynová prípojka), čím došlo k narušeniu
prirodzených geologických vrstiev. Výkopy pre tieto inžinierske siete a ich zásypy
nevhodným (rozumej priepustným) materiálom môžu predstavovať privilegované
cesty pre prienik povrchových (zrážkových) vôd do suterénu kaštieľa.
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E.2. Dažďová kanalizácia :
Podľa projektu /7/ Dažďová kanalizácia /JAP PROJEKT Sabinov, Ing. Peter Jurica, 11.2019/
boli dažďové vody v r.2020 zvedené ležatou kanalizáciou do zbernej dažďovej nádrže,
zakopanej pod terénom. Prepadová voda z nádrže je zaústená do vsaku. Poloha zbernej
nádrže na dažďovú vodu a vsakovacej šachty bola oproti projektu zmenená, miesto sa
nachádza bližšie k objektu, nádrž a šachta DN400 sú umiestnené pod južnou kruhovou
nárožnou baštou – presná poloha je zakreslená v situácii v prílohe správy.

Foto č.76 – Situácia z projektu dažďovej kanalizácie
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E.3. Stavebné úpravy pri poslednej rekonštrukcii kaštieľa súvisiace so sanáciou :
Všetky podlahy suterénu /okrem podschodiskového priestoru/ aj nadzemných podlaží boli
vybetónované.
Skladby podláh z projektu z 10.1981 :
(a) Keramická dlažba – suterén :
-

Keramické dlaždice 100x100 8 mm

-

Cementový poter 12 mm

-

Betónová mazanina tr.I + pletivo

-

Asfalt. Náter Na + lepenka A500/H + penetr. náter Np

-

Rohože zo sklenej vlny 30 mm

-

2x asfaltový náter Na + 1x lepenka A500/H + penetr. náter Np

-

Podkladný betón tr.I 100 mm

-

Rastlá zemina

50 mm

(e) Terazzová dlažba – suterén :
-

Terazzové dlaždice 200x200 25 mm

-

Betónová mazanina tr.I + pletivo KARI

-

Asfalt. Náter Na + A500/H + Np

-

Rohože zo sklenej vlny 30 mm

-

2x Na + 1x A500/H + Np

-

Podkladný betón tr.I 100 mm

-

Rastlá zemina

45 mm

(b) Ryolitová dlažba – vstup :
-

Ryolitová dlažba 30 mm

-

Cementový poter 20 mm

-

Podkladný betón tr.I + pletivo

-

Štrkopieskový násyp

200 mm

(f) Ryolitová dlažba – prízemie, I. poschodie :
-

Ryolitová dlažba 30 mm

-

Cementový poter 20 mm

-

Betónová mazanina tr.I

40 mm
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-

Doska z betónu tr.II 80 mm

-

Škvárový násyp

-

Klenba z tehál – pôvodná

-

Omietka

1200 – 0 mm

(c) Keramická dlažba – prízemie :
-

Keramické dlaždice 100x100 8 mm

-

Cementový poter 12 mm

-

Betónová mazanina tr.I

-

Asfalt. Náter Na + lepenka A500/H + penetr. náter Np

-

Rohože zo sklenej vlny 30 mm

-

Doska z betónu tr.II + oceľ. pletivo KARI 80 mm

-

Škvárový násyp

-

Klenba z tehál – pôvodná

40 mm

1200 – 0 mm

(d) Povlak PVC – prízemie, I. poschodie :
-

Podlahovina PVC 3 mm

-

Cementový poter 17 mm

-

Betónová mazanina tr.I

-

Rohože zo sklenej vlny 30 mm

-

Doska z betónu tr.II + oceľ. pletivo KARI 80 mm

-

Škvárový násyp

-

Klenba z tehál – pôvodná

-

Omietka

40 mm

1200 – 0 mm

(g) Vlysky – prízemie, I. poschodie :
-

Vlysky bukové lepené do asfaltu 15 mm

-

Dosky 18 mm

-

Fošny a´700 mm (vzduchová medzera)

-

Technická plsť 2 mm

-

Doska z betónu tr.II + oceľ. pletivo KARI 80 mm

-

Škvárový násyp

-

Klenba z tehál – pôvodná

-

Omietka

60 mm

1200 – 0 mm
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Schodiská do 1.PP a 2.NP sú novodobé, vybetónované. Schodisko z 1.NP do 1.PP bolo
nabetónované do strateného debnenia z oceľového plechu, ktorý je t.č. skorodovaný.
Schodisko z 1.NP do 2.NP má kamenný doskový obklad stupňov hrúbky 30 mm z mramoru
(foto č.36), podstupnice boli natreté olejovou farbou.
Murivá : Pôvodné murivo kaštieľa je kamenné. Mladšie stavebné úpravy majú domurovky
z plných pálených tehál, klenby sú tiež vymurované z PPT. Pri obnove z 80-tych rokov 20teho storočia boli použité priečne dierované tehly.
E.4. Vyhodnotenie zavlhnutia objektu :
-

