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Předmětem článku je popis návrhu a realizace 

sila v Cukrovaru České Meziříčí, které slouží ke 

skladování cukru o kapacitě 50  000 t. Jedná 

se o  největší konstrukci sila, které bylo dosud 

v  České republice provedeno. Jde o kruhovou 

dodatečně předpjatou betonovou stěnu o vnitř-

ním průměru 44 m s  celkovou výškou stěny 

43,5 m. Střešní konstrukci tvoří ocelová kuželová 

příhradová konstrukce se sklonem kuželové části 

35°. Kruhové stěny byly prováděny metodou 

tažení posuvného bednění, kdy byla ocelová 

kuželová konstrukce zavěšena na konstrukci 

ocelového posuvného bednění a  tažena spo-

lečně se stěnou sila. ❚ The article describes 

design and realization of a silo for storage 

of sugar, of Sugarworks České Meziříčí, with 

the capacity of 50 000 tons. It is the biggest 

silo structure that has been realized in the 

Czech Republic. It consists of post-prestressed 

concrete wall with inner diameter of 44 m and 

the total wall height 43,5 m. The roof structure 

consists of steel truss structure with the gradient 

of the cone part of 35°. The circular walls were 

erected by the means of sliding shuttering, when 

the steel cone structure was suspended on the 

steel sliding shuttering and climbing together 

with the wall of the silo. 

Silo na cukr o kapacitě 50 000 t je umís-

těno v  areálu společnosti Tereos TTD, 

a. s., v Cukrovaru České Meziříčí, v těsné 

blízkosti sila na cukr o kapacitě 10 000 t, 

které bylo realizováno v  osmdesátých 

le tech minulého století. Výstavba skla-

dovacího sila byla vyvolána velkým ná-

růstem výroby cukru v  cukrovaru, kdy 

velká část výroby byla rozvážena a zpět-

ně svážena z okolních meziskladů.

Cukrovar v  Českém Meziříčí při své 

roční výrobě 110 000 t cukru měl 

skla dovací kapacitu ve stávajícím silu 

10 000 t. Tento nepoměr vyžadoval ná-

ročnou manipulaci s  vyrobeným cuk-

rem. V kampani vyváželo 2 500 náklad-

ních aut vyrobený cukr k uskladnění do 

externích skladů a následně zase zpět 

do cukrovaru k expedici v období mimo 

kampaň. Díky novému silu se tak výraz-

ně snížily náklady na dopravu a také se 

značně snížilo dopravní zatížení v obci 

České Meziříčí. 

Podmínkou projektu bylo uvést cu-

kerné skladovací silo do provozu ještě 

v  kampani 2014/2015 tak, aby se po-

dařilo naskladnit jej na plnou kapaci-

tu 50 000 t.

NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE SILA

Základní koncept návrhu nosné kon-

strukce cukerného sila byl zpracováván 

v roce 2013. Vedle rozhodujícího poža-

davku na skladovací kapacitu byl tvar 

konstrukce dán velikostí volného pů-

dorysného prostoru v  areálu cukrova-

ru a maximální možnou výškou objek-

tu v souvislosti s dopravou vyrobeného 

cukru na vrchol střešní konstrukce. 

Výsledný tvar konstrukce cukerného 

sila úzce souvisí s technologickými po-

žadavky na skladování cukru. Na stře-

še sila je osazen dopravní most, kterým 

je veden vyrobený cukr do prostoru tzv. 

lucerny, kde dochází k plnění sila.

Střešní konstrukci tvoří příhradová ku-

želová ocelová střešní konstrukce, je-

jíž spodní a horní část je zmonolitněna. 

Sklon střešní konstrukce 35º odpovídá 

sypnému úhlu skladovaného cukru, což 

vede k maximálnímu využití skladovací-

ho prostoru.

Dodatečně předpínaná kruhová stě-

na o vnitřním průměru 44 m má tloušť-

ku 350 mm a je opatřena čtyřmi před-

pínacími žebry pro osazování předpína-

cích lan (obr. 1).

Založení konstrukce sila

Geologický profil tvoří v místě staveniš-

tě v horní části málo únosné jílovité hlíny 

tříd F5 až F7, od hloubky 5 až 6 m pod 

terénem se vyskytují slínovce tříd R4 až 

R3. Podle geologického průzkumu mě-

ly mít slínovce v důsledku tektonických 

procesů nepravidelnou kvalitu ve vo-

dorovném i svislém směru. I ve větších 

hloubkách byly v archivních vrtech popi-

sovány až 2 m mocné polohy tektonicky 

drcených slínovců.

Silo je založeno na 124 kusech vrta-

ných pilot, průměr pilot je 900 mm. Pi-

loty jsou umístěny pod obvodovým 

prstencem pod stěnou a pod každým 

sloupem podsilí. Původně byly navr-

ženy piloty délky cca 15  m. Při jejich 

rea lizaci však byly problémy s  vrtáním 

v  spodních úrovních poměrně tvrdé-

ho slínovce, a proto byly přehodnoceny 

závěry geo logického průzkumu a piloty 

byly provedeny délky cca 13 m.

