Založení objektu
Tiskárna 2 000 +
Praha - Malešice

info

Objekty nov� budované tiskárny v Praze – Malešicích byly
roz�len�ny do t�í �ástí – administrativní objekt, výrobní
hala a hala expedice.
Terén staveništ� stoupá na délku objekt� o cca 3,5 m
a stejný sklon jako terén mají i vrstvy podloží.
Pod navážkami a tuhými hlínami se v hloubce asi 2,5 m
nacházejí rozložené b�idlice, které p�echázejí v b�idlice
zv�tralé. Teprve od hloubky cca 7 m jsou b�idlice
nav�tralé, které je možno považovat za dostate�n�
únosné. Hladina podzemní vody je v hloubce 0,7 – 1,4 m
pod p�vodním terénem. Byla zjišt�na extrémn� vysoká
síranová agresivita vyžadující chrán�ní základových
betonových konstrukcí izolací.
Všechny objekty
tiskárny jsou založeny
na základových
patkách event.
pasech. V �ásti siln�
zatížených podlah
(sklad papíru a �ásti
expedice) byl požadavek projektanta
na zlepšení
základových pom�r�
podloží. Zvýšení
únosnosti pod základy
a podlahami bylo
dosaženo metodou
hloubkového
vibra�ního zhut�ování
s provedením
št�rkových sloup�
systémem KELLER.
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Investor :
MAFRA a.s.
Generální projektant :
Plan und Bau, spol. s r.o.
Projektant :
Astra Zlín spol. s r.o.
Realizace : 10 – 11 / 1999
Objem prací :
Délka sloup� : 1,5 – 6,0 m
délka cca 5000 m
Rota�ka : délka cca 1000 m
Dodavatel:
Keller – speciální zakládání, spol. s r.o.
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.
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Sou�ástí výrobní haly byl základ pro 5 novinových
rota�ních stroj�. Pod základem rota�ky provedla firma
KELLER vým�nu stávající neúnosné zeminy za násyp
hrubozrnného zahlin�ného št�rkopísku, který byl
hloubkovým vibrátorem zhutn�n. Odpovídající kvalita
zhutn�ní byla pr�b�žn� ov��ována dynamickými
penetra�ními zkouškami, které provád�li pracovníci firmy
KELLER a osmi statickými zat�žovacími zkouškami,
které provedla a vyhodnotila specializovaná firma PÚDIS.

Pobo�ky ve Vídni, Södingu, Innsbrucku, Salzburgu, Dornbirnu, Praze, Bratislav�, Budapešti, Veron�.
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