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SO01 Administrativní budova

Administrativní budova je dvoupodla ní objekt, p vodn  postavena, jako za ízení
staveni t  pro výstavbu dálnice D1.
Objekt je rozd len na dv  ásti. V t í ást pat í SSÚD, men í ást je pronajímaná
Doparvnímu úseku P R.
Po demoli ních pracech zbyde z p vodní budovy pouze skelet, který je montovaný
trojtakt ze 60. let. a obvodové zdivo, nakteré bude provedena Cembrit fasáda.

Sou asný stav

Budoucí stav

Pozn.
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SO09 Netemperovaný sklad

Sou asný stav

Budoucí stav

Sou asný objekt je pou íván jako sklad soli, kde se nachází i havarijní jímka.
P edpokládá se, e bude zanesená a s tímto materiálem se bude muset pracovat,
jako s nebezpe ným odpadem.
Dal í nebezpe ný odpad je azbest - budova je oplá t na eternitovými deskami.

Nový objekt bude vyu íván jako sklad nebo do asné gará ové stání.
Hlavní nosná konstrukce je montovaný prefa skelet (základové kalichy, sloupy,
pr vlaky, vazníky). Oplá t ní je ze sendvi ových panel . Sekundární podp rnou
konstrukci tvo í ocelové pa díky, do kterých se kotví panely, pop . výpln  otvor ,
p edev ím vrata.

Pozn.
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Dodávka distributora ( EZ)

1.TE
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SO10 Vodárna, SO11 Trafostanice

Sou asný stav

Budoucí stav SO11

Sou asné objekty jsou t sn  p istaveny jeden k druhému a tvo í
nerozd litelnou ást. Proto demolice budou probíhat naráz. Objekt je
p dorysn  a vý kov  lenitý. Nosná konstrukce je zd ná.

Budoucí SO10 tvo í lb. akumula ní jímka (pro u itkovou a po ární
vodu) a zd ná nadzemní ást.

Budoucí SO11 je p evá n  dodávkou distibutora energie. Stavba má
pouze zajistit p ípravu, tzn. výkopy, základovou desku a úpravu terénu.

Pozn.Budoucí stav SO10
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SO12 Sklad soli

Sou asný stav

Budoucí stav

Sou asný objekt má d ev nou nosnou konstrukci (dvoukloubové rámy).
Obvodový plá t je tvo en z prken kladených na svislo. Uvnit  objektu se
nachází "op rná ze ", která odd luje s l od nosné kostukce. Je tvo ena
ocelovými I profily a vodorovn  kladených elezni ních pra c ,
kontaminované dehtem.

Budoucí objekt je navr en, jako monolitická konstukce (zdi a základy).
Dominantním prvkem je d evo - d ev ný obklad intriéru i exteriéru,
d ev né lepené vazníky a skladba st echy.

Pozn.
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SO13,14 Temperované gará e

Sou asný stav SO13
Sou asné objekty SO13 a SO14 jsou netemperované gará e s nosnou
ocelovou konstrukcí. Oplá t ní tvo í polystyrenbetonové panely.

Nový objekt je navr en jako temperované gará e. objekt bude rozd len
pletivem. V jedné koji bude parkovíní pro P R. Zbytek objektu bude
pln  k dispozici SS D.
Hlavní nosná konstrukce je montovaný prefa skelet (základové kalichy,
sloupy, pr vlaky, vazníky). Oplá t ní je ze sendvi ových panel .
Sekundární podp rnou konstrukci tvo í ocelové pa díky, do kterých se
kotví panely, pop . výpln  otvor , p edev ím vrata.

Pozn.

Budoucí stav

Sou asný stav SO14



GSEducationalVersion

6

1:142,86

P edm t: BAKALÁ SKÁ PRÁCE
Vedoucí cvi ení:
Ing. Tomá  Váchal, A.T.

kolní rok:
2017/2018

íslo výkresu:

VUT
Fakulta stavební

Me ítko:
Název výkresu: SO15 - TECHNOLOGICKÉ ETAPY

Zpracovala: VENDULA BERANOVÁ

0.TE

1.TE

3.TE

4.TE

5.TE, 7.TE, 8.TE, 9.TE

SO15 Nový sklad barev a malých mechanizm

Sou asný stav

Budoucí stav

Sou asný sklad je malý netemprerovaný zd ný objekt, který obsahuje 2 místnosti.
V jedené je sklad barev, v druhé sklad malých mechanizm .

Nový objekt bude vyu íván jako sklad nebo do asné gará ové stání.
Hlavní nosná konstrukce je montovaný prefa skelet (základové kalichy, sloupy,
pr vlaky, vazníky). Oplá t ní je ze sendvi ových panel . Sekundární podp rnou
konstrukci tvo í ocelové pa díky, do kterých se kotví panely, pop . výpln  otvor .

Pozn.
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2 Návrh zdvihacího prostUedku 

Vzhledem k charakteru (veliká členitá prostorová situace) stavby, je 

vhodné použít mobilní jeUáb. Na celém pozemku se nachází zpevnEná 

asfaltová plocha, která je vodná pro stabilizaci (zapatkování) mobilního 

jeUábu. 

JeUáb se bude používat pUedevším na prefa konstrukci a LOP. 

2.1 Návrh  

NejvEtší a nejtEžší prvek bude prefabrikované železobetonové 

ztužidlo, viz obrázek 1.  

 
Obrázek 1 Pr]Uez ztužidla 

 

 

Tuto hmotnost bude muset jeUáb pUenést ve výšce 8,55 m, kde je 

uvažováno s: výškou konstrukce 5,89 m, výškou ztužidla 0,55 m a délkou 

vazácích prostUedk] 2,1 m. 

Vzhledem k výše zmínEnému je navrhnut jeUáb Liebherrr LTM 1040-

2.1 s maximální nosností 40 t. 

 

 

 

Výpočet hmotnosti ztužidla 

A=0,64 ݉ଶ 
d=7,2 m ɏā= 2500 

య 
m=A*d*ɏā=0,64*7,2*2500= 

=11 520 kg=11,52 t 

 



D1 – Modernizace SSÚD Mirošovice 2. Etapa  11 

2.1 Posouzení 

 

V grafu je vidEt, že na požadované prostorové uspoUádání má jeUáb 

nosnost cca 15 t.  

Navržený jeUáb vyhovuje. 

Obrázek 2 Graf únosnosti jeUábu  

https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/273976/liebherr-196-ltm-1040-2-
1-td-196-00-defisr12-2016.pdf 

PotUebná nosnost 11,5 t. Vyhovuje. 


