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1) Příčiny a projevy poruch základů 

V mnoha případech jsou příčiny poškození budov v základech. Určení závady je dosti 

složité a záleží na zkušenostech a odbornosti pracovníka, který má za úkol poškozenou budovu 

opravit. 
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Poruchy základů mohou být způsobeny následujícími činiteli: 

 částečné podmáčení základů a nerovnoměrné sedání 
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 poruchy způsobené promrzáním základů 
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 poruchy způsobené vlivem agresivní spodní vody 
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 poruchy způsobené vlivem deformace a změn v základové půdě 
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Poruchy běžných základů se mohou zlepšit: 

 zpevněním základů (injektáží základů) 
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 zpevněním základového podloží (injektáží zemin) 
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Jinou možností je rozšíření plochy základů podchycením, prohloubením a rozšířením základů, 

případně provedením pilot (mikropilot), které přenesou zatížení do únosnějšího podloží nebo se 

mohou navrhnout jako plovoucí. 
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Všechny způsoby, které zmenší nebo odstraní poklesy základů jedné budovy, mohou negativně 

ovlivnit sousední objekty.  
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2) Způsob zjišťování poruch základů 

 

 

 

Přestavby budov pro odborná učiliště, obor vzdělávání Zednické práce, nakladatelství PARTA, 

Praha 2006, ISBN: 80-7320-018-X 

 

 

Po zjištění příčin poruch se přistupuje k těmto rekonstrukcím základů: 

 

 - podezdívání základů 
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 - rozšiřování základů 
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 - zpevňování základové půdy 
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