Vzorky z muriva neboli odobraté z dôvodov : pôvodné murivo je kamenné, omietka je
z poslednej obnovy na báze cementu a nie je predpoklad skorej rekonštrukcie objektu.
Vzorky pre chemický rozbor odporúčam odobrať po začatí stavebnej obnovy a postavení
lešenia z extrémne zavlhnutých plôch fasád JV bašty a SZ nárožia kaštieľa.

-

Sklon povrchu terénu a predpokladám, že aj vrstiev podložia sa nachádza v severojužnom smere. Povrchová dažďová voda priteká po povrchu terénu smerom k severnej
fasáde a tiež pozdĺž bočných fasád /východná + západná strana/ smerom ku kruhovým
nárožným baštám a atakuje murivo na návodnej strane.

-

Severnú stranu suterénu hodnotím ako extrémne zavlhnutú.

-

Murivá južnej strany suterénu hodnotím ako veľmi zavlhnuté /hodnota okolo 10 %
hmotnostných je typická pre murivá, nachádzajúce pod úrovňou terénu bez dotovania
dažďovou vodou/.

-

Na úrovni prízemia /1.NP/ vykazuje vysokú mieru zavlhnutia /7,5 až 10 % hmotnostných/
len severná stena rizalitu, ku ktorej bola dobetónovaná terasa s terénnym schodiskom.

-

Zvýšená vlhkosť muriva bola zistená v severnej stene miestnosti č.1.03 /hygienické
zariadenie/.

-

Ostatné steny kaštieľa nad podlahou prízemia majú nízku vlhkosť.

-

Plošné zavlhnutie omietky do veľkej výšky min. 3 m nad terénom na fasáde JV
bašty /foto č.5, 6/ je spôsobené : masívnosťou muriva v úrovni medzi terénom
a podlahou 1.NP, dotovaním terénu vodou vytekajúcou z dažďového zvodu na južnej
fasáde, pritekaním vody pri dažďoch po povrchu terénu od severnej strany, dlhodobým
stekaním vody zo strechy bastiónu na fasádu. Extrémny rozdiel v poškodení omietky
na fasáde JZ a JV bastiónu hovorí o ďalšej príčine masívnej degradácie fasádnej
omietky na JV bašte, napr. v prípade, ak sa v bašte historicky nachádzal hygienický
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priestor /kúpeľňa, záchod/ môže byť murivo chemicky zdegradované podstatne viacej
ako na opačnom bastióne. Poznámka : Predpoklad chemickej degradácie sa overí po
postavení lešenia odberom vzoriek a rozborom zasolenia murovacej malty. V stene
kruhovej bašty sa pri AHV našla zamurovaná nika.
-

Extrémne plošné vizuálne zavlhnutie omietky fasád na SZ nároží kaštieľa
hodnotím ako následok dlhodobého používania suchého záchoda na poschodí
/2.NP/ a zachytávania splaškov pôvodne v priehlbni /šachte/ pravdepodobne na
úrovni prízemia. Poznámka : Na úrovni 1.NP sa nachádza v západnej stene
zamurovaný dverný otvor z exteriéru. Predpoklad zasolenia muriva dusičnanmi sa overí
po postavení lešenia, odberu vzoriek a chemickým rozborom murovacej malty v
laboratóriu.

E.5. Príčiny zavlhnutia objektu :
-

Pôvodné murivo kaštieľa je kamenné, neriadkované, z lámaného pieskovca, bez
hydroizolácií, hrúbky okolo 1,10 m.

-

Pri komplexnej obnove objektu v 80-tych rokoch 20-teho storočia nebol objekt
sanovaný voči vlhkosti a po celé obdobie dochádza k dotovaniu murív vodou
a vlhkosťou z exteriéru.

-

Celý pôdorys kaštieľa je podpivničený okrem kruhových nárožných bášt. Vnútorný
nepodpivničený priestor bášt môže tvoriť buď kamenné murivo alebo môže byť vysypaný
zeminou, príp. stavebným odpadom. Priemer kruhových bášt je cca 6 m a týmito
masívnymi konštrukciami dochádza k rapídnemu vzlínaniu zemnej vlhkosti smerom
nahor.

