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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Bioplynová stanice Pikárec se zabývá stavebn  
technologickou p ípravou a realizací dané stavby. Stavba bioplynové stanice se skládá 
z šesti hlavních stavebních objekt , které budou realizovány v areálu zem d lského 
družstva b hem jeho provozu. Veškeré stavební objekty budou provedeny jako 
železobetonové monolitické.  
Cílem diplomové práce je návrh asového, finan ního a v cného zajišt ní zdroj  pro 
plynulý pr b h stavby.  
 
 
Klí ová slova 
Bioplynová stanice, technologický p edpis, rozpo et, harmonogram, za ízení staveništ , 
kontrolní a zkušební plán, studie realizace hlavních technologických etap, návrh 
zvedacího mechanismu. 
 
 
 
 
Abstract 
The thesis titled Biogas Plant Pikárec deals with the building technology preparation and 
implementation of the construction. Construction of a biogas plant consists of six main 
buildings which will be implemented in the area of agricultural cooperatives during its 
operation. All buildings will be designed as reinforced concrete.  
The aim of the thesis is the design time, financial and material resources to ensure the 
smooth progress of construction. 
 
 
Keywords 
The biogas plant, technological regulation, budget, schedule, site equipment, inspection 
and test plan, study the implementation of the main technological stages, the design of the 
lifting mechanism. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bibliografická citace VŠKP 

Bc. Ludmila Sklená ová Stavebn  technologický projekt Bioplynové stanice Pikárec. Brno, 
2013. 165 s., 125 s. p íl. Diplomová práce. Vysoké u ení technické v Brn , Fakulta 
stavební, Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb. Vedoucí práce  
Ing. Yvetta Diaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatn  a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informa ní zdroje. 

  

V Brn  dne 26.12.2013  

  

                                                             QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

                                                                                           podpis autora 
     Bc. Ludmila Sklená ová  



 

 

 

 



OBSAH str 

1. Úvod ......................................................................................................................................... 10 

2. Technická zpráva ke stavebn  technologickému projektu ....................................................... 11 

3. Zásady organizace výstavby .................................................................................................... 45 

4. Studie realizace hlavních technologických etap ....................................................................... 52 

5. Návrh hlavních stavebních stroj  a mechanizm  ..................................................................... 68 

6. Technologický p edpis pro provedení monolitické železobetonové stropní konstrukce .......... 82 

7. Technologický p edpis pro provedení svislé konstrukce ze samozhutnitelného betonu ......... 99 

8. Kontrolní a zkušební plán provád ní železobetonových monolitických konstrukcí............... 118 

9. Plán BOZP ............................................................................................................................. 129 

10. Návrh smlouvy o dílo; Zadávací podmínky ........................................................................... 143 

11. Záv r ...................................................................................................................................... 162 

12. Seznam použitých zdroj  ...................................................................................................... 162 

13. Seznam použitých zkratek a symbol  ................................................................................... 164 

14. Seznam p íloh ....................................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ÚVOD 

 

 P edm tem této diplomové práce je vypracování stavebn  technologického projektu pro 

výstavbu bioplynové stanice v areálu zem d lského družstva v obci Pikárec. Obec se nachází 

v kraji Vyso ina, katastrální území Ž ár nad Sázavou. Jak je již výše zmín no, stavba se bude 

nacházet v areálu zem d lského družstva, které slouží k chovu zem d lských zví at (strakatého 

skotu). Stavebn  technologický projekt je navržen tak, aby byla stavba realizována co 

nejefektivn ji z ekonomického tak i materiálního hlediska. 

 Podkladem k vypracování tohoto stavebn  technologického projektu (dále jen projektu) byla 

poskytnutá studie projektová dokumentace na úrovni rozpracovanosti studie. Tato studie je 

tvo ena technickou zprávou, která je spíše zam ena na popis technologie bioplynové stanice. 

Poskytnuté výkresové podklady jsou vypracovány na úrovni podrobnosti studie. 

 Na základ  t chto podklad  byl zpracován projekt, který se podrobn  zabývá výstavbou 

šesti stavebních objekt , kde je p evládajícím materiálem železobeton. Z d vod  

neposkytnutých podklad  k ešení napojení stavby na sít  technické infrastruktury, je tato ást 

projektu ešena obecn . P i hledání podklad  rozmíst ní sítí v areálu zem d lského družstva, 

byl i tento pokus k získání informací k dané problematice bez žádoucího výsledku. 

 Jak je již výše zmín no, projekt je navržen tak, aby výstavba probíhala co nejefektivn ji 

z ekonomického tak i z materiálního hlediska. Z tohoto d vodu, jsou v maximální mí e využity  již 

stávající prostory k pot ebám za ízení staveništ . Tyto prostory budou po dobu výstavby sloužit 

k sociálnímu a hygienickému zázemí pracovník  podílejících se na procesu výstavby Bioplynové 

stanice. Vzhledem k tomu, že bude výstavba probíhat za provozu zem d lského družstva, bude 

i nadále ást t chto prostor využívána zam stnanci zem d lského družstva ke stravování. 

 Diplomová práce zpracovaná ve form  stavebn  technologického projektu vypracovává 

vybrané ásti stavebn  technologického projektu, kterými jsou technická zpráva stavebn  

technologického projektu, technická zpráva projektu za ízení staveništ , studie realizace 

hlavních technologických etap, technologické postupy, kontrolní a zkušební plán, rozpo et 

stavby, asový harmonogram pr b hu stavby a další. 

 Problematiku výstavby bioplynové stanice jsem si zvolila z d vod , že to byl první a asi i 

nejsnadn ji získaný poklad pro vypracování diplomové práce. Dalším d vodem byla skute nost, 

že se díky povolání jednoho z mých rodi  velmi asto pohybuji v prost edí chovu skotu a zajímá 

m  problematika využití obnovitelných zdroj  energie. 
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1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY 

 Název stavby: Bioplynová stanice Pikárec 

 Charakter stavby: Novostavba 

 Místo stavby: Pikárec, zem d lské družstvo 

 Obec: 592 53 Pikárec 

 Katastrální území: Ž ár nad Sázavou 

 Kraj: Vyso ina 

 Investor: PROAGRO Radešínská Svratka p. 134 

 Projektant: ENSERV Bohemia s.r.o., Boženy N mcové 12/2 

  370 80 eské Bud jovice 

  Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s., Boženy N mcové12 

  370 80 eské Bud jovice 

 Lh ta výstavby: 7 m síc  

 Cena stavby: 50 319 000 K  

 Ú el stavby: 

 Stavba ur ená k zem d lskému využití p i zpracování hospodá ských hnojiv z živo išné 

výroby a obnovitelné suroviny jako jsou kuku ice, travní porost apod. Navrhovaná bioplynová 

stanice je za ízení, pracující na principu mokré fermentace, p i které jsou energeticky 

zhodnocovány obnovitelné zdroje. Získaný bioplyn bude využíván pro výrobu elektrické energie a 

tepla v kogenera ní jednotce. Konstrukce celého za ízení je kompaktní. Zásobník plynu, prostor 

pro kogenera ní jednotku a velín budou zbudovány na stropní desce hlavního fermentoru. Za ízení 

bude vybudováno jako 2 stup ový systém s nádrží pro sekundární fermentaci. Dále bude 

vybudován silážní žlab ke skladování obnovitelných surovin. Pro skladování kapalných výchozích 

substrát  bude zbudována p ednádrž. Pro skladování prokvašených substrát  bude vybudován 

otev ený koncový sklad. 

