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3 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY 

3.1 Technologické schéma 

Stavební objekty: 

▪ SO01 OBYTNÁ BUDOVA (včetně HTÚ)    SO02 OBYTNÁ BUDOVA (včetně HTÚ) 

▪ SO02 NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

- SO02A PŘÍPOJKA KANALIZACE 

- SO02B VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

- SO02C PŘÍPOJKA VODY 

- SO02D PŘÍPOJKA PLYNU 

- SO02E PŘÍPOJKA SILNOPROUD 

- SO02F PŘÍPOJKA SLABOPROUD 

▪ SO03 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM A VEŘEJNÉ KOMUNIKACE 

▪ SO04 SADOVNICKÉ ÚPRAVY 

Technologické schéma: 
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Technologická etapa Hlavní konstrukce 
Poloha 
úseku 

Počet 
úseků 

Směr 
procesu 

0 Zemní práce stavební jáma, podsypy A1 1 H 

1 Základy základové desky A1 1 H 

2 Hrubá spodní stavba nosná konstrukce suterénu A/1-2 2 HV 

3 Hrubá vrchní stavba hlavní nosná konstrukce, schodiště A/3-10 8 HV 

4 Střecha atiky, střešní plášť A/10-11 2 HV 

5 Hrubé instalace dělící konstrukce, výplně otvorů, 
hrubé rozvody instalací 

A/1-10 10 VV 

6 Omítky a potěry mazaniny, potěry, vnitřní omítky A/10-1 10 VS 

7 Podlahy, povrchy, 
technologie 

obklady, dlažby, konečné úpravy 
podlah a povrchů 

A/10-1 10 VS 

8 Vnitřní kompletace kompletace instalací, dveřní výplně, 
zámečnické doplňky 

A/10-1 10 VS 

9 Vnější úpravy úprava fasády, úprava terénu a okolí A/2-3 
A/3-10 

3 
8 

VS, H 

10 Přejímky, VRN - - - - 

Vysvětlivky: H …horizontální 

 HV …horizontálně vzestupný 

 VV …vertikálně vzestupný 

 VS …vertikálně sestupný 

3.2 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

 

Vysvětlivky: MJ …měrná jednotka 

 M …minimální pracovní fronta 

 C …celkový pracovní prostor 

 fij …součinitel pracovní fronty (fij = (M/C).100 (%)) 

 

 

MJ M C fij [%]

0 Zemní práce m2 77,6 294,5 26,3%

1 Základy m2 77,6 294,5 26,3%

2 Hrubá spodní stavba m2 50 294,5 17,0%

3 Hrubá vrchní stavba m2 50 259,72 19,3%

4 Střecha m2 80 241,6 33,1%

5 Příčky a hrubé instalace podlaží 2 7 28,6%

6 Omítky a potěry m2 50 259,72 19,3%

7 Podlahy, povrchy, technologie m2 20 259,72 7,7%

8 Vnitřní kompletace m2 20 259,72 7,7%

9 Vnější úpravy m2 36 165,675 21,7%

10 Přejímky, VRN, rezerva - - -

Technologická etapa
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1. Návrh a posouzení věžového jeřábu pro SO01  

Zvedací prostředek bude zapotřebí při realizaci hrubé stavby (armování, bednění, betonáž, odbednění, 

zdění příček, přesuny materiálů). Vzhledem k velikosti stavby (SO01- 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží, 

a SO02- 1 podzemní a 6 nadzemních) bude nasazení jeřábu delší než půl roku a proto z ekonomického 

hlediska navrhuji nasazení věžového jeřábu. 

Jelikož se oba objekty budou stavět postupně, navrhuji použití jednoho jeřábu. Ve fázi, kdy se  budou provádět 

dokončovací práce prvního objektu, začneme s hrubou stavbou objektu SO02. Pro dokončovací práce 

navrhuji stavební výtah, neboť jeřáb už bude využíván na objektu SO02.  

Výběr jeřábu byl z hlediska nejtěžšího břemene. 
 Pozice jeřábu bude statická na určeném místě, nebude docházet k přejezdům 
na stavbě. 