-

Prehĺbenie podláh suterénov : Podlaha severného traktu suterénu bola prehĺbená
oproti pôvodnej nivelete o 150 mm /pôvodná výška vo vrchole klenby 2,35 m/ + o hrúbku
podlahy cca 200 mm /v skladbe podľa PD/ - spolu o asi 350 mm, južný trakt suterénu bol
prehĺbený pod spodnú hranu podlahy asi o 100 mm /pôvodná výška vo vrchole klenby
3,0 m/. Poznámka : Pôvodné podlahy suterénu boli v dvoch výškových úrovniach - viď.
foto č.78. Súčasný stav výšok podláh suterénu je na foto č.77.
Úroveň hornej hrany podlahy suterénneho priestoru pod rizalitom na severnej strane
/č.0.03/ je v súčasnosti o 1,15 m vyššie ako podlaha veľkého suterénu pod kaštieľom
(foto č.77), ale tiež bola prehĺbená o asi 0,6 m.
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Foto č.77 – Rez B-B – súčasný stav v r.2020

Foto č.78 – zvislý rez kaštieľom v severo-južnom smere z projektovej dokumentácie
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-

Voda vyskytujúca sa v priehlbniach podláh severného traktu suterénu :
-

Priesaky vody do podlahy severného traktu suterénu majú súvis s dažďami.
Pred realizáciou pultových striešok v r.2020 dochádzalo aj k natekaniu vody pri
dažďoch do priehlbní vonkajších schodísk a následne cez dverné otvory do
suterénov. Po zrealizovaní striešok nad priehlbňami vonkajších schodísk do suterénu
a množstvo vody, natekajúcej do suterénu znížilo. V čase terénnych prác dňa
07.10.2020 sa voda v priehlbniach nenachádzala.

-

Podľa vykonaného Hydrogeologického prieskumu nejde o hladinu podzemnej
vody, HPV v studni bola nameraná v hĺbkach okolo 14,5 m pod terénom.
V hydrogeologických vrtoch KH-1, KH-2 sa podzemná voda v čase realizácie HGP
nenachádzala.

-

Ide sčasti o povrchovú vodu, ktorá nateká do suterénu otvorom v úrovni terénu
pri severnej fasáde.

-

Hydrogeológ RNDr. Grech vo svojej správe /6/ okrem iného konštatuje : „..., že
bezprostredné okolie kaštieľa bolo v minulosti predmetom stavebnej činnosti
súvisiacej s výstavbou podzemných inžinierskych sietí (elektrická prípojka, vodovod,
kanalizácia, plynová prípojka), čím došlo k narušeniu prirodzených geologických
vrstiev.

Výkopy pre tieto inžinierske siete a ich zásypy nevhodným (rozumej

priepustným) materiálom

môžu predstavovať privilegované cesty pre prienik

povrchových (zrážkových) vôd do suterénu kaštieľa.“
-

Hlavným zdrojom priesakov vody je dažďová voda, ktorá priepustnými vrstvami
navážok a zásypov výkopov z minulosti presakuje do podložia a nateká podľa
skladby vrstiev terénu a trás výkopov z minulosti do suterénu.

E.6. Súvisiace problémy so sanáciou :
-

Vetranie suterénu : Pôvodné suterénne vetracie otvory sú umiestnené nad klenbami
a v letných obdobiach nedochádza k cirkulácii vzduchu. Severný trakt má pôvodné
vetracie otvory zamurované a po uzavretí vstupných dverí je úplne nevetraný.

-

Ochladzovanie objektu : Zavlhnutie murív sa v interiéri prejavuje zvýšeným chladom
priestorov. Skladby podláh z poslednej rekonštrukcie sú tepelne poddimenzované. Pri
prekurovaní interiéru z dôvodu zvýšenia teploty vnútorného vzduchu môže dochádzať ku
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kondenzácii vodných pár na chladných povrchoch a tepelnému diskomfortu v obytných
miestnostiach.
-

Nedostatočné preslnenie : Miestnosti nadzemných podlaží sú hlboké a nedostatočne
preslnené, nedochádza tak k dezinfekcii a sterilizácie vzduchu slnečným UV žiarením.
Suterén je úplne bez slnečného žiarenia.

F. N Á V R H O P A T R E N Í N A S A N Á C I U K A Š T I E Ľ A
Pre kaštieľ odporúčam zrealizovať architektonickú štúdiu nového využitia s doriešením
pôdorysného členenia miestností. Hygienické zariadenie je nutné preriešiť v zmysle
navrhovaného využitia a súčasne platných hygienických noriem. Návrh sanácie bude
potrebné doriešiť podľa novo navrhovaného využitia.
F.1. Sekundárne príčiny zavĺhania :
F.1.1. Dažďová kanalizácia :
-

Podľa projektu dažďovej kanalizácie /7/ bol zakopaný akumulačný zásobník /podzemná
nádrž/ pre dažďovú vodu, podľa PD typ ELWA PE 5,3. bezpečnostný prepad vody bol
navrhnutý a zrealizovaný do vsakovacej jamy rozmerov 1x1,5x1,1 m (foto č.78).