 

 

 

 



2. LEN NÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 

 SO 01 Hlavní fermentor 

 SO 02 Sekundární fermentor 

 SO 03 P ednádrž 

 SO 04 Koncový sklad 

 SO 05 Silážní žlab I a II 

 SO06 Potrubní vedení 

 SO 07 Vnit ní komunikace 

 SO 08 Úprava prostranství 

 

3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT  A OKOLNÍCH PODMÍNEK 

3.1 Popis stavebních parcel 

 Zájmové území se nachází v kraji Vyso ina, okres Ž ár nad Sázavou, obec Pikárec. 

Pozemky ur ené k zástavb  jsou umíst ny v místním zem d lském družstvu. K zájmovému území 

vede v jižní ásti p íjezdová komunikace (p. . 1583, 1589, 1594, 1590, 1595, 1438, 1436, 1435, 

1425) využívána p evážn  automobily a jinými stroji zem d lského družstva. Z této komunikace 

bude ešen p íjezd na stavbu. Severní ást areálu je lemována polní cestou. Areál je ohrani en 

souvislým stávajícím plotem. 

Obr. 1.3.1.: Katastrální mapa zájmového území 

 Oblast Pikárec náleží ke 

katastrálnímu území Ž ár nad 

Sázavou. Prostory pro stavbu 

bioplynové stanice budou 

situovány na pozemcích 

parcelních ísel 507/3, 418/1. 

Všechny pozemky stavby jsou 

bu  ve vlastnictví investora, nebo 

jsou dlouhodob  smluvn  

pronajaty s ud lením práva na 

užívání a možností uplatn ní 

v cného b emene. Terén pro 

výstavbu objekt  je mírn  svažitý, 

nezarostlý (ojedin le výskyt strom  a nízké vegetace), s dostate ným rozsahem. Stavební objekty 



budou napojeny na stávající inženýrské sít . V p ípad  svedení chlévské mrvy k stavebním 

objekt m bude z ízeno potrubní vedení napojující jednotlivé chlévy na bioplynovou stanici. 

Práce p i výstavb  bioplynové stanice budou provád ny b hem provozu zem d lského družstva, 

aniž by došlo k p erušení provozu. P íslušenství za ízení staveništ  bude umíst no pouze na 

pozemcích investora. Žádné jiné pozemky nebudou dot eny. 

 

3.2  Provád né pr zkumy 

 V zájmovém území nebyly provád ny p edb žné pr zkumy. Podzemní voda v dané lokalit  

byla m ena dle stavu vody v okolních studních kolem zem d lského areálu a v prostorách 

zem d lského areálu. Z daného m ení bylo stanoveno, že hladina podzemní vody nebude nijak 

ovliv ovat stavební konstrukce, nebo  se nachází v dostate né hloubce (p ibližn  10 – 12 m). 

Obr. 1.: Geologická skladba území 

Okres:     Ž ár nad Sázavou 

Katastr:   Pikárec 

Eratém:   Paleozoikum 

Útvar:      Kvartér 

Horniny:  Pararula až migmatit, amfibolit 

Radonový index: Nízké až st ední 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ STAVBY 

 Bioplynová stanice je zem d lské za ízení na výrobu bioplynu, elektrické energie a tepelné 

energie. Bioplynová stanice slouží i k využívání obnovitelných zdroj  jako nap . kuku i né i travní 

siláže, chlévské mrvy apod. Ú elem bioplynové stanice je výroba energie z obnovitelných zdroj  ve 

form  elektrické energie a tepla. Ve fermentoru dochází k výrob  plynu a jeho následnému 

spalování pomocí kogenera ní jednotky. Cílem výroby je napájení ve ejné rozvodné sít  

vyrobenou elektrickou energií jako ekologickým zdrojem energie a tepla pro areál zem d lského 

družstva, pop ípad  i dalších zdroj . 

 

Vysv tlení pojm : 

Fermentor – p ístroj i um lé prost edí sloužící ke kultivaci mikroorganism  nebo obsahových 

bun k. Zajiš uje ideální podmínky pro fermentaci (p ívod pot ebných plyn , regulace otá ek, 

teploty, pH, okysli ování). 

Kogenera ní jednotka – technologické za ízení ur ené ke spole né výrob  elekt iny a tepla. 

Spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných vým ník  a ídícího systému. 

 

Vysv tlivky k požadavk m na beton: 

C3A – stupe  zhutnitelnosti erstvého betonu 1,1 – 1,04 (sm s mekká) 

XC4 – koroze vlivem karbonatace – prost edí st ídav  mokré a suché 

XD2 – koroze vlivem chlorid  – prost edí mokré ob as suché 

XF3 – koroze vlivem p sobení mrazu a rozmrazování – prost edí zna n  nasyceno vodou bez 

    rozmrazovacích prost edk  

XA2 – koroze vlivem chemického p sobení – prost edí st edn  agresivní chemické prost edí 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1  SO 01 Hlavní fermentor 

4.1.1 Základní rozm ry objektu 

 Délka: 37 000 mm 

 Ší ka: 15 700 mm, 21 500 mm 

 Výška stavby: 10 350 mm (je ur eno od horního povrchu základové desky) 

 Zastav ná plocha: 641,7 m2 

 Obestav ný prostor: 6 642 m3 

4.1.2  Stavební ešení 

 Hlavní fermentor je dvoupodlažní objekt. Podlaží ozna ené ve výkresové dokumentaci 1PP 

je áste n  zapušt no pod terénem (úrove  podlahy 1PP je umíst no pod terénem v rozmezí  

1,5 – 3,0 m). Objekt hlavního fermentoru se skládá z jednotlivých ástí – technická místnost, 

prostor pro navážku pevných substrát , velín, strojovna, prostor separátoru, sanitární za ízení, 

prostor zásobníku plynu.  

 Základová konstrukce fermentoru je navržena jako železobetonová základová deska, 

provedená na zhutn ném št rkopískovém podsypu. Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 2x 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad 

 100 mm podkladní beton 

 0,2 mm polyetylenová fólie PENEFOL 950 

 100 mm tepelná izolace Styrodur 

 300 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena železobetonová monolitická. Na vnit ní stran  st ny není 

navrhována žádná povrchová úprava. Vn jší ást st ny bude opat ena tepelnou izolací, na které 

bude provedena venkovní fasádní omítka. Tato povrchová úprava bude do výšky podlaží 1PP. 

Skladba konstrukce st n: 

 venkovní omítka 

 100 mm izolace z polystyrenových desek XPS 

 350 mm (1PP); 250 mm a 200 mm (1NP) železobetonová monolitická st na, 

beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, XA2L, SB 

 vnit ní povrch bez povrchové úpravy  

 Stropní konstrukce je navržena železobetonová monolitická deska. Spodní strana stropní 

konstrukce odd lující podlaží 1PP a 1NP bude opat ena tepelnou izolací. Horní povrch konstrukce 

bude zárove  využíván jako pochozí, z toho d vodu bude povrchová úprava provedena z ru n  

hlazeného betonu. 

 



Skladba stropní konstrukce: 

 30 mm tepelná izolace z polystyrenových desek XPS (na spodní stran  stropní 

konstrukce) 

 300 mm monolitická železobetonová stropní deska, nosnost 5 kN/m2,  

 beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, XA2L, SB 

 povrchová úprava – ru n  hlazený beton 

 St ešní konstrukce je rozd lena na dv  ásti. První ást je tvo ena sendvi ovou konstrukcí 

z trapézového plechu, který je uložen na p íhradové kovové konstrukci. Druhá ást je navrhována 

jako železobetonová monolitická deska opat ena st ešní krytinou pochozí z živi ných pás . 

P dorysné rozd lení st ešní konstrukce viz projektová dokumentace. 

