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Zakládání staveb na vrtaných pilotách je základní
metodou hlubinného zakládání prùmyslových, inženýrských
a obytných staveb. Ze široké škály systémù a metod jsou
vrtané piloty v naší republice nejrozšíøenìjší, což je dáno
jejich relativní univerzálnostíz hlediska geologické
rozmanitosti staveniš•.
Klasické vrtané piloty realizujeme s prùmìry od 500 do
2500 mm v hloubkách do 35 m. Vrty pro piloty jsou nepažené
nebo pažené kolonou ocelových pažnic èi jílovou suspenzí,
což je nutné zejména u dlouhých pilot prùmìrù pøes 1500
mm. Piloty provádíme pomocí moderních výkonných, plnì
hydraulických vrtných souprav typu Soilmec, Delmag, Wirth s
dostateèným krouticím momentem a hloubkovým dosahem
umožòujícím zahloubení do únosných vrstev geologického
podloží. Piloty jsou opatøeny výztuží, která se do vrtù osazuje
ve formì armokošù, takže jsou schopny pøenášet jak svislá,
tak i vodorovná zatížení.
Pro výpoèet svislé únosnosti pilot jsme vyvinuli speciální
metodu zohledòující technologické vlivy, která byla
verifikována statickými zatìžovacími zkouškami. Velmi èasto
bývá v hlavì piloty vytvoøen kalich pro sloup budoucí
konstrukce.
V poslední dobì vrtáme piloty prùbìžným šnekem s profily
500 - 900 mm. Výhodou této metody je rychlost provádìní a
prùbìžná kontrola kvality výroby.Tam, kde to geotechnické
pomìry staveništì umožòují, provádíme vibrované piloty
systému Fundex. Po zavibrování ocelové pažnice opatøené
ztracenou botkou, vložení výztuže a betonáži se pažnice
vytáhne. Tyto piloty se vyznaèují vysokou únosností zejména
v mìkkých a neulehlých zeminách.
Pro zakládání mimoøádnì zatížených stavebních
konstrukcí, jako jsou napø. pilíøe visutých mostù, vìže apod.,
navrhujeme lamely podzemních stìn rùzných pøíèných
profilù. Tyto prvky jsou podle EN 1536 považovány za vrtané
piloty, pokud jejich prùøezová plocha nepøekroèí 10 m2 a jsou
betonovány najednou.
Schématický pøehled technologií výroby pilot
A cross section of typical pilot technologies

Founding constructions on drilled piles is a basic method
for the deep founding of industrial, utility and residential
constructions. Drilled piles are the most wide spread method
implemented in our country, a product of their relatively
universal usage from the point of view of the geological
variation of construction sites.
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Classic drilled piles range from 500 to 2500 mm in
diameter to a depth of 35 m. The bores for the piles can be
carried out without casing, with lining using columns of steel
casing pipe and with the help of a clay suspension which is
necessary for long piles with a profile of over 1500 mm. Piles
are carried out with modern efficient, fully hydraulic drilling
rigs, from such producers as Soilmec, Delmag, Wirth, with a
sufficient torsion moment and reach to excavate to the load
bearing geological base. Piles are secured with rebar so they
are able to withstand horizontal as well as perpendicular
forces. To calculate their load bearing capability we have
developed a special method which takes into account
technological influences which have been verified by static
load testing.
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RÙZNÉ TVARY A ROZŠÍØENÍ PATY PILOTY
OTHER SHAPES OF PILES AND PILE FOOTH EXPANSION
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Vrtané piloty provádìné na stavbì v centru Prahy
Bored piles on a site in Prague

PATA PILOTY
PILE BOTTOMS

VRUBOVÝ KLOUB
HIMED BEORING

VETKNUTÁ PILOTA
BUILT-IN PILE

KLUZNÉ ULOŽENÍ
SLIP JOINT

HLAVA PILOTY
PILE HEADS

Pøíklady provedení pilotové stìny podle návrhu a konkrétních podmínek
Sample of piles walls according to project and concrete conditions
ROZESTOUPENÁ PILOTOVÁ STÌNA S POHLEDOVOU ÚPRAVOU
SPACED WALL OF PILES WITH AN APPERANCE FININISHING

ROZESTOUPENÁ PILOTOVÁ STÌNA V SOUDRŽNÉ ZEMINÌ
SPACED WALL OF PILES IN COHESIVE SOIL

ROZESTOUPENÁ PILOTOVÁ STÌNA S VRSTVOU STØÍKANÉHO BETONU V NESOUDRŽNÉ ZEMINÌ
SPACED WALL OF PILES WITH SHOTCRETE SURFACE IN UNCONSOLITATED SOIL
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PILOTY PROVÁDÌNÉ PRÙBÌŽNÝM ŠNEKEM
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PILOTOVÁ STÌNA VRTANÁ NA SRAZ
WALL OF PILES BORED IN CONTACT
PILOTY VIBROVANÉ
VIBROPILES

PILOTY Z PRVKÙ PODZEMNÍCH STÌN
BRAKETS OF DIAPHRAGM WALLS

PØEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STÌNA
PREBORED WALLS OF PILES

OD, FROM Æ 500 ÷ Æ 2 500 mm

OD, FROM Æ 400÷ Æ 1 000 mm
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MIMOØÁDNÉ ZATÍŽENÍ NA PILOTY
EXTRA HEAVY LOADING ON PILE BODY
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Lately we have been implementing piles with continuous
500 to 900 mm torsels. The advantage of this method is the
speed of implementation and regular production quality
control. Where the geotechnical conditions of the site allow,
we carry out Fundex vibrated piles. After vibrating the steel
casing protected by a boot, the insertionofthereinforcement
and cementing, the steel casing is removed. These piles
aredistinctive due to their high load bearing capability,
especially in soft soils and unconsolidated sands. For
founding extraordinarily heavy constructions, like pillars for
suspension bridges, towers, etc., we propose lamellas of
diaphragm walls of varying widths. These elements are
considered to be drilled piles according to EN 1536, if their
2
diameter does not exceed 10 m and are cemented at once.

Výkonná mechanizace pro provádìní vrtaných pilot
Effective machinery for drilling piles