Foto č.79 – Projekt dažďovej kanalizácie – retenčná nádrž + vsakovacia jama
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-

Zistená geologická skladba podložia nie je vhodná pre vsakovanie dažďovej vody okrem vrchnej vrstvy navážok mocnosti do 0,9 m sa v podloží nachádzajú íly.

-

Odporúčam preto presmerovať odtok/prepad vody z realizovanej retenčnej nádrže buď
do verejnej kanalizácie /v prípade, ak sa nachádza v ceste pod kaštieľom/ alebo popod
cestu s výtokom na terén. Nutné doriešiť podľa terénnych možností.

-

V súčasnosti majú dažďové zvody nad terénom plastové rúry oranžovej farby a plastové
lapače nečistôt (viď. foto č.8). Použité PVC rúry nie sú odolné voči UV žiareniu
a pomerne rýchlo dôjde k ich degradácii a skrehnutiu materiálu.

-

Na dažďové zvody odporúčam osadiť nové liatinové lapače strešných splavenín,
nakoľko plastové zvyknú mrazom pomerne rýchlo prasknúť.

F.1.2. Splašková kanalizácia :
-

Súčasné hygienické priestory WC vyžadujú preriešenie podľa navrhovaného využitia
kaštieľa a v súčasnosti platných hygienických noriem.

-

Navrhujem realizovať kompletne nové rozvody kanalizácie v interiéri až po novú žumpu
alt. domovú čističku.

-

Prechody rúr cez obvodové steny kaštieľa je nutné vodotesne prekryť hladkou
hydroizolačnou fóliou a tesnením okolo rúr voči vode.

-

Odporúčam použiť plastové rúry a nekorodujúce materiály.

F.1.3. Rozvody vody :
-

Navrhujem realizovať kompletne nové rozvody vody v interiéri vrátane kompletne novej
prípojky vody do kaštieľa.

-

Prechody rúr cez obvodové steny kaštieľa je nutné vodotesne prekryť hladkou
hydroizolačnou fóliou a tesnením okolo rúr voči vode.

-

Odporúčam použiť plastové rúry a nekorodujúce materiály.

-

Rozvody vody v stenách je nutné tepelne izolovať obalmi z PUR peny.

F.1.4. Odvodnenie striech :
-

Je nutné zrealizovať kompletne nové klampiarske prvky strechy, aby nedochádzalo
k pretekaniu vody pri dažďoch na fasády.

39
___________________________________________________________________________
Marta Pichová s.r.o., spol. zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, č. vložky 93595/B,
IČO : 47 491 153, IČ DPH : SK2023912176, sídlo : Mečíková 59, 841 07 Bratislava
Ing. Marta Pichová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg.č.0165*A1
tel. 0903/758 950, marta.pichova@sanacie.eu

Kaštieľ v Krivanoch, príprava obnovy objektu – prípravná dokumentácia, č. ÚZPF308/1
Posúdenie zavlhnutia objektu s návrhom opatrení
_________________________________________________________________________________

-

Vzhľadom na strmý sklon striech nie sú vhodné súčasné podstrešné žľaby. Strešné
žľaby musia byť pri strmých sklonoch striech realizované ako nástrešné, vrátane kotlíkov
a koncových žľabových plechov.

-

Keďže zvislé zvody sú umiestnené pod úžľabiami striech a už sú napojené na novú
ležatú dažďovú kanalizáciu, bude nutné v kútoch pod úžľabiami striech navrhnúť
atypické zvýšené ochranné plechy v kombinácii s atypickými kotlíkmi.

-

Klampiarske prvky striech realizovať podľa STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné.

-

Neodporúčam použiť prefabrikované klampiarske prvky.

F.1.5. Voda na podlahe severného traktu suterénu :
-

Hlavným zdrojom priesakov vody do suterénu je dažďová voda, ktorá priepustnými
vrstvami navážok a zásypov výkopov z minulosti presakuje do podložia a nateká podľa
skladby vrstiev terénu a trás výkopov z minulosti do suterénu. Negatívny vplyv na prítok
vody má aj prehĺbenie podlahy severného traktu suterénu oproti pôvodnej.

-

Pôvodné zamurované vetracie otvory v severnej stene suterénu, zistené AHV,
výkr.č.11.b.3.1, bude nutné sfunkčniť a stavebne doriešiť podľa výškového vzťahu
otvorov voči terénu. Pravdepodobne budú pôvodné vetracie otvory zo suterénu,
zahĺbené pod úrovňou súčasného terénu, vyžadovať realizáciu anglických dvorcov.