Konstrukce st echy: 

 1. ást - sendvi ová konstrukce z trapézového plechu 

 2. ást – st ešní železobetonová deska; st ešní krytina z hydroizola ního 

asfaltového pásu tl = 4 mm (pochozí živi né pásy) 

 Vstupy do jednotlivých ástí fermentoru jsou ešeny z východní strany. Pro vstup jsou 

navrhovány dve e jednok ídlové rozm r  1200 x 2300 mm a dve e dvouk ídlové rozm r   

2500 x 2300 mm. Veškeré typy dve í musí být v provedení požární dve e. Typ oken je navrhován 

pro pr myslové využití, okna otevírací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  SO 02 Sekundární fermentor 

4.2.1 Základní rozm ry objektu 

 Pr m r vn jší: 23 600 mm 

 Pr m r vnit ní: 23 000 mm 

 Výška stavby: 6 300 mm (je ur eno od horního povrchu základové desky) 

 Zastav ná plocha: 438 m2 

 Obestav ný prostor: 2 760 m3 

4.2.2  Stavební ešení 

 Objekt sekundárního fermentoru je kruhová jednopodlažní nádrž, která bude využívána jako 

sekundární turbínový fermentor pro dokvašování. Jedná se o uzav enou konstrukci. Objekt bude 

situován na volné ploše v t sné blízkosti hlavního fermentoru (západním sm rem). Výšková úrove  

osazení podlahy fermentoru je -1 500 mm pod p iléhajícím terénem. 

 Základová konstrukce fermentoru je navržena jako železobetonová základová deska, 

provedená na zhutn ném št rkopískovém podsypu. Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 2x 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad 

 100 mm podkladní beton 

 0,2 mm polyetylenová fólie PENEFOL 950 

 100 mm tepelná izolace Styrodur 

 300 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena železobetonová monolitická výšky 6 000 mm. Na vnit ní stran  

st ny není navrhována žádná povrchová úprava. Vn jší ást st ny bude opat ena tepelnou izolací, 

na které bude provedena venkovní fasádní omítka. 

Skladba konstrukce st n: 

 venkovní omítka 

 100 mm izolace z polystyrenových desek XPS 

 350 mm železobetonová monolitická st na, beton C25/30; 3A; XC4, XD2, XF3,  

              XA2T, XA2L, SB 

 vnit ní povrch bez povrchové úpravy  

 St ešní konstrukce je provedena jako plochá jednopláš ová z železobetonové desky, na 

které je umíst na hydroizolace z pochozích živi ných pás . 

Konstrukce st echy: 

 300 mm železobetonová deska, beton C25/30; 3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, 

XA2L, SB 

 4 mm pochozí živi né pásy 



4.3  SO 03 P ednádrž 

4.3.1 Základní rozm ry objektu 

 Pr m r vn jší: 6 400 mm 

 Pr m r vnit ní: 6 000 mm 

 Výška stavby: 6 250 mm (je ur eno od horního povrchu základové desky) 

 Zastav ná plocha: 31 m2 

 Obestav ný prostor: 197 m3 

4.3.2  Stavební ešení 

 P ednádrž je kruhový železobetonový objekt, který je celý umíst n pod terénem. Výšková 

úrove  horní vrstvy základové desky je -6 000 mm pod p ilehlým terénem. Jedná se o uzav enou 

konstrukci sloužící jako skladovací nádrž pro kejdu, vsakovací š ávy a vodu prosakující ze 

silážního žlabu. Tento objekt bude napojen na hlavní fermentor potrubním vedením a pomocí 

erpadel bude kejda dopravována ke zpracování. 

 Základová konstrukce objektu p ednádrže je navržena jako železobetonová základová 

deska, provedená na zhutn ném št rkopískovém podsypu, který je uložen na dostate n  

zhutn ném terénu. Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad 

 100 mm podkladní beton 

 0,2 mm polyetylenová fólie PENEFOL 950 

 200 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena z betonových tvárnic, do kterých bude umíst na výztuž. Tyto 

tvárnice budou po umíst ní výztuže zality betonem. Výška st ny 6 000 mm. Na vnit ní stran  st ny 

není navrhována žádná povrchová úprava. Vn jší ást st ny bude opat ena hydroizolací a 

tepelnou izolací chránící hydroizolaci proti poškození. 

Skladba konstrukce st n: 

 zhutn ný obsyp zeminou 

 100 mm izolace z polystyrenových desek Styrodur XPS 

 hydroizolace z asfaltových pás  

 250 mm st na z betonových tvárnic s vloženou výztuží, dutiny tvárnic vypln ny 

betonem, beton C25/30; 3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, XA2L, SB 

 vnit ní povrch bez povrchové úpravy  

 Stropní / st ešní konstrukce je navržena z trapézového plechu trapézový plech. 

Skladba konstrukce stropu: 

 trapézový plech 



4.4 SO 04 Koncový sklad 

4.4.1 Základní rozm ry objektu 

 Pr m r vn jší: 30 500 mm 

 Pr m r vnit ní: 30 000 mm 

 Výška stavby: 8 000 mm (je ur eno od horního povrchu základové desky) 

 Zastav ná plocha: 731 m2 

 Obestav ný prostor: 5848 m3 

4.4.2  Stavební ešení 

 Koncový sklad je kruhový nezast ešený železobetonový monolitický objekt. Tento objekt 

bude sloužit jako skladovací nádrž pro prokvašený substrát (digestát). Vzhledem k návrhu a využití 

separátoru v každém asovém období, není nutné provád t zast ešení objektu. V p ípad  nutnosti 

uzav ít hladinu skladu, lze využít vrstvy separátoru cca 300 mm silnou, která chrání p ed únikem 

p ípadných pachových emisí. Výšková úrove  osazení podlahy (horní vrstva základové desky) je -

1 000 mm pod úrovní p iléhajícího terénu. Objekt bude situován na volné ploše v blízkosti 

fermentoru (východním sm rem). 

 Základová konstrukce koncového skladu je navržena jako železobetonová základová deska, 

provedená na zhutn ném št rkopískovém podsypu, který je uložen na dostate n  zhutn ném 

terénu. Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 2 x 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad 

 100 mm podkladní beton 

 0,2 mm polyetylenová fólie PENEFOL 950 

 300 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena železobetonová monolitická výšky 8 000 mm. Na vnit ní stran  

st ny není navrhována žádná povrchová úprava. Vn jší ást st ny bude tvo en pohledovým 

betonem 

Skladba konstrukce st n: 

 250 mm železobetonová monolitická st na, z vn jší st ny beton proveden 

v kvalit  pohledového betonu, beton C25/30; 3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, XA2L, 

SB 

 vnit ní povrch bez povrchové úpravy, provedení pouze ochranného nát ru 

 

 



4.5 SO 05 I, II - Silážní žlab I a II 

4.5.1 Základní rozm ry objektu SO 05 I 

 1. trakt – 12 200 x 75 000 mm 

 2. trakt – 18 850 x 75 000 mm 

 3. trakt – 18 850 x 75 000 mm 

 Celková p dorysná plocha: 51 100 x 75 000 mm 

 Výška stavby:  4 100 mm (je ur eno od dna žlabu) 

 Zastav ná plocha:  3 833 m2 

 Obestav ný prostor:  15 715 m3 

 

4.5.2 Stavební ešení objektu SO 05 I 

 V rámci výstavby bioplynové stanice budou rekonstruovány 2 stávající silážní žlaby, 

ozna ení SO 05 I. Tyto žlaby budou rozebrány, provede se o išt ní jednotlivých prefabrikovaných 

dílc  st n žlabu. Podkladní vrstvy dna žlabu budou odstran ny a po umíst ní o išt ných 

prefabrikovaných dílc , se zhotoví nové dno silážních žlab . O išt né prefabrikované dílce budou 

umíst ny na zhutn ný terén opat ený št rkopískovým podsypem zhutn ným na minimální nosnost 

70 kN/m2.  

