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V  příspěvku je popsána rekonstrukce původního sila z  roku 1936 a  jeho 

nástavba. Nosná konstrukce nástavby je prefabrikovaný železobetonový 

skelet, z konstrukčního hlediska nezávislý na stávajícím objektu sila. Jeho 

nosná podnož, sestávající ze čtrnácti sloupů o hraně 800 mm, vynáší vlastní 

čtyřpodlažní skelet administrativního objektu nad úrovní sila s  jednopatro-

vou ocelovou nástavbou pátého podlaží. ❚ This contribution describes 

reconstruction of an original silo from 1936 and its extension. The load 

bearing structure of the extension is of precast element reinforced concrete 

skeleton, from the structure point of view it is independent from the original 

object of the silo. Its load bearing socle, consisting of fourteen columns of 

the edge of 800 mm, brings up the four-storey skeleton of an administrative 

object above the silo level and one-storey steel extension of the fifth floor.

Návrh rekonverze historické budovy olomouckého sila vze-

šel z interního výběrového řízení. Investorka bydlela v bezpro-

střední blízkosti stavby, byla proto důvěrně seznámená s celou 

lokalitou a chátrající silo se pro ni stalo velkou výzvou a snem. 

Předložený návrh ji oslovil, a  tím byla započata dlouhodobá 

spolupráce.

Jednotlivé kroky přípravy projektu nebyly vůbec jednoduché 

a trvaly několik let. Největším úskalím bylo mimo jiné proká-

zat, že budoucí stavba nepoškodí panorama města Olomou-

ce, neboť Silo Tower stojí nedaleko hranice chráněné památ-

kové rezervace. 

Projekt prošel ve  fázi přípravy výraznou proměnou. Z pů-

vodního návrhu, který kopíroval základní půdorys sila, se fi-

nální varianta zvětšila výrazným způsobem. Právě tato změ-

na umožnila vznik atypického podlaží stavby, které vynáší čtr-

náct mohutných železobetonových pilířů. 

Proces stavby byl ve srovnání s přípravou neuvěřitelně rych-

lý. Nejdříve byla odstraněna původní střecha sila a část kon-

strukcí. Následovala příprava železobetonových pilířů, které 

se na stavbu dopravovaly přes celé město. Každý z nich mě-

ří více než 20 m a váží 40 tun. Po osazení pilířů byl vytvořen 

nejdříve základ 1. patra a následně již začala rychle růst mon-

tovaná betonová kostra objektu v neuvěřitelném tempu jed-

no patro za osm dní. 

Po dokončení hrubé stavby přišla na řadu instalace atypic-

kých oken obvodového pláště. Již první patro osazené okny 

potvrdilo, že rytmus oken funguje jak v interiéru, tak i při dál-

kových pohledech. Slavnostní okamžik přišel ale až v  den, 

kdy se Silo Tower po setmění nad městem Olomouc poprvé 

rozsvítil a stavba tak začala žít svým vlastním životem.

Rekonstrukce původního sila

Silo z roku 1936 bylo delší dobu nevyužívané. Jeho konstruk-

ce, původní výšky cca 17  m, je zděná s  železobetonovými 

věnci a výsypkami nad přízemím. Silo je členěné na svislé ko-

mory jednotlivých zásobníků.
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Obr. 1 Silo Tower v Olomouci ❚ Fig. 1 Silo Tower in Olomouc

Obr. 2 Situace ❚ Fig. 2 Situation plan
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Při rekonstrukci byly sejmuty původní 

krov a stropní deska, spodní stavba by-

la zabezpečena proti vodě a zemní vlh-

kosti. Silo bylo opláštěno kontaktním te-

pelně-izolačním systémem a omítnuto. 

V  jedné z komor bylo původní schodi-

ště nahrazeno výtahem, který pokraču-

je až do posledního podlaží novostavby.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

NOVOSTAVBY

Po  zralé úvaze byla nosná konstruk-

ce nástavby řešena jako montovaný 

prefabrikovaný skelet. Hlavním důvo-

dem byl zejména požadavek na  rych-

lost výstavby vzhledem k umístění stav-

by v centru města v těsné blízkosti že-

lezniční trati, kdy nesmělo dojít k ome-

zení provozu sousedních objektů. 

Nástavba je z  konstrukčního hledis-

ka nezávislá na stávajícím objektu sila. 

Nosná podnož vynáší vlastní čtyřpod-

lažní železobetonový skelet administ-

rativního objektu nad úrovní sila s  jed-

nopatrovou ocelovou konstrukcí páté-

ho podlaží. 