-

Otvor/dieru v úrovni terénu na ľavej strane severnej fasády dočasne zakryť /napr.
plechom/ a zamedziť tak natekaniu dažďovej vody do interiéru.

-

V prípade, ak bude pokračovať natekanie vody do suterénu po realizácii zvislej
hydroizolácie a anglických dvorcov pred pôvodnými suterénnymi otvormi, bude nutné
zrealizovať pozdĺžnu drenáž v smere východ – západ a čerpacie jímky pod podlahou
severného suterénneho traktu.

-

Zásypy rýh nových prípojok po ich zrealizovaní zasypať vrstvou ílovitej hliny hrúbky asi
0,7 m a dôkladne plošne zhutniť, aby sa zabránilo priesakom dažďovej vody do nižších
polôh pod terénom.
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F.1.6. Dutiny pod terénom :
-

Je nutná kontrola a vylúčenie sekundárnych možností dotovania terénu vodou – zistiť
nefunkčné žumpy a šachty v teréne a ich zabezpečenie voči zatekaniu dažďovej vody.

-

Počas realizácie odkopov okolo kaštieľa zabezpečiť staré výkopové ryhy po starých
prípojkách utesnením ílovitou zeminou po realizácii zvislej hydroizolácie na murivách
pod terénom.

F.2. Búracie práce, súvisiace so sanáciou :
- Vybúranie celej plochy nástupnej terasy schodiska pred hlavným vstupom pre prístup
k základovému severnému murivu rizalitu. V archívnej PD je zakreslená obetonávka
severnej steny rizalitu hrúbky 0,3 m, táto musí byť opatrne odstránená.
- Vybúranie horného ramena exteriérového schodiska na východnej strane kaštieľa pre
prístup k murivu.
- Terén okolo fasád objektu bol postupom času navýšený, suterénny otvor na východnej
fasáde sa nachádza pod úrovňou terénu. Jestvujúci betónový anglický dvorec vetracieho
otvoru zo suterénu na východnej fasáde bude nutné odstrániť pre sanáciu zvislej plochy
muriva pod terénom.
- Odstrániť starú rozvodnú skriňu elektro zo suterénnej miestnosti č.0.03.
- Odstránenie betónovej podlahy suterénu pod rizalitom /m.č.0.03/ konzultovať so statikom.
- Pred celoplošným odstránením podláh odporúčam v predstihu vykopať kontrolné sondy
v kútoch suterénu pre zistenie hĺbky základovej škáry. Táto informácia je potrebná pre
návrh nových podláh. Celoplošné vybúranie podláh suterénu pod kaštieľom.
- Ručné odstránenie cementovej omietky zo stien suterénu.
- Odporúčam odstránenie vnútorného spodného betónového ramena schodiska na
východnej strane a priečky z priečne dierovaných tehál.
- Odstrániť podlahu rizalitu 1.NP pre odstránenie násypu klenby suterénu, m.č.0.03.
- Odstrániť podlahu v severnom trakte 1.NP a odstrániť násyp z klenby suterénu na
severnej strane.
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- Odstránenie betónových podláh kruhových bastiónov, zistenie materiálu pod podlahami –
murivo, násyp?. V prípade, ak sa v baštách pod podlahou nachádza násyp, bude
nutné ho odstrániť do úrovne vonkajšieho terénu a nahradiť suchým triedeným
kamenivom fr.32-64 mm.
- Odstránenie zámuroviek pôvodných vetracích otvorov v severnej stene suterénu
a m.č.0.03 podľa AHV.
- Osekanie zavlhnutých plôch omietky fasád podľa príloh č.5+6.
- V interiéri navrhujem osekanie omietky do úrovne parapetov okien v severnom trakte
a steny rizalitu do úrovne nábehu klenby vo výške 2,2 m nad podlahou.
- Odstrániť priečky hygienických zariadení v mietsnosti č.1.03.
- Osekať keramické obklady zo stien WC a okolo umývadiel. Nové keramické obklady na
úrovni 1.PP + 1.NP realizovať na murované predsteny so vzduchovou medzerou medzi
predstenou a pôvodným kamenným murivom, nelepiť priamo na murivo.

F.3. Sanačné práce z exteriéru :
F.3.1. Výkopy :
-

Obvodové steny kaštieľa navrhujem po etapách odkopať v dĺžkach max. do 7 m.

-

Steny rizalitu odkopať po jednotlivých fasádach na kótu dna výkopu -2,600, t.j. do hĺbky
1,8 – 1,9 m. Neodkopať naraz celý rizalit!