 Sou ástí této rekonstrukce žlab  je rozší ení o další 1 žlab. Tento žlab bude vytvo en 

provedením nového dna žlabu a nové konstrukce st ny. Pod konstrukce st n bude provedena 

základová konstrukce prost ednictvím základové desky. Výsledkem stavební innosti na tomto 

stavebním objektu bude vytvo ení t ech k sob  p iléhajících silážních žlab  v t sné blízkosti nov  

budované bioplynové stanice. 

 Základová konstrukce pod nov  navržené st ny silážního žlabu je navržena jako 

železobetonová základová deska rozm ru 3 200 x 75 000 mm, která je uložena na dostate n  

zhutn ném št rkopískovém podsypu, který je uložen na dostate n  zhutn ném terénu.  

Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 2 x 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad, nosnost minimáln  70 kN/m2 

 100 mm podkladní beton 

 300 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena železobetonová monolitická výšky 4 400 mm. Vnit ní strana 

st ny bude opat ena asfaltovým nát rem. Vn jší ást st ny bude tvo en pohledovým betonem 

Skladba konstrukce st n: 

 300 mm železobetonová monolitická st na, z vn jší st ny beton proveden 

v kvalit  pohledového betonu, beton C25/30; 3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, XA2L 

 vnit ní povrch opat en asfaltovým nát rem 



 Dno silážního žlabu je navrženo ve spádu 1,5 %. Skladba dna žlabu: 

 zhutn ný terén, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 300mm zhutn ny št rkopískový podklad, únosnost minimáln  70 kN/m2 

 100 mm podkladní beton 

 80 mm asfalt AB8LD/MB WUD 

 40 mm vodot sný asfalt 

 

 

4.5.3 Základní rozm ry objektu SO 05 II 

 Délka: 70 000 mm 

 Ší ka 30 000 mm 

 Výška stavby: 2 100 mm (je ur eno od dna žlabu) 

 Zastav ná plocha: 2 100 m2 

 Obestav ný prostor: 4 410 m3 

 

4.5.4 Stavební ešení objektu SO 05 II 

 Stavební objekt SO 05 II je nový jednotraktový silážní žlab, který je situován západním 

sm rem od oploceného areálu zem d lského družstva. Tento silážní žlab bude zaujímat plochu 

využívanou ke skladování d ev ných beden na brambory, nacházejícího na pozemku p. . 507/3.  

 Základová konstrukce nového silážního žlabu je navržena pouze pod konstrukcemi st n. 

Základy budou tvo eny železobetonovými monolitickými deskami. Ší ka desky od vn jšího povrchu 

st ny je 300 mm, ší ka od vnit ního povrchu je 2 000 mm. Základ bude proveden na zhutn ném 

št rkopískovém podsypu. 

Skladba základové konstrukce je tvo ena: 

 základová spára, minimální únosnost podkladu 250 kN/m2 

 2 x 200 mm zhutn ný št rkopískový podklad, únosnost min. 70 kN/m2 

 100 mm podkladní beton 

 300 mm základová železobetonová deska, beton C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3,  

   XA2T, XA2L, SB 

 Konstrukce st n je navržena jako železobetonová monolitická výšky 2 400 mm tlouš ky 300 

mm. Povrchová úprava z vnit ní strany asfaltovým nát rem, z vn jší strany beton provedený 

v kvalit  pohledového betonu.  

 Konstrukce dna žlabu je shodná s konstrukcí dna žlabu SO 05 I. 

 



4.6 SO 06 Potrubní vedení 

 Jak je již v úvodu této diplomové práce uvedeno, v rámci výstavby bioplynové stanice 

Pikárec nejsou v poskytnutých podkladech uvedeny dosta ující informace k potrubnímu vedení a 

napojení stavby na sít  technické infrastruktury. Informace k tomuto bodu jsou p evzaty 

z poskytnuté technické zprávy, avšak i tyto podklady nejsou nijak obsáhlé. Problematika 

potrubního vedení je ešena obecn , na základ  informace, že pot ebný materiál k výrob  bioplynu 

(chlévská mrva, kejda, vsakovací š ávy), je nutné dopravit od jednotlivých chlév  k místu 

zpracování. 

4.6.1 Stavební ešení 

 V rámci realizace bioplynové stanice bude provedeno potrubní vedení, které bude odvád t 

odpady ze zem d lské výroby (kejda, vsakovací š áva) z chlév  do p ednádrže. Z p ednádrže se 

bude nahromad ná kejda a vsakovací š ávy za využití erpadel pomocí potrubního vedení 

dopravovat ke zpracování do hlavního fermentoru. Dle projektové dokumentace bude použito 

výtla né erpadlo s elektrickým výkonem 5,5 kW a úložného PVC tlakového potrubního vedení, DN 

140. Toto potrubí bude spojovat stavební objekt SO 03 P ednádrž se stavebním objektem SO 01 

Hlavní fermentor a SO 02 Sekundární fermentor.  

 Od jednotlivých chlév  bude z ízeno potrubní vedení odvád jící odpady zem d lské výroby 

k stavebnímu objektu SO 03 P ednádrž. Toto potrubí bude provedeno z kameninových trub DN 

250 – 300. 

 

4.7 SO 07 Vnit ní komunikace 

4.7.1 Stavební ešení 

 V prostorách zem d lského družstva se již nacházejí vnitropodnikové komunikace. Tyto 

komunikace jsou obousm rné a slouží k pohybu p ších osob i stroj . Sou ástí výstavby bioplynové 

stanice je z ízení nových zpevn ných komunikací, které budou napojeny na stávající komunikaci 

v areálu zem d lského družstva. Nov  zbudované komunikace se budou nacházet kolem hlavních 

stavebních objekt  SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 I i II. Nové komunikace budou bezprašn  

zpevn ny (asfalt). Plochy, kde bude docházet k manipulaci s kapalnými substráty a digestátem, 

budou zhotoveny z vodot sného asfaltu, zejména v oblasti vypoušt ní digestátu u objektu SO 04. 

Dopravní plochy budou provedeny z asfaltu AB8LD/MB WUB tlouš ky 80 mm. Tato vrstva bude 

zhotovena na zhutn ném, št rkovém násypu. 

 

 



4.8  SO 08 Úprava prostranství 

 Plochy zájmového území jsou pokryty travnatým porostem (ojedin le výskyt strom  a nízké 

vegetace), p ípadn  jsou tvo eny zpevn nými betonovými plochami. V rámci terénních úprav 

budou stávající stromy a nízká vegetace odstran ny. D eviny budou odstran ny v etn  ko en  a 

budou odvezeny z místa výstavby. Na pozemku se nenachází orni ní ani podorni ní vrstva. 

Svrchní vrstva je tvo ena zhutn nými pís itými hlínami. V rámci úprav prostranství budou 

nezpevn né plochy osety travním porostem. V rámci dokon ovacích prací bude provedena 

výsadba ke  a strom  dle p edem ur eného plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SITUACE STAVBY 

5.1 Popis staveništ  

 Stavební pozemky pro výstavbu bioplynové stanice a p idružených objekt  se nachází 

v katastrálním území Pikárec. Pozemky jsou sou ástí areálu zem d lského družstva, nebo se 

nachází na sousedních pozemcích, které jsou dlouhodob  pronajaty. Na pronajatých pozemcích 

nebude probíhat p ímá výstavba, tyto pozemky budou dot eny v rámci uskladn ní materiálu, i 

zeminy. 