Objekt má základní půdorysné roz-

měry 18,7  × 13,8  m a  výšku 40,5  m 

od  upraveného terénu. Hlavní nosný 

systém podnože tvoří čtrnáct sloupů 

průřezu 800 × 800  mm o  hmotnosti 

40  t s ukončením nad úrovní stávající-

ho sila. Na sloupech je uprostřed výš-

ky provedeno ocelové prostorové ztu-

žení. V příčném směru konstrukci dále 

ztužují dvě železobetonové stěny spřa-

žené s nosnými sloupy. Nad úrovní si-

la byla na hlavních sloupech provedena 

zdvojená monolitická ztužující žebrová 

deska tloušťky 300 mm s průvlaky výš-

ky 1 300 mm. 

Založení sloupů je hlubinné na široko-

profilových vrtaných pilotách průměru 

1  050  mm ukončených monolitickými 

kruhovými hlavicemi, resp. monolitický-

mi obdélníkovými převázkami s hloub-

kou kalichů 1 800 mm. 

Vlastní čtyřpodlažní skelet v horní části 

se základním modulovým rastrem 6,1 × 

6,5 m je prefa-monolitický se systémem 

dělených sloupů. Na sloupech jsou ulo-

ženy průvlaky a ztužidla, stropní desku 

v celkové tloušťce 200 mm tvoří filigrá-

nové panely se spřahovací monolitic-

kou dobetonávkou. Konstrukci doplňu-

je montované vnitřní schodiště.

 Celá konstrukce je opláštěna prefab-

rikovanými sendvičovými panely v kom-

binaci se zasklenými plochami v hliníko-

vých profilech. Poslední patro je pou-

ze na části půdorysu a je navrženo jako 

ocelová konstrukce s  opláštěním leh-

kým kovoplastickým pláštěm. Střeš-

ní konstrukce nad posledním patrem je 

z trapézového plechu. 

SPECIF IKA STAVBY

Výjimečné a rizikové bylo armování trá-

mové desky na  zhlaví sloupů ve  výš-

ce 23  m. Z  časových a  zejména pro-

storových důvodů byly hlavní armoko-

še průvlaků vypleteny a  kompletovány 

ve  výrobně. Jejich délka byla až 18  m 

a hmotnost více než 7,6  t. Osazení ar-
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mokošů na zhlaví sloupů bylo kompliko-

vané, neboť sloupy měly až 26 spřaho-

vacích trnů.

Další náročnou částí byl návrh že-

lezobetonových sendvičových panelů 

opláštění. Dva základní požadavky byly 

v přímém rozporu – na jedné straně by-

la snaha o vytvoření co největších dílců 

s ohledem na pracnost montáže a mi-

nimalizaci styčných spár, na druhé stra-

ně bylo zásadní omezení dané nosnos-

tí věžového jeřábu. Všechny dílce mě-

ly nakonec maximální hmotnost 5  t. 

Neméně náročné bylo vyřešení detai-

lů spár tak, aby byly dodrženy veške-

ré tepelně-technické požadavky na  ně 

kladené.

Nejtěžší etapou výstavby byla mon-

táž posledních podlaží. Přístup z vnější 

strany nebyl možný a proto byly veške-

ré styky dílců navrženy tak, aby je bylo 

možné realizovat z interiéru. Tmelicí prá-

ce prováděli pracovníci s horolezeckým 

výcvikem.

STAVBA V   ČÍSLECH

Náročnost a  složitost konstrukce vy-

jadřují počty prefabrikovaných prvků. 

Konstrukce je sestavena celkem z 300 

prvků, z  toho se jedná o  celkem 200 

různých typů prvků. Objem prefabriko-

vaných prvků byl 600 m3, objem mo-

nolitických konstrukcí, které byly sou-

částí skeletu, 330  m3. Montáž ob-

jektu proběhla v  období září až pro-

sinec 2013. Montáž vlastní podno-

že byla provedena mobilním jeřábem 

nosnosti 250 t v průběhu 10 dní, mon-

táž horní části objektu již byla provádě-

na stacionárním věžovým jeřábem výš-

ky 50,4  m s  vyložením ramene 25  m 

o  nosností 8  t. Tvary a  rozměry nos-

ných prvků horního skeletu byly ome-

zeny nosností a  dosahem uvedené-

ho jeřábu. Přípra va, armování, kom-

pletace bednění a  betonáž monolitic-

ké spřahující žebrové desky ve  výšce 

20  m si vyžádala jeden měsíc (objem 

160 m3, výztuž 35 t), následná montáž 

jednotlivých pater včetně stropních do-

betonávek probíhala v 10denních cyk-

lech. Montáž posledního patra v ocelo-

vé technologii si vyžádala 14 dní. 