-

Steny suterénu pod kaštieľom vyžadujú odkopy do hĺbky cca 2 až 2,5 m. V prípade, ak
tieto odkopy nie sú zo statického hľadiska reálne, je nutné realizovať odkopy do
maximálne možnej hĺbky, odsúhlasenej statikom. Výkopy navrhujem realizovať ručné,
vonkajšia stena v sklone 60°.
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F.3.2. Zvislá fóliová hydroizolácia + zásypy výkopov :
-

Po odkopaní základových murív a stien suterénu zrealizovať zvislú hydroizoláciu II.
kategórie (voči vode stekajúcej) v rozsahu :
o

Očistenie kamenného muriva od zeminy.

o

Vyrovnanie povrchu muriva do roviny vyplnením škár trassovou sanačnou maltou
/napr. TUBAG/.

o

Geotextília 300 g/m2.

o

Zvislá hydroizolácia z hladkej mPVC fólie hr.1,0 mm, zváraná v spojoch, nad dnom
výkopu, na spodnej hrane, fóliu privariť alebo prilepiť na hladký pásik
z poplastovaného plechu výšky 50 mm, nalepený do MS-polymer vodoizolačného
tmelu a kotveného cez hmoždinky do kamenného muriva. Predtým horizontálny
pás na murive výšky 200 mm omietnuť rýchlo tuhnúcou cementovou maltou.
Dočasne fóliu vytiahnuť min. 200 mm nad terén a provizórne prichytiť k murivu.
Kontaktná náterová hydroizolácia sa nesmie realizovať.

o

Bentonitová rohož v skladbe geotextília-bentonit-geotextília /napr. TATRABENT/. a

o

Extrudovaný polystyrén hr. 80 mm /napr. ISOVER EPS PERIMETER/ – priteplenie
kamenného muriva.

o
-

Nopová fólia 6 mm.

Dno výkopovej ryhy utesniť ílovitou hlinou do výšky 0,8 m, ktorú je nutné doviesť a
plošne zhutniť.

-

Ďalší zásyp realizovať vykopanou ílovitou zeminou, kamenivo a navážky odstrániť.
Zásyp zhutňovať dôkladne po vrstvách hrúbky cca 0,5 - 0,7 m žabou. Drenáž
nerealizovať!!!

-

Povrch terénu odspádovať od murív.

-

Po návrhu terénnych úprav architektom a určení definitívnej nivelety terénu ukončiť fóliu
v úrovni terénu privarením na hladký pásik z poplastovaného plechu výšky 50 mm,
nalepený do MS-polymer vodoizolačného tmelu /ako napr. BOSTIK/ a kotveného cez
hmoždinky do kamenného muriva. Predtým horizontálny pás muriva výšky 200 mm
omietnuť sanančnou trassovou maltou pre kamenné murivo s pevnosťou do 5MPa.
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F.3.3. Terénne úpravy :
- Je potrebné navrhnúť terénne úpravy okolo kaštieľa architektom.
- Navrhnúť a zrealizovať novú vstupnú terasu s exteriérovým schodiskom.
- Dočasne upraviť sklon povrchu terénu smerom od fasád v sklone min.5%. Dôležité
najmä pred severnou fasádou. V kútoch kruhové bašty a východná a západná
fasády realizovať zo zeminy sklon terénu smerom od fasád a protispád v severnom
smere, aby nedochádzalo k natekaniu dažďovej vody pozdĺž bočných fasád ku kruhovým
baštám.
- Pred pôvodné suterénne vetracie otvory navrhnúť a zrealizovať nové anglické dvorce
s odvodnením dna cez dažďové vpuste do dažďovej kanalizácie. Návrh súvisí
s navrhovanou niveletou terénu, či ostanú pôvodné vetracie otvory suterénu zahĺbené pod
terénom.

F.4. Sanácia zavlhnutých murív :
-

Murivá objektu navrhujem sanovať aktívnou elektroosmózou inštalovanou do murív
/odporúčam realizovať aktívnu elektroosmózu Kerasan/. Miesto osadenia ovládacej
skrinky EO určiť v projekte /rozmery 300/300, sp. hr.1,5 m, prívod 230 V, 3x1,5, 13 A,
výkon max. 50 Watt, spotreba el. energie max.0,8 kWh/rok/bm muriva/ a zapojiť do
elektrorozvodu. Potrebné doriešiť projektovo. POZOR! Technické zariadenia a kovové
konštrukcie medzi zápornou a kladnou elektródou musia byť nevodivo oddelené od
murív. Okrem EO je potrebné myslieť aj na to, že kovové prvky a výrobky, ktoré budú
namontované do vlhkého a zasoleného kamenného muriva budú namáhané extrémne
silným korozívnym vplyvom. Preto je nutné kovové súčasti odizolovať voči vlhkosti alebo
navrhnúť a realizovať konštrukcie z nenasiakavých /napr. plastových/ materiálov.

