Založení areálu
Korunní dvůr v Praze
Popis stavby
V létě roku 2004 dokončila společnost Zakládání staveb, a. s.,
práce speciálního zakládání pro rozsáhlý obytný a kulturně-společenský areál Korunní dvůr v Praze na Vinohradech.
Úkolem Zakládání staveb, a. s., bylo zajištění stavební jámy
pro podzemní garáže kotveným záporovým pažením, které
sloužilo i jako ztracené bednění betonové konstrukce stěn suterénu. Pažení je kotveno dočasnými 2–4pramencovými kotvami v 1–3 úrovních přes předsazené ocelové kotevní převázky.
Současně bylo třeba podchytit dvě věže pivovarských komínů
a část staré sladovny a zachovat je tak pro zakomponování
do výstavby. Podchycení bylo provedeno pomocí mikropilot,
mikropilotových bárek, kotvení a stříkaného betonu.

Výměry

Korunní
dvůr complex in Prague

Foundation of the

Zápory: 1268 m,
Záporové pažení: 1902 m2,
Piloty Ø 600 mm: 52 m,
Mikrozápory 108/16 mm: 120 m,
Mikropiloty: 108/16 mm: 1248 m,
Kotvy dočasné 3pramencové: 2404 m,
Kotvy dočasné tyčové: 747 m,
Ocelové převázky: 448 m; 31,3 t;
Výdřeva: 2231 m2,
Zemní práce: 100 409 m3,
Stříkaný beton: 233 m2.

Zákazník
Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5

Investor
Africa-Israel Investments Group a Israel Adler & Son Group

Cena

Rok

36,3 mil. Kč

2004

Contract description
In summer 2004 the Zakládání staveb Co. ﬁnished works of
special foundation for a vast residential and cultural complex
called the Korunní dvůr in the Prague quarter of Vinohrady.
The Zakládání staveb Co. was commissioned to secure a
foundation pit for underground garages with an anchored rider
bracing that also served as a permanent shuttering of the
concrete structure for basement walls. The bracing is anchored with 2- to 4-strand temporary anchors at 1 to 3 levels over
outset steel strap anchors.
At the same time it was necessary to underpin two chimney
towers of the adjacent brewery and a part of the old malt-house to enable their complete integration into the construction.
The underpinning works were carried out with the use of
micropiles, micropile clusters, anchoring and sprayed concrete.

Measures
Riders: 1268 m,
Rider bracing: 1902 m2,
Piles Ø 600 mm: 52 m,
Microbraces 108/16 mm: 120 m,
Micropiles: 108/16 mm: 1248 m,
3-strand permanent anchors: 2404 m,
Temporary bar anchors: 747 m,
Steel straps: 448 m, 31,3 tons,
Timbering: 2231 m2,
Earth works: 100 409 m3,
Sprayed concrete: 233 m2.

Client
STRABAG, Co. Na Bělidle 198/21, Praha 5

Investor
Africa-Israel Investments Group and Israel Adler & Son Group

Price

Year

1,25 mil. EUR

2004

Ing. Štefan Havlík, STRABAG, a. s.

