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Úroveň spodnej hrany základu

Úroveň predpokladanej základovej škáry

LEGENDA
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Železobetón C25/30 + výstuž

-2,300

Materiál základov

UPOZORNENIE :

Keďže základová zemina musí spĺňať pevnostné charakteristiky ( únosnosť ) , na ktoré boli navrhnuté rozmery

základov , t.j. min Rdt = 200 kPa , bude nutné pri výkopových prác prehodnotiť jej únosnosť .

spôsob zakladania a vystuženia .

Preto sa doporučuje pri výkopových prácach prizvať geológa a vykonať geologický prieskum .
Na základe geologického prieskumu budú ponechané alebo upravené rozmery základov , prípadne sa zmení

byť min. 0,8 m v rastlom teréne .

Pre každú vonkajšiu konštrukciu musí byť základová škára v nezamŕznej hĺbke t.j. min. 1,15 m , pričom musí

Základovú škáru je nutné ručne dočistiť .
V úrovni základovej škáry sa pre zlepšenie jej kvality navrhuje zhotoviť lôžko zo štrkodrvy, ktoré je

pomeroch pri výkopových prácach , resp. na základe stanoviska geologického prieskumu .

nevyhnutné zhutniť na Edef = min. 45 MPa !!!
Trieda betónu, rozmery a vystuženie bude potvrdené alebo upravené na základe zistených základových

Horná hrana základov sa nachádza v úrovni -1,050 .

Pred betonážou spodných častí je nutné vždy vložiť prepájajúcu ( čakajúcu výstuž ) pre horné časti .

Pred betonážou je nutné vložiť zemniacu pásovinu bleskozvodu .

Poznámka

Úpravu okolia a plôch + zatrávnenie a príp. výsadbu ostatných okrasných kríkov
okrem projektovaných drevín, táto PD nerieši, zabezpečí si investor vo vlastnej réžii
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť v mieste a v okolí výkopu všetky
možné podzemné vedenia !
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