-

Zavlhnuté plochy murív nad úrovňou terénu a podlahy 1.NP sa musia omietnuť kvalitnou
sanačnou omietkou s vlastnosťami podľa smernice WTA, hrúbku jadrovej omietky
navrhujem dodržať min. 30 - 40 mm. Sanačnú omietku nad soklom realizovať v skladbe :
o

Sanačný prednástrek.

o

Sanačná jadrová omietka, nahodiť v dvoch vrstvách po 20 mm, povrch spodnej vrstvy
vodorovne preškrabať hrebeňom 5 mm, povrch vrchnej vrstvy vyhladiť.
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o

Štuková tenkovrstvová stierka celoplošne /napr. BAUMIT MultiRenova, zrnitosť 0-0,6
mm/.

-

Sokel fasád navrhujem omietnuť sanačnou jadrovou omietkou hrúbky 2x25 mm
a povrchovo upraviť sanačnou štukovou omietkou hladkou.

-

Fasády natrieť silikátovým náterom. Odporúčam vybrať z farebného vzorovníka systému
KEIM Granital.

-

V interiéri odporúčam steny a klenby prestierkovať vápennou stierkou /ako napr.
SAKRET FS/.

-

V interiéri odporúčam realizovať buď prefabrikovaný vápenný náter alebo interiérový
silikátový náter, nie disperzný.

-

Elektrorozvody vo vlhkých kamenných murivách neprichytávať sadrou, ale
rýchlotuhnúcou cementovou zmesou FIXCEMENT.

-

Po odstránení podláh 1.NP obnažiť klenby suterénu odkopaním násypov, zavlhnutý
násyp klenby nad miestnosťou č.0.03 odstrániť v celej ploche, náspy nad klenbou
severného traktu odstrániť v šírke 0,6 m na severnej strane. Zrealizovať suchý násyp
klenby z riečneho kameniva fr.32-64 mm.

-

Kamenné murivo po odstránení omietky očistiť opieskovaním. V prípade potreby
zaškárovať vápenno-trassovou škárovacou maltou TUBAG do hĺbky 20-30 mm –
potreba škárovania sa určí po obnažení muriva. Architektonicko-historický výskum
navrhuje ponechať murivo ako režné /bez omietky/.

-

V prípade požiadavky lokálneho omietnutia je nutné realizovať kvalitnú sanačnú omietku
WTA hrúbky min. 30 mm /jadrová/.

-

Extrémne zavlhnuté plochy fasád na SZ nároží a JV bastióne je nutné vyškárovať
do hĺbky 30 mm a zaškárovať trassovou sanačnou škárovacou maltou /napr.
TUBAG/. Realizovať v rozsahu sanačnej omietky – viď. fasády v prílohe č.5+6.

-

Tesne pred omietaním povrch kamenného muriva dôkladne očistiť od prachu a výkvetov
solí povysávaním priemyselným vysávačom
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F.5. Sanácia podláh suterénu :
-

Sanácia podláh vyžaduje vybúranie jestvujúcich a realizáciu nových podláh.

-

Nová dlažba hrúbky min. 30 mm buď tehlová alebo kamenná podľa upresnenia KPÚ. Do
južného traktu suterénu pod kaštieľom a suterénu pod rizalitom odporúčam realizovať
paropriepustnú skladbu /okrem severného traktu, kde sa vyskytuje voda/ :
o

tehlová alebo kamenná hrúbky 30 – 40 mm mm, formát a uloženie konzultovať s
pracovníkom KPÚ,

o

lepiaca trassová malta 15 mm,

o

vyrovnávacia vrstva - drvené kamenivo fr.4 – 8 mm hr.25 mm,

o

geotextília 300 g/m2,

o

drť z penového skla hr. min. 0,3 m pod zhutnení, plošne zhutniť žabou v pomere
1,3:1 (180 kPa),

o

geotextília 300 g/m2,

o

jestvujúca zemina.
Celková hrúbka : 370 mm

-

V severnom trakte navrhujem z dôvodu prítomnosti vody realizovať skladbu podlahy na
sanačných

doskách

DESAN,

ktoré

vytvoria

https://www.tsystemsro.cz/2791-1-3-sanacni-desky-desan/

vzduchovú
medzeru

medzeru.

pod

podlahu

odvetrať pásmi šírky 200 mm pozdĺž stien, ktoré sa vysypú praným riečnym kamenivom
frakcie 14-24 mm.
-

Spodné rameno betónového schodiska na východnej strane navrhujem čiastočne
odstrániť a zrealizovať nové. Dorieši architekt v projekte rekonštrukcie interiéru.

