
 
 
 
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 

Katedra betonových a zděných konstrukcí - K133 
 

Praha 2018 
 

 

 

 

Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci 

 

Reconstruction of silo tower in Olomouc 

 

 

 

Diplomová práce – 3.Část: GEOTECHNICKÁ 

Technická zpráva 

 

 

Studijní program: Stavební inženýrství  
Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb 
 
Vedoucí práce: Ing. Hana Hanzlová, CSc. 
 
 
 

Daniel Vyskočil 

  



2 

 

Obsah 
1. Základní údaje o projektu ................................................................................................................ 3 

1.1. Obecný popis stavby ................................................................................................................ 3 

1.2. Použité normy ......................................................................................................................... 3 

1.3. Použitý software ...................................................................................................................... 3 

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení ................................................................................ 3 

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby ........................................................ 3 

2.2. Technické řešení stavby .......................................................................................................... 3 

2.3. Materiálové řešení stavby ....................................................................................................... 4 

3. Základové konstrukce ...................................................................................................................... 4 

3.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu ......................................................................... 4 

3.2. Zemní práce ............................................................................................................................. 4 

3.3. Základové konstrukce .............................................................................................................. 4 

4. Technologie a provádění ................................................................................................................. 4 

 

  



3 

 

1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

Projekt:    Návrh přestavby konstrukce sila  
 
Místo stavby:   Olomouc, kraj Olomoucký 
 
Dispozice budovy:   
 Předmětem projektu je přestavba konstrukce sila v Olomouci. Jedná se o nástavbu pěti pater 

na konstrukci původního sila z roku 1936.  V přízemí se nachází recepce,  další patra nástavby slouží 

jako kancelářské prostory o celkové ploše přibližně okolo 1100 m². Kanceláře mají flexibilní upořádání 

v podobě kuchyněk a sociálních zařízení. Součástí posledního patra je terasa s ocelovou konstrukcí. 

 Celý komplex je zpřístupněn výtahem a v patrech s kancelářemi je umístěno tříramenné 

monolitické železobetonové schodiště. Nástavba je zpřístupněna i venkovním ocelovým schodištěm. 

 Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny v přilehlé komunikaci.  

 

1.2. Použité normy 

 ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

 ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové 

půdy 

 ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 

1.3. Použitý software 

 GEO 5  2017 

 

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

 Předmětem projektu je nástavba administrativních prostor na konstrukci bývalého sila 

pravidelného obdélníkového půdorysu s plochou střechou, rozložené v pěti podlažích. Celkové 

půdorysné rozměry nosné konstrukce objektu jsou 18,2 x 13,26 m. Konstrukční výška nadzemních 

podlaží je 3700 mm. V přízemí se nachází recepce, další patra nástavby slouží jako kancelářské 

prostory. Opláštění budovy je řešeno jako kombinace prefabrikovaných panelů a prosklených ploch v 

hliníkových profilech. 

2.2. Technické řešení stavby 

 Objekt je založen na hlubinných širokoprofilových vrtaných pilotách průměru 1100 mm a 

1300 mm, které jsou ukončeny spojitou patkou s obdélníkovými kalichy. Hlavní nosný systém budovy 

je tvořen 14 prefabrikovanými sloupy, které podpírají nástavbu sila. Uprostřed těchto sloupů je 

provedeno ztužení ocelovými a železobetonovými prvky. Nad úrovní sila na sloupy je proveden 

monolitický železobetonový rošt. Nosný systém nástavby tvoří monolitické železobetonové desky 

s průvlaky, které jsou neseny sloupy a stěnami. Hlavní schodiště je řešeno jako železobetonové, 

monolitické a tříramenné. 
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2.3. Materiálové řešení stavby 

Konstrukce je navržena ze železobetonu. 

 Piloty     C30/37 XC2,XA1_Cl 0,2_ Dmax 22_S4 

 Základové patky   C30/37 XC4,XF4,XD2_Cl 0,2_ Dmax 22_S4 

 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 

 

3. Základové konstrukce 

3.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

0 - 1 m   Hlína – jílovitá (šedá, hnědá) 

1 - 5 m   Jíl – tuhý (žlutá, šedá) 

5 - 12 m  Jíl – tuhý (šedá, hnědá) 

 

Hydrogeologické údaje se ve výpisu vrtu neobjevují. Hladina podzemní vody není určena.  

 

3.2. Zemní práce 

 Vytyčení vnějších obrysů stavební jámy bude provedeno oprávněným geodetem. Srovnávací 

rovina se nachází ve výšce 216,100 m n. m.. Objekt je situována v rovinném terénu. Stavebním 

pozemkem neprocházejí žádné inženýrské sítě, není tedy nutno řešit ochranu ani přeložky sítí. 

3.3. Základové konstrukce 

 Objekt je založen na hlubinných širokoprofilových vrtaných pilotách průměru 1100 mm a 

1300 mm, které ukončeny spojitou patkou s obdélníkovými kalichy. Vrtané piloty se betonují do 

předem zhotovených vrtů.  

 

 

4. Technologie a provádění 

Výroba vrtaných pilot vyžaduje strojní vybavení s technologií rotačně náběrového vrtání. 

K pažení vrtu se využije ocelových spojovatelných pažnic. K přípravným pracím připadá vyčištění stěn 

a především dna vrtu. Dále následuje spuštění armokoše do vrtu samotnou vrtací soupravou nebo 

jeřábem. Pokud je nutné, vyčerpá se podzemní voda. Po dočištění se betonuje pilota pomocí roury 

s násypkou, kterou usměrňujeme beton.  


