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STABILIZACE PODZÁKLADÍ PODLAH BUDOVY POLICIE ČR 

STRAKONICE PUR PRYSKYŘICEMI 
Subsoil layers stabilization of the building ground floors by PUR resins 

 
 
 
Anotace 
Popis metody podchycení podlah objektu policie ČR ve Strakonicích, u kterých do�lo vlivem 
povodně v srpnu 2002  k sednutí podkladních vrstev . Pou�itím mikropilot a výplňovými 
injektá�emi PUR pryskyřicemi bylo dosa�eno zpevnění podlo�í při minimální době realizace. 
 
There are described methods used to stabilization of the subsoil layers of the ground floor in 
the building of the CR Police in Strakonice defected due to floods in August 2002. Micropiles 
and PUR resin injections aplication the subsoil layers were stabilised within a minimum time 
of realisation.   
                                                         
 
Stručný popis objektu  
 
Konstrukce budovy je provedena jako montovaný �elezobetonový skelet s výplňovým 
zdivem. Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný systém tvořený �elezobetonovými 
montovanými rámy. Vnitřní zdivo a příčky jsou provedeny z keramického zdiva. Zalo�ení 
objektu je podle informací majitele hlubinné , pravděpodobně na �elezobetonových vrtaných 
pilotách.  
 
Častým problémem vyskytujícím se v praxi je zakládání v obtí�ných geologických 
podmínkách. V tomto případě se pravděpodobně jedná o zalo�ení na �patně zhutněných 
navá�kách (písky a písky s příměsí jemnozrnných částic). Rovně� ve vrstvách mezi 0,9 a� 1,8 
m byly zasti�eny organické příměsi navá�ek, které by se mohly vyznačovat charakteristickou 
vlastností - prosedáním. 

 

Provedenou prohlídkou bylo zji�těno, �e v prakticky celém rozsahu 1. NP budovy do�lo po 
povodních k poruchám podlah a příček. Zji�těné poruchy se projevily dosednutím podlah a 
popraskáním příček. V několika místech  byly zji�těny masivní �ikmé trhliny v  příčkách 
probíhající a� k průvlakům montovaného skeletu.  

 

Z vý�e popsaného lze usoudit, �e jednoznačná příčina vzniku  poruch spočívá v mocné, 
nedostatečně zhutněné vrstvě navá�ek v podlo�í podlah, které slehly po opadnutí hladiny 
vody  v období po povodních v srpnu 2002 . 
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Ře�ení situace 

Vzhledem k mocným vrstvám kyprých nedostatečně  zhutněných a slehlých navá�ek,  
očekávaným dutinám pod podlahovými vrstvami  a při zvá�ení geologie, účelu a technického 
provedení bylo navr�eno podchycení  podlah mikropilotami a  injektá�í polyuretanem. 
 
Obr. č. 1. 
 

  

   injektá�ní obturátor (pakr) 

           

 

zemina proinjektovaná materiálem 

CarboPur WX 

 

výztu�ný prvek � zavrtávací kotevní 

tyč R 32 s osazenou korunkou (cca 76 

mm), 

                                                                                        alternativně injektá�ní trubka 

 

 

Před zahájením vlastních injektá�ních pracích byl proveden průzkum rozvodů  a to dle 
původní projektové dokumentace a dále metodou georadaru.  Tato metoda se v tomto případě 
osvědčila , proto�e byly zároveň zji�těny a zaevidovány  i dutiny  pod podlahou.  

 
V celém rozsahu 1.NP  pak firma Matteo s.r.o. provedla vyztu�ení podlo�í podlah injektá�í 
polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WX v kombinaci se zavrtávanými kotevními tyčemi 
R32. Injektá�í do�lo k vyplnění vniklých dutin a zpevnění navá�kových zemin. Injektované 
kotevní tyče pak zabezpečily přenos ve�kerého zatí�ení do středně ulehlého hlinité písku  v 
podlo�í navá�ek. Navr�ená hloubka kotev byla 2 m pod úroveň stávající podlahy. Půdorysné 
rozmístění  kotev  bylo zvoleno v rastru 1,5 x 1,5 m. 

 
Před započetím injektá�e bylo důsledně zatěsněno mezikru�í vývrtu PU pěnou. Poté byla 
provedena injektá� Polyuretanem CarboPur WX .  Mno�ství injektovaného PU bylo 
limitováno výronem media v okolí kotvy, nebo maximální spotřebou 35 kg na kotvu. 
Doplňující vývrty pak byly provedeny po injektá�i výztu�ného prvku a to do trojice ve 
vzdálenosti 30 cm od hlavního prvku.  
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           Rozmístění injektovaných kotev                               Provádění injektá�e dvouslo�kovým PUR 

 

 

Tato doplňující  injektá� byla ukončena po výronu pryskyřice v okolí pakru, nebo  po  
aplikaci    3 kg PU CarboPur WX na otvor. 
 
Realizace této zakázky trvala cca 20 dnů.          
 
 
 
 
Investor:                                         Policie ČR 
Projektant:      MATTEO s.r.o., Hrdějovice 11, Hrdějovice 
Dodavatel injekčních prací:    MATTEO s.r.o., Hrdějovice 11, Hrdějovice 
Dodavatel materiálů, technické poradenství:  CarboTech - Bohemia s.r.o., Ostrava 
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