F.6. Sanácia fasád :
-

Sanáciu fasád realizovať až po zrealizovaní nového oplechovania a odvodnenia striech
pomocou nástrešných žľabov – po zabránení stekania dažďovej vody zo strechy na
fasády.

-

Rozsah sanačnej omietky je vyznačený vo výkresoch fasád – prílohy č.5+6.
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-

Dočasne osekať cementovú omietku zo sokla fasád a murivo ponechať vysychať bez
omietky aspoň 2 roky.

-

Odstrániť starú zhrdzavenú kovovú elektrické skrine z fasád rizalitu a niky domurovať
z plných pálených tehál na cementovú maltu MC5.

-

Fasády navrhujem celoplošne prestierkovať tenkovrstvovou stierkou so zvýšenou
priľnavosťou BAUMIT MultiRenova /zrnitosť 0-0,6 mm/.

-

Silikátový náter KEIM Granital v jestvujúcej farebnosti, 1x základný náter + 2x vrchný
náter.

F.7. Vetranie priestorov :
-

Vetranie suterénu musí byť navrhnuté a zrealizované ako nútené.
priestorov je nutné doriešiť

Prevetrávanie

s projektantom VZT podľa navrhovaného využitia

a požiadaviek hygienických noriem.
-

Hygienické priestory musia byť odvetrané odťahový ventilátorom.

F.8. Práce súvisiace so sanáciou :
-

Na dezinfekciu a sterilizáciu vzduchu od spórov plesní v miestnostiach bez dostatočného
preslnenia 1.PP + 1.NP navrhujem osadiť 1 ks/1 miestnosť uzavretých baktericídnych
germicídnych žiaričov - UVC žiarenie (ako napr. PROLUX G30 W/A/SPH 01). Nastavenie
spínanie cez elektrické spínacie hodiny. Dobu spínania konzultovať s výrobcom.

-

Po odstránení priesakov vody a dotovania murív vlhkosťou z okolitej zeminy, začne
dochádzať k vysychaniu muriva a tvorbe kryštálov vodorozpustných solí na povrchu stien
v interiéri. Výkvety je nutné priebežne odstraňovať mimo objekt.

-

Uzavretie komínových prieduchov, ktoré nebudú využívané na vykurovanie, aby
nedochádzalo

k nadmernému

ochladzovaniu

vnútorných

priestorov

z dôvodu

veľkorozmerných komínov.
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G. Z Á V E R
Návrh sanácie je potrebné doriešiť podľa navrhovaného využitia objektu. Celková
rekonštrukcia vyžaduje ďalšie projektové práce.
Priesaky dažďovej vody do podlahy suterénu nie je možné odstrániť, nakoľko ide o priesaky
z terénnu, výkopové práce v minulosti – ryhy pre prípojku elektro, prípojku vody, splaškovú
kanalizáciu atď. spôsobili narušenie vrchnej ílovej vrstvy, čím bol umožnený priesak
dažďovej vody do hĺbky terénu a k severnej strane objektu.
Z dôvodu zvýšeného obsahu síranových solí vysychaním murív po zrealizovaní zvislej
fóliovej hydroizolácie je pre kvalitnú sanáciu potrebné priebežné čistenie povrchu
kamenných murív od výkvetov solí počas stavebnej realizácie.
Návrh sanácie odporúčam dopracovať projektovo. Pri vypracovaní projektu sanácie je
dôležité zohľadniť a zapracovať do projektu závery Architektonicko-historického prieskumu.
Nakoľko ide o pamiatkovo chránený objekt je nutné navrhované opatrenia na sanáciu
odsúhlasiť na KPÚ Prešov.

Bratislava, 02.2021

H. P R Í L O H Y
Archívne fotografie kaštieľa pred poslednou obnovou – 5xA4 /Archív KPÚ Prešov/.
- Príloha č.1 : Pôdorys prízemia /1.NP/, M=1:100.
- Príloha č.2 : Pôdorys suterénu /1.PP/, M=1:100.
- Príloha č.3 : Protokol o laboratórnych skúškach 38/20 (Pamiatkový úrad SR, CHTO,
Bratislava).
- Príloha č.4 : Rezy A-A´, B-B´ a vrty HGP, M=1:100.
- Príloha č.5 : Pohľady severný a východný – rozsah sanačnej omietky, M=1:100.
- Príloha č.6 : Pohľady južný a západný – rozsah sanačnej omietky, M=1:100.
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