Jeřáb bude působit uvnitř stavěného objektu, kde bude sloužit k manipulaci a přepravě betonářské výztuže, 
badie s betonem, bednicích prvků  a dalších břemen.  
Návrh jeřábu: Liebherr 90EC 
Z důvodu, že je stavební jáma zapažena ze všech stran není nutné zohlednit ve výpočtu vzdálenost od 
výkopu přes úhel vnitřního tření. 

Technické údaje 

Typ jeřábu Liebherr 90 EC 

Max. výška uchycení 57,9 m  

Nosnost 1900 kg 

Maximální poloměr 45,0 m 

Nosnost při max. poloměru  1 500 kg 

Výkon motoru 22 kW 

Návrh výšky  37,24 m 

 

Maximální břemeno 
a) Paleta zdících prvků (příčky): 
- Porotherm AKU 11,5 P+D , rozměry 497/115/249 mm 

- Max. hmotnost palety: m1=1240 kg 

b)  Bednění:  

- Hmotnost 1 m2 bednění je přibližně 0,039 t, sestavený rám pro nejvzdálenější železobetonovou stěnu 

tedy váží okolo m2=400 kg  

- Výška 2800 mm 

- Vyložení 27 m 

c) Betonářská výztuž: 

- Nejdelší pruty betonářské výztuže použité v konstrukcích měří do 5,5 metru 

- Hmotnost balíků betonářské výztuže se pohybuje mezi m3=1000 až 1800 kg 

d) Badie  
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Model: 1017.8 

Objem: 0,5 m3 

Prům. rukávu: 200 mm 

Výška: 1730 mm 

Hmotnost: M4=195 kg 
M4=195+(0,5*2400)+80 = 1395 kg 

Posouzení: 

- m1<m min = 1900 kg ….vyhovuje 

- m2<m min= 1900 kg ….vyhovuje 

- m3<m min= 1900 kg ….vyhovuje 

- m4<m min= 1900 kg ….vyhovuje 

 

Kritickým břemenem je betonovací bádie, která má ze všech břemen největší hmotnost (1.359 t) a 

zároveň bude přesouvána na největší vzdálenost. Pro potřeby stavby však bude prostor ve vnitrobloku 

objektu využíván pro skladování materiálů. Je tedy nutné vzít v úvahu i možnost přesunu betonářské 

výztuže o hmotnosti cca 1,5 t na tyto skládky výztuže s vyložením jeřábu 41 m. 

 

 
 

2. Prostorové posouzení 
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a) Posouzení výšky jeřábu 

hmax> hmin 

hmax= 37,24 m 

hmax ……. Maximální pracovní výška jeřábu 

hmin ……. Maximální výška objektu od založení jeřábu 

 hmin = H + p …minimální výška jeřábu 

 H = 25,8 m …výška objektu od srovnávací roviny 

 p = h1 + h2 + h3 +h4 …minimální výška zdvihu 

h1 = 2-3 m …manipulační výška 

h2 …výška břemene 

Nejvyššími břemeny přepravovanými nad střechou 8.NP objektu budou betonovací koše => h2 = 1,73 m 

h3 = (1,25/2)*tg60 = 1,08 m …výška závěsu 

h4 = 1,6 m …výška kladnice háku 

p = 2 + 1,73 + 1,08 + 1,6 = 6,41 m  

hmin = 25,8 + 6,41 = 32,21 m 

Podle datového listu navrhuji jeřáb výšky 37,24 m. Při této výšce se bude věž jeřábu skládat z těchto dílů: 

 1x spodní díl o výšce 12,4 m 

 6x díl o výšce 4,14 m 
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3. Manipulace s břemeny  

Manipulace s břemeny může provádět pouze osoba odborně způsobilá, která vlastní vazačský průkaz. 

4. Stavební výtah  

Pro usnadnění transportu materiálu do uzavřených prostor je na staveniště navrhnut stavebná výtah 

Geda 500 Z/ZP – nosnost 850 kg. 

5. Zdroje 

-Liebherr : technický list  

-SVP půjčovna ( http://www.stavebni-vyathy.cz)  