 V sou asné dob  je prostor budoucího staveništ  využíván ke skladování d ev ných beden 

a dále tyto prostory slouží jako odstavné parkovišt  zem d lských stroj . Na zájmovém území se 

nenachází žádné objekty, které by byly ur ené k demolici p ed zahájením výstavby. Na pozemku 

se nachází nízká vegetace (ke e), stromy ojedin le. V rámci p ípravy ploch staveništ  bude nízká 

vegetace a stromy odstran ny. D eviny budou odstran ny v etn  ko en  a budou odvezeny 

z místa výstavby. Staveništ  se bude nacházet v areálu zem d lského družstva, které je po celém 

obvodu oploceno souvislým plotem výšky 1 800 mm. V p ípad  výstavby stavebního objektu SO 05 

II Silážní žlab II, není prostor stavebního pozemku nikterak oplocen. V rámci stavební p ípravy 

bude prostor pro výstavbu stavebního objektu SO 05 II Silážní žlab oplocen souvislým plotem. 

Oplocení bude provedeno jako mobilní (využití pouze v pr b hu výstavby). Výška oplocení bude 

2 000 mm, jednotlivá pole budou osazována do betonových patek rozm ru 700 x 200 x 140 mm. 

Ší ka jednoho pole oplocení je 3 500 mm, výpl  pletivo s rozm ry ok 50 x 50 mm. Celková délka 

oplocení iní 269 m. 

 P íjezd na staveništ  je ešen z místní komunikace, umíst né podél jižní strany areálu. Tato 

komunikace je v p evážné mí e využívána zem d lskými stroji, nebo osobními automobily 

sm ujícími z / do areálu zem d lského družstva. K vjezdu a vstupu do areálu a na staveništ  

bude využívána stávající uzamykatelná brána, umíst ná v jižní ásti areálu navazující na dopravní 

komunikaci. Brána je sou ástí oplocení areálu, je ešena jako uzamykatelná výšky 1,8 m, ší ky 5 

m. Ke komunikaci na staveništi bude využito stávající komunikace uvnit  areálu zem d lského 

družstva. V p ípad , kde se nevyskytuje zpevn ná komunikace, budou provedeny zpevn né vnitro 

areálové staveništní komunikace. Takto budou i provedeny plochy stávající komunikace v p ípad  

odstran ní vozovky v rámci staveništní p ípravy / výroby. Zpevn nými plochami je myšlena 

zhutn ná vrstva št rku v tlouš ce 200 mm na zpevn ném a zhutn ném terénu. 

 V rámci 1. etapy výstavby bude na staveništi vytvo ena jedna hlavní skládka materiálu a 

jedna pomocná skládka pro uložení materiálu pouze pro stavební objekt SO 03 P ednádrž. Hlavní 

skládka bude umíst na na ploše stávajícího silážního žlabu, který bude dle projektové 

dokumentace rekonstruován. V rámci 2. etapy výstavby bude materiál pot ebný k výstavb  

stavebního objektu SO 05 I Silážní žlab I skladován na ploše skládky umíst né vedle stavebního 

objektu SO 01 Hlavní fermentor ze západní strany. Materiál pot ebný k výstavb  stavebního 

objektu SO 05 II Silážní žlab II bude skladován na zpevn ném podkladu budoucího dna tohoto 

stavebního objektu. 



 P ed zahájením stavebních prací bude provedena skrývka vrstvy zeminy, ur ená 

k odstran ní. Tato zemina a dále zemina vyt žená ze stavebních jam bude ukládána na skládku 

deponií umíst nou v areálu zem d lského družstva v severovýchodní ásti na ploše využívané 

k uskladn ní zem d lské mrvy. Plocha této skládky je 4 868 m2. Zemina musí být navršována tak, 

aby nedocházelo k sesuv m zeminy. P i ukládání se musí dbát na dostate né vysvahování. Po 

provedení stavebních prací, bude uskladn ná zemina použita k zásyp m / obsyp m a na hrubé 

terénní úpravy v okolí budovaných objekt .  

 Z d vod  že se jedná o výstavbu b hem provozu zem d lského družstva, budou 

seznámeni zam stnanci družstva s bezpe nostními hledisky p i pohybu na staveništi a p i k ížení 

inností mezi zam stnanci a pracovními etami. Zárove  i pracovní ety podílející se na výstavb  

budou seznámeni o bezpe nosti pohybu v areálu zem d lského družstva p i provozu. P ed 

samotným zapo etím stavby bude sepsán seznam zam stnanc  družstva pohybujících se na 

staveništi. Osoby neuvedené v tomto seznamu se musí hlásit bu  vedoucímu areálu 

zem d lského družstva (v p ípad  návšt vy objekt  zem d lského družstva), stavbyvedoucímu (v 

p ípad  návšt vy staveništ ). P ed zapo etím stavby a p i pr b hu stavby bude stavbyvedoucí 

disponovat aktuálním seznamem osob, podílejících se procesu výstavby. Osoby neuvedené 

v tomto seznamu, mají zakázaný vstup do areálu zem d lského družstva. 

 K sociálnímu a hygienickému zázemí bude využíváno stávajícího zázemí v areálu, které 

slouží zam stnanc m zem d lského družstva ke stravování. Z tohoto hlediska není nutné z izovat 

p ípojku pitné vody. Napojení na splaškovou kanalizaci není nutné, k dispozici je využívání 

stávajícího sociálního zázemí v zem d lském areálu. Vstup do toho objektu je ešen z jižní ásti 

areálu. Dodávka a odb r elektrické energie bude zajišt na z ízením nové transforma ní kioskové 

stanicí umíst né na západní stran  u zem d lského objektu uvedeného v katastru nemovitostí pod 

íslem 98, popis Chlév .2. Zde bude tato stanice napojena na zdroj elektrické energie. Staveništní 

rozvod elektrické energie bude ešen rozvodem venkovní kabeláže od kioskové stanice po místo 

spot eby. Kabeláž musí být použita vod odolná a umíst na v chráni ce kabelu, aby nedošlo k jeho 

poškození jak mechanickým tak klimatickým p sobením. Všichni pracovníci budou seznámeni o 

umíst ní hlavního vypína e.  



6. ZP SOB REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

6.1 Zemní práce, výkopy 

P ed samotným za átkem zemních prací, prob hne p edání staveništ  investorem 

zhotoviteli. Prob hne vyty ení, p ípadn  vyzna ení inženýrských sítí (areálových rozvod  

podzemních sítí technického vybavení), ochranných pásem na pozemku (v p ípad  že se zde 

vyskytují). Dále dojde k p edání geodetických bod  (výškových i sm rových). Zhotovitel je povinen 

tyto body p i pracích ochra ovat, p ípadn  tyto body p enese na místo, kde bude možné správn  

ov it osazení stavby. V p ípad  poškození a znovu vyty ení bod , hradí veškeré náklady s tímto 

související zhotovitel. 

 Zemní práce budou provád ny za ú elem vyhloubení stavebních jam pro všechny stavební 

objekty (pomocí rypadlo-naklada ).  

P ed za átkem zemních prací dojede k odstran ní veškerého porostu nacházejícího se na 

ploše staveništ . V rámci p ípravy ploch staveništ  bude nízká vegetace a stromy odstran ny. 

D eviny budou odstran ny v etn  ko en . Po odstran ní d evního porostu bude odstran na vrstva 

200 mm zeminy i ornice (pomocí kolového dozeru) v ploše staveništ  budoucích stavebních 

objekt . Tato zemina bude odvezena (pomocí nákladního automobilu) a uskladn na na p edem 

ur ené místo (skládka zeminy). Po sejmutí zeminy / ornice bude provedeno polohové vyty ení 

stavebních objekt  dle projektové dokumentace. Vyty ení provede odborná geodetická firma. 

