Most Košická — založení pilíře č. 10 v Dunaji
Popis stavby
Úkolem Zakládání staveb, a. s., bylo podílet se na realizaci
suché stavební jímky pro pilíř č. 10 nového mostu Košická
se základovou spárou cca 11 m pod hladinou řeky. Pro její
utěsnění proti průsakům vody a zlepšení základových poměrů
byla v celé ploše základové spáry (40x12 m) použita technologie tryskové injektáže ze sloupů průměru 1,2 m. Práce byly
prováděny z povrchu umělého ostrova, vytvořeného ze štětovnic a následných zásypů. Injekční pole se skládalo z 931 ks
jednotlivých sloupů, což představovalo téměř 20 000 m vrtání
a téměř 8000 m tryskové injektáže.

Výměry
Trysková injektáž s průměry sloupů 1200 mm: 5151 m3

Zákazník
Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava

Investor
METRO Investing, s. r. o., Muchovo náměstí 1, Bratislava

Cena

Rok

13,03 mil. Kč

2003–2004

Bridge Košická —
foundation of the pillar
no.10 in the River Danube
Contract description
The Zakládání staveb Co. was commissioned to take part in
the realisation of a dry cofferdam for the pillar no. 10 of the
new bridge Košická with a footing bottom placed approximately 11 m below the water level. The technology of jet-grouted
columns of 1,2 m in diameter was used to secure the footing
bottom against ingresses of water and to improve foundation
conditions across the whole footing bottom area (40x12 m).
The works were carried out from an artiﬁcial island surface
made of sheet pile walls and subsequent backﬁlls.
The injection ﬁeld consisted of 931 pieces of individual
columns that required almost 20 000 m of drilling and nearly
8 000 m of jet-grouting.

Measures
Jet-grouted columns of 1200 mm in diameter: 5151 m3

Client
Doprastav Co., Drieňová 27, Bratislava

Investor
METRO Investing Ltd., Muchovo náměstí 1, Bratislava

Price

Year

450 000 EUR

2003–2004

Ing. Štěfan Kováč, Doprastav, a. s.,
ředitel závodu Bratislava-Petržalka

