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Objekt základu bude umiestnený v priestore existujúcej haly. 

 

Ako prvé treba vybúrať existujúcu podlahu a betónové konštrukcie existujúcich základov a odobrať 

podkladovú zeminu cca 2,5m pod úroveň existujúcej podlahy. Podložie základu treba zrovnať 

a zhutniť pomocou štrkového lôžka (makadamu). Hrúbka štrkového lôžka (makadamu) je min. 

500mm. Zhutnenie je potrebné realizovať po vrstvách max. 200mm hrubých, aby zhutnenie bolo 

rovnomerné. Minimálna miera zhutnenia je na únosnosť 350kPa (podľa požiadavky dodávateľa 

stroja musí byť modul pretvárnosti základovej zeminy min. Edef > 60MPa). Vrstvu makadamu treba 

chrániť od základovej zeminy netkanou textíliou, pričom lôžko treba ňou obaliť a na hornej hrane 

nechať presah min. 2,0m od okraja stavebnej jamy. 

 

Vrstvu zhutneného štrku treba zrovnať pomocou podkladného betónu hrúbky cca 100mm, čím sa 

dosiahne rovná stabilná plocha na uloženie výstuže železobetónového základu. 

Na podkladný betón treba vymurovať steny z betónových priečkových tvárnic na cementovú maltu, 

ktoré vymedzia pôdorysný tvar základového bloku. 

Základová konštrukcia sa skladá z nosnej dosky hrúbky 1000mm, na ktorej je nabetónovaná 

vyprofilovaná vrstva základového bloku, v ktorej sú umiestnené odvodňovacie kanály, zberná 

nádržka a jednotlivé dosky stola.  

Na zabránenie prenosu otrasov z okolitej prevádzky je potrebné oddeliť realizovaný betónový 

základ vrstvou extrudovaného polystyrénu pevnosti v tlaku do 250kPa, napr. STYROFOAM™ IB-

A. Vrstvu izolácie treba ochrániť od liateho betónu PE fóliou. 

 

V prvej etape treba do takto pripraveného debnenia uložiť výstuž tvarovanú do armovacích košov 

ku obom povrchom základovej dosky hr. 1000mm, pričom hornú vrstvu treba oddeliť od spodnej 

pomocou oceľových sponiek, zhotovených z viazanej výstuže. Spony treba ukladať na pozdĺžne 

prúty výstuže, ktoré sú najbližšie ku spodnému povrchu základového bloku. Prúty výstuže musia 

byť uložené na podklad s krytím 50mm. Vystuženie je nakreslené na výkresoch. 

V druhej etape treba na vrstvu nosnej dosky uložiť výstuž vyprofilovanej hornej vrstvy základového 

bloku, ktorý olemuje jednotlivé kanály a zbernú nádrž, pričom vrstvu výstuže treba uložiť na 

oceľové spony, zhotovené z viazanej výstuže. Spony treba ukladať na betónový povrch nosnej 

základovej dosky. Základový blok pod jednotlivé stoly doporučuje výrobca pred zabetónovaním 

opatriť vhodným debnením pre kotviace otvory. 

 

Uchytenie stroja do základového bloku by malo byť realizované do pripravených otvorov pomocou 

hákových kotviacich skrutiek, zaliatych lepiacou maltou podľa požiadaviek dodávateľa stroja. 

Okrem kotviacich otvorov budú do základu kotvené tiež laterálne ovládania lôžka stroja, ktoré treba 

privariť ku výstuži betónového bloku a zaliať do betónu . 

 

Rovinnosť základu musí byť realizovaná v tolerancii max. ±10mm. 

 

U všetkých železobetónových konštrukcií treba použiť betón pevnostnej triedy v tlaku C30/37, 

stupeň vplyvu prostredia XC3, max. obsah chloridov Cl 0,4, max. rozmer zŕn kameniva 16mm 

a oceľ pevnostnej triedy B500A (10505 R). 

Debniace a oddebňovacie práce, ukladanie výstuže, kladenie betónovej zmesi a jej kvalitu, ochranu 

betónu, kontrolu akosti a pod. realizovať podľa technologického predpisu a príslušných noriem. 

 

Konštrukcia základu prenáša zaťaženie do základovej pôdy celou svojou plochou. Vzhľadom na to, 

že v lokalite je treba odstrániť existujúce základové konštrukcie a nie je zaručená homogenita 

základovej pôdy, treba objekt základu založiť na zhutnený štrkový (makadam) vankúš hrúbky min. 

500mm. Tento vankúš bude zhutňovaný po vrstvách hrubých max. 200mm na hodnotu únosnosti 



min. 350kPa (podľa požiadavky dodávateľa stroja musí byť modul pretvárnosti základovej zeminy 

min Edef > 60MPa) a bude mať za úlohu zlepšiť machanické vlastnosti základovej pôdy tesne pod 

základovým blokom. Vrstvu makadamu treba chrániť od základovej zeminy netkanou textíliou. 

 

Vzhľadom na to, že v lokalite nie je známe zloženie základovej pôdy (nebol realizovaný geologický 

prieskum), treba aby vhodnú únosnosť základovej pôdy určil odborník z oboru geológie, ktorého 

treba prizvať na stavbu po odkopaní zeminy po základovú špáru. Tento odporučí z dynamických 

skúšok základovej pôdy hrúbku zhutneného štrkového (makadamového) vankúša a tiež po zhutnení 

tohto vankúša odskúša jeho geofyzikálne parametre (min. Edef > 60MPa). Pri realizácii 

zhutňovacích prác treba zaistiť priebežnú geofyzikálnu kontrolu jednotlivých vrstiev podkladného 

lôžka. 

 

Základovú špáru treba pred zabetónovaním chrániť podľa príslušnej normy. 

Vzhľadom na to, že projekt upravuje existujúcu stavbu, môžu sa počas realizácie vyskytnúť 

skutočnosti, s ktorými v projekte nie je uvažované. Ak sa pri realizovaní stavby narazí na takéto 

skutočnosti, treba tieto konzultovať s projektantom. 
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