Jakmile bude provedeno vyty ení stavebních objekt , mohou být realizovány výkopy stavebních 

jam. Hloubky jednotlivých stavebních jam budou provedeny dle projektové dokumentace. Popis 

jednotlivých stavebních stroj  viz oddíl 5. Návrh hlavních stavebních stroj  a mechanism  

 P i provád ní výkop  je nutné vhodným technickým opat ením zabránit stékání deš ové 

vody do výkop . Jestliže nelze zabránit stékání vody do výkop , z d vod  nevhodného sklonu 

okolního terénu, musí být voda ze stavebních jam p ed zahájením základových prací od erpána. 

Po provedení hrubých prací na stavebních jamách, dojde k ru nímu za išt ní základové spáry. 

Kubatura materiálu je uvedena v následujících tabulkách. 

 Tab. 1  -  ODSTRAN NÍ VRCHNÍ ÁSTI ZEMINY DOZEREM 
 

Stavební 
objekt 

Tl. vstrtvy [m] Plocha [m2] Objem [m3] 

SO 01 0,2 2 455 491 

SO 02 0,2 1 200 240 

SO 03 0,2 450 90 

SO 04 0,2 2 495 499 

SO 05 I 0,2 1 375 275 

SO 05 II 0,2 5 100 1 020 

 CELKEM 2 615 

 



Tab. 2  - VÝKOPY STAVEBNÍCH JAM 

 

Stavební 
objekt 

Plocha [m2] Hloubka [m] 
Vyt žený objem 

[m3] 

SO 01 780,5 2,3 1 795 

SO 02 490 2,3 1 127 

SO 03 50,24 6,6 332 

SO 04 829 1,5 1 244 

SO 05 I 972 1 972 

SO 05 II 272 2 544 
 CELKEM 6 014 

 

 Z d vod  k ížení provoz  v areálu zem d lského družstva, musí být seznámeny jak 

pracovníci zem d lského družstva s pr b hem výstavby na bioplynové stanici, tak i pracovní ety, 

podílející se na výstavb  s pr b hem provozu družstva. Stavební jámy budou ohrazeny reflexní 

páskou, z d vod  zajišt ní bezpe nosti b hem provozu družstva. Musí být zajišt n plynulý chod 

jak provozu družstva, tak i stavebních prací. 

 

6.2 Základové konstrukce 

 Základové práce mohou být zahájeny po skon ení výkopových prací obsažených ve 

stavební etap  zemní práce. Základové konstrukce všech stavebních objekt  jsou navrhovány jako 

železobetonová monolitická základová deska. Podrobná skladba jednotlivých základových 

konstrukcí viz odstavec 4.  Architektonické a stavebn  technické ešení stavby.  

 Základové konstrukce budou provedeny na zhutn ném terénu základové spáry (minimální 

únosnost podkladu 250 kN/m2). Na dostate n  únosný terén bude proveden zhutn ný 

št rkopískový podsyp (únosnost minimáln  70 kN/m2). Tlouš ky jednotlivých vrstev viz projektová 

dokumentace nebo odstavec 4. Architektonické a stavebn  technické ešení stavby. Na zhutn ný 

št rkopískový podsyp se provede podkladní betonová vrstva z prostého betonu v tlouš ce 100 mm, 

t ída betonu C12/15. Po dostate ném vytvrdnutí podkladního betonu bude provedena hydroizolace 

základové desky. P ed provedením izolace se podkladní beton opat í penetra ním nát rem. 

Hydroizolace bude provedena z polyetylenové fólie PENEFOL. Spojování fólie bude provád no 

výhradn  sva ováním nebo horkým klínem bez použití otev eného ohn . Po provedení izolace se 

uloží tepelná izolace desky z desek extrudovaného polystyrenu a na ty pak armatura základové 

desky. Armatura bude tvo ena ze sva ovaných kari sítí (pr m r 6 mm), velikost ok 150/150 mm. 

Dostate né krytí výztuže se zajistí použitím distan ních t lísek. Již p i realizování armatury pro 

základovou desku bude p ichystána svislá armatura pro pozd jší navázání armatury st nových 

konstrukcí. 

 Po zhotovení výztuže bude následovat betonáž desky za pomoci erpadla erstvého 

betonu.  Dle technické specifikace bude použit beton t ídy C25/30; C3A; XC4, XD2, XF3, XA2T, 



XA2L, SB. B hem betonáže se musí dbát na to, aby erstvý beton nepadal z výšky více jak 1 500 

mm. Po provedení betonáže musí být betonová sm s dostate n  provibrována, následuje 

technologická pauza, b hem které je nutné ádn  ošet ovat beton dle klimatických podmínek. 

Kubatura materiálu je uvedena v následujících tabulkách. 

Tab. 3 - MNOŽSTVÍ POT EBNÉHO ŠT RKOPÍSKOVÉHO  
              PODKLADU 

Tab. 4 - MNOŽSTVÍ PODKLADNÍHO BETONU 

Tab. 5 - BETON PRO ZÁKLADOVÉ DESKY, C25/30 



 

Tab. 6 – IZOLACE PROTI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 

 

Tab. 7 – IZOLACE TEPELNÁ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO   
               POLYSTYRENU 

 

Tab. 8 – VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

 

 

 

 



6.3 Konstrukce st n 

 P i výstavb  objekt  bioplynové stanice (SO01, SO02, SO03, SO04) jsou veškeré st nové 

konstrukce navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. Konstrukce st n mohou být 

realizovány, jakmile je ukon ena etapa základových prací. Beton základových desek musí být 

dostate n  vyzrálý a musí mít požadovanou únosnost. Konstrukce st n bude provedena na 

základových deskách. B hem provád ní základových desek byla provedena výztuž vy nívající nad 

deskou. Tato výztuž slouží k navázání výztuže konstrukce st n.  

 Betonáž konstrukcí st n, bude provád na po jednotlivých ástech. P i zhotovení st nových 

konstrukcí, bude nejd íve provedeno st nové bedn ní. Nejprve se provede montáž bedn ní na 

vnit ní stran  st ny. Jednotlivé díly bedn ní budou sestavovány (spojovány) ve v tší celky 

v prostorách montážních ploch. Po spojení jednotlivých bednících díl  na montážní ploše, budou 

tyto celky za pomocí je ábu dopravovány na místo ur ení. Jakmile bude provedeno dostate né 

kotvení a stabilizace bednících desek, dojde k navázání betoná ské výztuže na vy nívající pruty ze 

základové desky. V moment  kdy je vyztužení st ny kompletní, m že být provedena druhá ást 

bedn ní st ny z vn jší strany. B hem montáže bedn ní musí být provedeno dostate né spojení 

naproti sob  stojících st n (bednících desek). Po dostate ném zpevn ní, stabilizování a ukotvení 

bedn ní (hlavn  v míst  paty bedn ní) bude provedena betonáž. erstvý beton bude dopravován 

do konstrukce pomocí auto erpadla. V p ípad  použití samozhutnitelného beton, není pot eba 

následného hutn ní po skon ení betonáže, tam kde tento typ betonu použit nebude, bude po 

betonáži následovat provibrování betonu p íložnými vibrátory. 