3d 3e

Obr. 3 a) Původní stav objektu sila, b) stav 

po sejmutí původního krovu a stropní 

desky, osazování prefabrikovaných sloupů 

nosné podnože nástavby, c)  podnož 

před instalací zavětrování, d) hrubá stavba 

po osazení prefabrikovaných prvků, e) stavba 

po dokončení ❚ Fig. 3 a) Original state 

of the silo, b) state after bringing down the 

original roof framework and roof slab, c) socle 

before wind bracing instalation, d) load bearing 

structure after installation of precast elements, 

e) finished construction

Obr. 4 a) Půdorys 1. NP, b) půdorys 12. NP, 

c) řez ❚ Fig. 4 a) Layout of the 1st 

aboveground floor, b) layout of the 12th 

above-ground floor, c) cross section
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NOMINACE V   SOUTĚŽI  ECOLA AWARD

Ve stejný den, kdy se Silo Tower stal stavbou Olomouckého 

kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova, byl projekt nomi-

nován do prestižní mezinárodní architektonické soutěže Eco-

la Award v Německu.

Investor Hopr Group, a. s.

Autor návrhu Studio Zlamal – ing. arch. Blanka Zlamalová

Spolupráce Stavební firma, a. s. – Ing. Zdeněk Tomek

Realizace IP Systém, a. s., Bisa, s. r. o.

Celkový objem 

investic
45 mil. Kč bez DPH

Ing. arch. Blanka Zlamalová

Studio Zlamal

tel.: 739 086 535

e-mail: blankazlamalova@seznam.cz

www.studio-zlamal.cz

INŽENÝŘI Z CACE BODOVALI V EVROPSKÉ 

SOUTĚŽI EFCA YOUNG PROFESSIONALS 2015
Soutěž Young Professionals (YPs), pořádaná 
evropskou federací EFCA (European Fede-
ration of Engineering Colsuntancy Associa-
tions), je určená mladým profesionálům – 
konzultačním inženýrům ve  věku do  35 let. 
Jejím cílem je podporovat talent a schopnos-
ti mladé generace konzultantů a motivovat je 
k dalšímu profesnímu rozvoji.

Vítězkou letošního 6. ročníku soutěže, kte-
rého se zúčastnilo sedmnáct mladých profe-
sionálů ze sedmi zemí, byla vyhlášena Anne 
Moloney (33 let, Ramboll, Dánsko) za  pro-
jekt The Queensferry Crossing. Jde o jeden 
z největších mostních projektů v severní Ev-
ropě a největší inženýrský projekt ve Skotsku 
v posledním desetiletí. Anna Moloney muse-
la prokázat nejen vysokou odbornou úroveň, 
ale také výborné komunikační schopnosti při 
vedení týmu 35 spolupracovníků. Vítězná ce-
na byla spojena s bezplatnou účastí na EF-
CA GAM – konferenci a  setkání YPs v  Os-
lo 28. až 30. května 2015 a prezentací oce-

něného projektu během odborného jedná-
ní konference.

Z  užšího okruhu finalistů vybrala odbor-
ná mezinárodní porota dvě druhá místa: 
Francescu Del Din (27 let, Ramboll, Dán-
sko) za Gina Krog Field Development project 
a Marka Foglara (34 let, SUDOP, Česká re-
publika) za  projekt rekonstrukce Negrelliho 
viaduktu v Praze. V oceněném projektu má 
inženýr Foglar trojnásobnou zodpovědnost, 
jako manažer projektu, jako hlavní most-
ní inženýr a jako mostní inženýr zodpovědný 
za  rekonstrukci historického 1 400 m dlou-
hého mostu, kde např. přemostění Křižíkovy 
ulice bude nově řešeno kompozitní ocelobe-
tonovou konstrukcí (obr. 1). Oba držitelé dru-
hého místa obdrželi finanční podporu účas-
ti na EFCA GAM – konferenci a YPs setkání 
v Oslo ve výši € 500. 

Porota udělila také sedm čestných uznání. 
Jedno z nich obdržel Jan Loško (31 let, Čes-
ká republika).

Ze tří přihlášených účastníků z  České re-
publiky se dva dostali mezi oceněné, inženýr 
Foglar získal dokonce druhou cenu, což je 
velký úspěch mladých českých profesionálů. 

Ing. Jana Margoldová, CSc.

sekretariát CACE

zdroj: zpráva EFCA květen 2015

Obr. 1 Vizualizace navrhovaného řešení přemostění 

Křižíkovy ulice v pražském Karlíně (SO 14-07)
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Obr. 5 a) Noční osvětlení stavby, b) interiér ❚ 

Fig. 5 a) Construction in night lights, b) interior
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