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V Brně dne 2. února 2021 

 

Referenční dopis – doporučení 
 

Spolupráci s Dr. Poulem (jednatel společnosti Projekce iGEO s.r.o.) jsme zahájili na doporučení od 
ředitele firmy realizující konstrukce speciálního zakládání staveb. 

Jedná se o projekt významného developera komerčních nemovitostí působícího v České republice, jehož 
klientem je nadnárodní firma z oblasti logistiky a maloobchodu (na některé informace je z obchodních 
důvodů embargo). Předpokládané investiční náklady projektu jsou v řádu jednotek miliard korun. V rámci 
projektu bude nutno zpracovat velké kubatury zemních prací (úprava, těžba) před samotným zahájením 
založení stavby ve velmi obtížných geologických podmínkách. V předchozích etapách přípravy stavby 
se na průzkumných geologických pracích a návrhu řešení podílely renomované firmy jejichž výsledky 
a návrhy způsobovaly nerentabilitu celého projektu. 

Po dlouhé diskusi jsme shrnuli problémy současného poznání – zejména nedostatečnost provedených 
průzkumných prací a doktor Poul přesvědčil investora o nutnosti provedení další etapy specializovaných 
průzkumných geotechnických prací. Na základě zjištěných poznatků a konzultací s projektanty 
a investorem bylo Projekcí iGEO s.r.o. provedeno několik matematických modelů a statických výpočtů, 
díky kterým bylo navrženo řešení, které je výrazně finančně i časově úspornější a souběžně nabízí větší 
jistotu spolehlivého a dlouhodobého fungování. Oproti předešlým návrhům se jedná o ušetření nákladů 
ve výši okolo 200 milionů Kč. 

Všem investorům a projektantům doporučujeme využití služeb Projekce iGEO s.r.o., kdy doktor Poul 
a jeho tým odborníků dokázali ve velmi stísněném časovém intervalu nalézt exaktní a finančně přijatelné 
řešení. 

S panem Poulem je výborná domluva, na podněty reaguje velmi rychle a svoji práci odevzdává 
v odpovídající kvalitě za rozumnou cenu. 
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