 Odbed ování je možné, až když beton dosáhne minimální požadované únosnosti. Vnit ní 

povrch konstrukcí bude opat en pouze ochranným nát rem. Vn jší povrch konstrukce Bude 

opat en u stavebních objekt  SO 01, SO 02 venkovní izolací s finální omítkou. Vn jší povrch 

stavebního objektu SO 04 nebude opat en žádnou povrchovou úpravou. Povrch bude tvo en 

pohledovým betonem. Kubatura materiálu je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 9 -  MNOŽSTVÍ BETONU PRO KONSTRUKCE ST N, C25/30 

. staveb. 
objektu 

Podlaží 
Plocha st n 

[m2] 
Výška st n [m] 

Pot ebný objem 
[m3] 

SO 01 1PP 46,6 6 280 

SO 01 1NP 29 3,45 101 

SO 01 St echa 2 1,5 3 

SO 02 1NP 21,9 6 131,7 

SO 03 1PP 3,1 6 18,7 

SO 04 1NP 23,8 8 190 

SO 05 I 1NP 45 2,4 108 

SO 05 II 1NP 132 4,4 581 

CELKEM 1 413,4 

 



Tab. 10 – VÝZTUŽ ST NOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

 

6.4 Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce p i výstavb  bioplynové stanice bude realizována pouze u stavebního 

objektu SO01 Hlavní fermentor a SO02 Sekundární fermentor. V obou p ípadech se jedná se o 

železobetonovou monolitickou desku tlouš ky 300 mm. P ed zapo etím realizace stropní 

konstrukce musí být podkladní konstrukce dostate n  únosné. 

 Dle výkresu bedn ní bude provedena montáž bedn ní stropní desky. Po skon ení montáže 

bedn ní dojde k vyztužení budoucí stropní desky. B hem vyztužování se musí dbát na dodržování 

konstruk ních zásad a opat ení (zajišt ní dostate ného krytí výztuže apod.). Po vyztužení bude 

konstrukce zabetonována. erstvý beton bude na stavbu dovážen autodomícháva i, kde bude za 

pomoci auto erpadla erpán na ur ené místo. B hem betonáže se musí dbát na to, aby erstvý 

beton nepadal z výšky více jak 1 500 mm (hrozí rozmísení erstvého betonu). Po skon ení 

betonáže dojde k provibrování betonové vrstvy vibra ní lištou a dostate nému uhlazení. Následuje 

technologická p estávka, b hem níž je nutné ošet ovat tvrdnoucí beton v závislosti na daných 

klimatických podmínkách. 

 Odbed ování konstrukce je možné, až když beton dosáhne požadované únosnosti. 

V p ípad  objektu SO 01 úprava povrchu na spodní stran  stropní konstrukce 1PP bude tvo ena 

30 mm tepelné izolace z polystyrenových desek, které budou p ilepeny a p ikotveny pomocí 

hmoždinek s talí ovou hlavou ke spodní stran  konstrukce. Povrch horní plochy stropní konstrukce 

bude proveden z ru n  hlazeného betonu. V p ípad  objektu SO 03 bude spodní povrch 

konstrukce bez povrchové úpravy, povrch bude opat en pouze ochranným nát rem. Na horní 

stran  konstrukce bude natavena povlaková krytina. 

 

 



Tab. 11 -  MNOŽSTVÍ BETONU PRO KONSTRUKCE STROP , C25/30 

 

Tab. 12 – VÝZTUŽ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

6.5 Zast ešení 

 P i výstavb  bioplynové stanice bude zast ešení realizováno pouze u objektu SO 01, SO 02 

a SO 03. U objektu SO 01 bude provedeno zast ešení dv ma zp soby. ást plochy bude 

zast ešena sendvi ovou konstrukcí z trapézového plechu umíst nou na p íhradových kovových 

vaznících. Druhá ást plochy zast ešení bude provedeno z železobetonové monolitické desky 

s krytinou z hydroizola ních asfaltových pás  pochozích. Zast ešení pomocí železobetonové 

monolitické desky s krytinou z hydroizola ních pás  bude použito u zast ešení celého objektu SO 

02. Objekt SO 03 bude zast ešen pomocí trapézového plechu umíst ného na nosné konstrukci 

z d ev ných trám  zakotvených do obvodového zdiva. 

 Zast ešení m že být realizováno v moment , kdy podkladní konstrukce (konstrukce st n) 

dosáhnou požadované únosnosti. V p ípad  realizace železobetonové desky s hydroizola ním 

pásem je zp sob realizace shodný s realizací stropní konstrukce. V moment , kdy je konstrukce 

dostate n  únosná, bude natavena krytina z asfaltových hydroizola ních pás . 

 V p ípad  realizace zast ešení sendvi ovou konstrukcí budou za pomocí je ábu 

namontovány stropní vazníky. První stropní vazník musí být ádn  ukotven a stabilizován (musí se 

zabránit jeho p eklopení). Stabilizaci lze zajistit do asným uchycením ke štítové st n . P i montáži 

následujících vazník  se i ostatní vazníky zabezpe ují proti p eklopení. Nap íklad zav trováním, 

uchycením k sousednímu vazníku. Na stabilizované a ukotvené vazníky se uloží st ešní vaznice, 

ukotví pomocí vrut . Jakmile jsou všechny vaznice umíst ny a ukotveny uloží se st ešní pláš  ze 

sendvi ového trapézového plechu, který je kotven k st ešním vaznicím. 



7. ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

 Plochy staveništ  byly využívány k ú elu skladování d ev ných beden na brambory, 

p ípadn  jako odstavné plochy pro zem d lské stroje a techniku. Jak již bylo zmín no, na ploše se 

nevyskytuje orná p da a objekty ur ené k demolici p ed zapo etím stavby. Na plochách ur ených 

k zástavb  se místy vyskytuje nízká vegetace (ke e) a stromy (menšího vzr stu do 2,5m). Tento 

porost bude odstran n v rámci p ípravných prací. Stavební prostory se nacházejí v oploceném 

areálu zem d lského družstva.  

 Plot je souvislý, proveden z betonových sloupk , na kterých je uchyceno pletivo (rozm r oka 

150 x 150 mm). Výška plotu 1 800 mm. Sou ástí stávajícího oplocení je uzamykatelná brána ší ky 

5 m. Brána slouží ke vstupu / vjezdu do areálu zem d lského družstva. Stavební prostor pro 

výstavbu stavebního objektu SO 05 Silážní žlab II se nachází na neoploceném pozemku. Zde bude 

provedeno do asné souvislé oplocení. Oplocení bude z ízeno mobilní montované systému 

Tempoline typ Standard. Výška oplocení 2 000 mm. Jednotlivá pole budou osazována do 

betonových patek. Ší ka jednoho pole 2 500 mm. Výpl  tvo í pletivo, rozm r oka 50 x 50 mm. 

Délka oplocení 269 m. V oplocení bude z ízena vjezdová brána o ší ce 5 000 mm ze dvou polí 2 x 

2 500 mm systému Tempoline typ Profi tempoline. 

 B hem výstavby budou na oplocení umíst ny tabulky s upozorn ním pro ve ejnost: 

Staveništ : Zákaz vstupu nepovolaným osobám. U hlavního vstupu na staveništ  bude umíst na 

velká informa ní cedule se základními údaji o stavb . Na ceduli budou uvedeny informace o 

generálním dodavateli stavby (hlavní zhotovitel), za átek a konec výstavby, technický dozor 

investora, projektant, investor. Tato cedule bude vyv šena po celou dobu výstavby. Vedle této 

cedule bude u vstupu na staveništ  umíst na cedule upozor ující na dodržování bezpe nostních 

pravidel (používání osobních ochranných pracovních pom cek, zákaz kou ení apod.). 

 P íjezd na staveništ  a zásobování stavby materiálem je ešen z místní obslužné 

komunikace, která se napojuje na areál zem d lského družstva (na staveništ ) v jihozápadní ásti. 