Výškové umístění sila bylo zvoleno 

nad úrovní stoleté vody, která do schvá-

leného území zasahovala.

Konstrukce podsilí

Pod vlastním skladovacím prostorem je 

prostor tzv. podsilí, ve kterém je reali-

zována přeprava vysypávaného cukru 

k další manipulaci a expedici. 

Nosnou konstrukci podsilí tvoří obvo-

dová stěna tloušťky 450  mm a vnitř-

ní železobetonové sloupy o průřezu 

700 x 700 mm s rozšířenou horní částí 

pro zvýšení obvodu ve smyku při protla-

čení ve stropní desce, sloupy jsou umís-

těny v rastru 4,2 × 4,2 m. Výška podsilí 

byla zvolena 3,9 m z důvodu technolo-

gických požadavků vyskladňování sila.

Prostor podsilí a vlastní skladovací 

prostor je oddělen železobetonovou 

stropní deskou tloušťky 900 mm. Na 

stropní desce jsou osazeny ve vrst-

vě betonu kanálky pro provzdušňová-

ní cukru.

Stěny sila byly provedeny technologií 

posuvného bednění.

Obr. 1 Příčný řez a půdorys sila 

❚ Fig. 1 Cross section and the ground 

plan  of the silo
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Konstrukce skladovacího 

prostoru

Nosnou konstrukci skladovacího pro-

storu tvoří dodatečně předpínaná kru-

hová stěna s vnitřním průměrem 44 m. 

Ve stěně jsou umístěna předpínací žeb-

ra šířky 2,8 m a tloušťky cca 800 mm 

po 90°.

Stěna je předepnuta ve vodorovném 

směru. Byl použit předpínací la no-

vý systém se soudržností, kdy se jako 

předpínací výztuž používala ocelová 

sedmidrátová stabilizovaná lana o prů-

měru 15,7 mm s pevností 1 860 MPa. 

Při tažení stěny byly na žebříčky z měk-

ké oceli osazovány plášťové trubky 

z korugované oceli o průměrech 65/72 

a 50/55 mm. Do vybrání v  bočních 

ostěních předpínacích žeber byly osa-

zovány kotevní prvky. Ve spodní části 

stěny byly navrženy sedmilanové před-

pínací kabely, v horní části čtyřlanové. 

Dodatečné předpínání probíhalo po-

stupně v osmi etapách tak, aby nedo-

cházelo k  nerovnoměrnému zatížení 

válcové stěny. Nejdříve byla konstruk-

ce předepnuta ve čtyřech etapách na 

50 % předpínací síly, v dalších čtyřech 

etapách byla konstrukce dopnuta na 

100 % předpínací síly.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukci tvoří kuželová plocha, 

která se skládá z  radiálních a  tangen-

ciálních příhradových nosníků. U  po -

dobných konstrukcí přicházejí v úvahu 

dvě možnosti provádění střešní kon-

strukce. První možnost je postavení 

střední provizorní podpůrné konstrukce 

pro montáž kuželové střešní konstruk-

ce. Tento způsob montáže byl v minu-

losti realizován na řadě konstrukcí sil.

Druhá možnost, zejména časově vý-

hodnější, ale technologicky náročnější, 

je tažení ocelové konstrukce spolu s ta-

žením betonové stěny. Toto řešení bylo 

zvoleno i s vědomím, že se jedná o nej-

větší konstrukci sila, které bylo doposud 

prováděno.

Po vytažení byla ocelová konstruk-

ce zakotvena do stěny a bylo provede-

no zmonolitnění dolní a horní části kon-

strukce střechy.

MĚŘENÍ

Měření vzájemných deformací 

taženého bednění a zavěšené 

konstrukce střechy

Před realizací byly určité obavy z tuhos-

ti taženého bednění a zavěšené ocelo-

vé konstrukce. Po vytažení stěny byly 

změřeny deformace mezi vnitřním po-

vrchem betonové stěny a vnější hranou 

zavěšené ocelové konstrukce. Projek-

tovaná vzdálenost byla 40 mm, ve sku-

tečnosti byla v některých úsecích změ-

řena vzdálenost až 145 mm. Ukáza-

lo se, že při tak velkém průměru si-

la je ocelové bednění poměrně měkké 

a dochází k určitému zvlnění ocelové 

konstrukce bednění při posunu. V dů-

sledku zjištěných deformací bylo nut-

né zesílit kotevní prvky uchycení do 

stěny. 

Měření sedání sila 

Při stavbě všech sil, které provádí fir-

ma Tažené konstrukce Pardubice, jsou 

měřeny hodnoty sedání od tíhy nápl-

ní. I na této stavbě bylo provedeno vý-

chozí měření, které se uskutečnilo na 

právě zhotovené konstrukci 6. listopa-

du 2015. 

