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1  Úvod 

Projekt řeší administrativní budovu Americká – 2796/54 Plzeň. Jedná se o novostavbu 

s komerčními prostory v proluce lichoběžníkového tvaru o celkových půdorysných rozměrech  41x 17,2 

m se dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažími. 

2 Podklady 

Jako podklad pro tento projekt bych nechal vytvořit inženýrsko – geologický průzkum 

staveniště a stavební výkresy objektu (technická zpráva a grafický profil zemin).  

 

3 Postup zpracování projektu 

V první řadě by byly určeny parametry zemin, které by byli porovnány s parametry 

uvedenými v technické zprávě, která slouží jako podklad pro projekt. Poté by byly navrženy různé 

varianty desky, některé se později ukázaly jako nevhodné. 

Varianty by byly zpracovány v softwaru GEO5 Deska posudek či jiném softwaru. Po 

optimalizaci parametrů konstrukce by byly zpracovány výkresy k nejvhodnější variantě. 

4 Charakteristika konstrukce 

4.1 Navržené varianty 

Jedná se o provedení základové desky do hloubky 8,1 m pod úroveň terénu. 

Základová deska je ve dvou variantách. První varianta je deska, druhá varianta je deska s 

pilotami. Kvůli podzemní vodě bylo nutné navrhnout základovou konstrukci jako betonový suterén. 

První varianta je navržena jako deska. Návrh počítá s náběhy okolo obvodu, které  by ztenčili desku, 

záleželo by na hospodárnosti výztuže na protlačení, aby nebyla příliš nákladná, pokud ano, od čisté 

desky by se opustilo. 

Druhá varianta je deska, kde pod lokálními břemeny (sloupy) byli přidány vrtané piloty. 

Tloušťka stěny by se pohybovala okolo 200 mm. 

Další variantou by mohly být pasy ve směru průvlaků. 
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5 Provádění základové konstrukce 

V případě základové desky bude vykopána jáma do pažící konstrukce.  Při hloubení budou z líce 

stěny postupně odstraňovány povrchové nerovnosti. Po dosažení hloubky 8,1 m metrů bude stavební 

jáma dočištěna a do upravena pro zaměření míst pilot.  

Dále bude provedeno vrtání pilot o určitém průměru. Poté osazení výztuže pilot a jejich 

následné vybetonování. 

Vodotěsnost základové konstrukce 

Vodotěsnost podzemních stěn bude zajištěna asfaltovou izolací. 

6 Zajištění sousedních objektů 

Výkopem stavební jámy pro suterén budoucího objektu budou obnaženy základy objektů po 

obvodě stavební jámy. Pro podchycení přilehlých obvodových zdí by bylo možné použít tryskovou 

injektáž. Nebo zajistit základy sousedních objektů pomocí kotvy. 

 

 

Obr. nalezen na http://www.zakladanigroup.cz/prospekty a http://kosper.cz/technologie/pazeni-stavebnich-jam/,  

 navštíveno dne 19.12.2016 

7 Použité hmoty 

Podzemní stěny, pilota, základová deska 

 Beton nejméně C 30/37- XC4, z cementu CEM I 42.5N 

 Konzistence – S4 

 Výztuž z oceli B 500 B. 

Pažící bentonitovou suspenzi si určí provádějící firma. 

http://www.zakladanigroup.cz/prospekty
http://kosper.cz/technologie/pazeni-stavebnich-jam/