Druhá etapa měření sedání sila byla 

provedena po naplnění sila po skon-

čení řepné kampaně v únoru 2015, se-

dání se pohybovalo v  rozmezí 4,1 až 

6,8  mm, což jsou jedny z  nejnižších 

hodnot sedání naměřených na prove-

dených silech.

VÝSTAVBA SILA

Piloty a základová deska

Realizace pilotového založení byla za-

hájena 22. března 2014. V průběhu pi-

lotáže byly zahájeny práce na základo-

vé desce sila, která byla zabetonována 

v průběhu 10 h, při dodávkách ze dvou 

betonárek najednou.
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Svislé konstrukce podsilí

Na zhotovenou základovou desku si-

la bylo postupně montováno posuv-

né bednění stěny podsilí a zároveň by-

lo betonováno 76 ks podpůrných slou-

pů podsilí (obr. 2). 

Po montáži posuvného bednění by-

la technologií posuvného bednění vy-

tažena stěna podsilí v úrovni ±0,000 až 

3,900 m. 

Stropní deska sila

Následovala montáž systémového bed-

nění stropní desky, která byla bedně-

na pomocí podpěrných věží Doka Sta-

xo. Do bednění bylo vloženo 69 ks ne-

rezových výsypek, pomocí nichž se cu-

kr gravitačně vyskladňuje. Čelo strop-

ní desky tloušťky 0,9  m bylo bedněno 

a  betonováno do jednostranného po-

suvného bednění.

Montáž střešní konstrukce sila

Po stropní desce bylo opět smontováno 

oboustranné posuvné bednění dle po-

žadované tloušťky stěny sila. Na strop-

ní desce byla následně montována oce-

lová příhradová konstrukce střechy si-

la, která vyžadovala vysokou přesnost 

montáže s ohledem na zdvihání se stě-

nou sila (obr. 3). 

Tažení stěny sila

Stěna sila byla provedena speciální 

technologií tažením, pomocí posuvné-

ho bednění systému Tako. Jednalo se 

o nepřetržitou kontinuální betonáž, kte-

rá trvala celkem 22 dnů. 

Po vytažení stěny sila byla ocelová 

konstrukce zakotvena do finální polo-

hy. Následně byla střecha částečně 

zmonolitněna a provedeno konstrukční 

opláštění střechy dle technologických 

požadavků.

Vnitřní povrch stěny sila a podlaha by-

ly opatřeny ochranným nátěrem s ates-

tem na styk s potravinou.

Předepnutí stěny sila

Předepnutí stěny sila bylo realizováno 

v koordinaci s firmou VSL Systémy /CZ/, 

s. r. o. Praha. 

Technologická dodávka

Cukerné silo bylo realizováno na klíč 

včetně technologické dodávky. Pro uve-

dení sila do provozu bylo nutné dokon-

čit technologickou část, která se sklá-

dala z dodávky strojní technologie do-

pravy cukru, vzduchotechniky, aspi ra ce, 

automatizace a dalších oborů, v co nej-

kratším čase. Dodávka technologie by-

la zrealizována a odzkoušena za pouhý 

jeden měsíc.

ZÁVĚR

Rozměry doposud prováděných kon-

strukcí zásobníků na území České re-

publiky byly výrazně menší, při návr-

hu a hlavně při realizaci bylo nutno ře-

šit řadu do té doby neznámých problé-

mů, zejména se jednalo o zajištění do-

statečné tuhosti konstrukce ocelového 

posuvného bednění v souvislosti s taže-

ním zavěšené ocelové konstrukce stře-

chy. V této oblasti úzce souvisí teoretic-

ký návrh s empirickými zkušenostmi vy-

soce kvalifikovaných pracovníků, kte-

ří ovládají posun bednění a musí se vy-

pořádat s nepravidelnými deformacemi, 

které při probíhajícím posunu vznikají.

Silo se podařilo uvést do provozu za 

necelých osm měsíců od zahájení vý-

stavby. V  průběhu návrhu a výstavby 

se podařilo vyřešit a zrealizovat mno-

ho konstrukčních detailů s  návaznos-

tí na technologické požadavky sklado-

vání cukru. Díky včasnému uvedení sila 

do provozu a tudíž naplnění sila se po-

dařilo silo plně zatížit. Sedání sila se po-

hybuje v rozmezí 4,1 až 6,8 mm. 

Dle posledních informací od investora 

je skladovací silo na cukr plně funkční již 

v druhé řepné kampani.
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Obr. 2 Stěna a podpůrné sloupy podsilí 

– montáž bednění ❚ Fig. 2 Wall and 

supporting columns under the silo – erection 

of the formwork

Obr. 3 Montáž ocelové konstrukce 

střechy ❚ Fig. 3 Mounting the steel 

construction of the roof

Obr. 4a,b Betonáž stěny sila – 

tažení s ocelovou konstrukcí ❚ 

Fig. 4a,b Concreting the silo wall 

– lifting with the steel construction

Obr. 5 Dokončené a předané silo 

❚ Fig. 5 Finished and handed-over silo
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