Komunikace je v sou asnosti využívána p evážn  zam stnanci zem d lského družstva p i výkonu 

jejich pracovních inností. Samotný vstup na staveništ  je ešen v jihozápadní ásti. Ke vstupu 

bude sloužit již výše zmín ná uzamykatelná brána. V prostorách staveništ  bude využito 

stávajících zpevn ných komunikací. Zásobování stavby materiálem bude rozvrženo dle 

jednotlivých technologických etap. V p ípad  materiál , které nemusejí být zabudovány do 

konstrukce v okamžiku dovozu, se p ivezený materiál uloží na p edem ur ená místa (plochy). Tyto 

plochy budou dostate n  zpevn né a bude provedeno odvodn ní skladovacích ploch. Materiál, 

ur ený k uskladn ní do krytých sklad , bude uskladn n ve skladovacích bu kách, umíst ných 

v blízkosti následného využití. Jako skladovací a montážní plochy se využije rekonstruovaného 

stavebního objektu SO 05 I Silážní žlab – západní ást, z d vod  stávajících zpevn ných a 

odvodn ných ploch. 

 Na staveništi se budou pohybovat pouze osoby z firem provád jících stavební práce na 

stavebních objektech, investor, stavebník, dozory stavby. Zam stnanci zem d lského družstva se 

smí pohybovat po staveništ  pouze v prostoru, který je nezbytn  nutný k výkonu jejich pracovní 



innosti a kde jim nehrozí žádné nebezope í. Z d vod  k ížení pracovních provoz , musí být jak 

zam stnanci zem d lského družstva, tak i zam stnanci stavebních firem seznámeni s jednotlivými 

provozy. Zam stnanci zem d lského družstva musí tolerovat provoz staveništ  a naopak. 

V p ípad  jakékoli návšt vy nebo vstupu cizí osoby na staveništ  (nebo do p ilehlých prostor), se 

musí tato osoba hlásit u stavbyvedoucího, mistra stavby, nebo vedoucímu provozu zem d lského 

družstva. Tato osoba bude seznámena a pou ena o bezpe nosti a pravidlech, která musí striktn  

dodržovat. O provedeném pou ení a seznámení se s pravidly bude zapsán zápis do stavebního 

deníku. 

 

7.1 Objekty za ízení staveništ  

7.1.1 Sociální, hygienické a administrativní objekty 

 P i výstavb  bioplynové stanice nebudou z izovány objekty za ízení staveništ  k sociálnímu 

a hygienickému využití. K sociálnímu a hygienickému zázemí bude využíváno stávajícího zázemí 

v areálu, které slouží zam stnanc m zem d lského družstva. 

 Pro ú ely administrativní bude na stavb  z ízena staveništní dvoj-bu ka, která bude sloužit 

jako zázemí hlavnímu stavbyvedoucímu. Tato dvoj-bu ka bude umíst na na travnaté ploše vedle 

stávajícího objektu Chlév .2.  

Dvoj-bu ka bude provedena z dvou obytných bun k rozm r  6 058 x 2 438 x 2 591 mm.  

Po et kus : 1 

Obr. 2.: Dvoj-bu ka 

 

 

 



7.1.2 Sklady a skládky  

 B hem výstavby stavebních objekt  SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 budou z ízeny dv  

skládky materiálu. Hlavní skládka bude umíst na na ploše stávajícího silážního žlabu, který bude 

rekonstruován po dokon ení výše uvedených stavebních objekt . Tato plocha je v p ijatelné 

vzdálenosti od budovaných objekt  a i z hlediska dopravy materiálu na staveništ  se nachází 

v dostupném prostoru. Pro stavební ú ely na stavebním objektu SO 03 P ednádrž bude z ízena 

pomocná skládka materiálu. Pomocná skládka bude umíst na vedle stávajícího objektu Chlév .2 

ze severní strany v blízkosti stavebního objektu SO 03 P ednádrž. Celková plocha hlavní skládky 

je navržena na 735,5 m2, plocha pomocné skládky na 91,8 m2. 

 Pro skladování drobného materiálu a malých pracovních stroj  bude sloužit samostatný 

uzamykatelný sklad. Tento sklad je navržen z dvou uzamykatelných staveništních bun k rozm r  

2,438 x 6,058 x 2,8 m. Tyto bu ky budou umíst ny na ploše hlavní skládky materiálu v jihozápadní 

ásti. V pokro ilejším stádiu výstavby (provedené podkladní konstrukce nap . u kruhových nádrží, 

silážního žlabu) se bude materiál umis ovat p ímo na plochu budovaného objektu.  

 P i realizaci stavebních objekt  SO 05 I, II Silážní žlab I, II bude materiál pot ebný 

k výstavb  stavebního objektu SO 05 I Silážní žlab I skladován na ploše skládky umíst né vedle 

stavebního objektu  

SO 01 Hlavní fermentor ze západní strany. Plocha této skládky je navržena na 199,8 m2. Další 

skládka pro uložení materiálu bude z ízena na ploše pomocné skládky z 1. etapy výstavby. Plocha 

této skládky je navržena na 123m2. Materiál pot ebný k výstavb  stavebního objektu SO 05 II 

Silážní žlab II bude skladován na zpevn ném podkladu budoucího dna tohoto stavebního objektu. 

 B hem skladování jednotlivých materiál  na paletách, v pytlích apod. platí veškeré zásady 

skladování. Musí se dodržovat maximální výška skladování, dodržování pr chozích uli ek mezi 

jednotlivými skladovanými materiály tak, aby nedošlo v p ípad  zborcení k ohrožení osob 

pohybujících se na staveništi. Minimální pr chozí ší ka uli ek mezi skladovaným materiálem je 700 

mm. B hem výstavby bude využito dvou uzamykatelných sklad  rozm r  6 058 x 2 438 x 2 591 

mm.. 

Po et kus : 2 

Obr. 3.: Skladovací bu ka 

 

 

 

 

 

 



7.1.3 Komunikace a zpevn né plochy 

 P i výstavb  bioplynové stanice bude provedena pouze ást vnitrostaveništní komunikace. 

Ta bude provedena v místech, kde se nenachází stávající komunikace (p vodní odstavná plocha 

pro zem d lské stroje) a kde dojde k odstran ní vrstev stávající komunikace 200 mm, prolito 

cementovou zálivkou. Takto p ipravená plocha bude pozd ji sloužit jako podklad pro nov  

provedenou komunikaci v prostorách zem d lského družstva. Další zpevn né plochy i 

komunikace nebudou v rámci výstavby bioplynové stanice provád ny. 

 

7.2 Zdroje a rozvody energií pro za ízení staveništ  

7.2.1 Zásobování staveništ  vodou 

Tab. 13 -  VÝPO ET POT EBY VODY 

 

Qn = (Pn x kn) / (t x 3 600) 

Qn = (4 800 x 1,5) / (8 x 3 600) = 0,25 l/s 

QnQ.. spot eba vody za sekundu [l/s] 

Pn Q.. spot eba vody v litrech [l] na den 

kn Q.. koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

t QQ.doba po kterou je voda odebírána v hodinách 

Množství spot ebované vody pro provozní ú ely bylo výpo tem stanoveno na 0,25 l/s. 

7.2.2 Množství vody pro požární ú ely 

Q = V x N 

Q = 15 x 1,5 = 22,5 l/s 

Q Q.. celkové množství požární vody v l/s 

V Q.. pot eba požární vody 

N  Q..sou initel 

Množství vody pro požární ú ely bylo stanoveno výpo tem na hodnotu 22,5 l/s. 



7.2.3 Ur ení maximálního p íkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

Tab. 14  -  VÝPO ET P ÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

S = ((K/cos ) x ( 1 x P1 + 2 x P2 + 3 x P3)) x 1,25 

S = (1,1 / 0,7) x (0,7 x 31,1 + 1,0 x 0 + 0,8 x 0,3) x 1,25 

S = 21,2 kVA 

S maximální sou asný zdánlivý p íkon (kVA) 

K koeficient ztrát nap tí v síti (1,1) 

1 pr m rný sou initel náro nosti elektromotor  (0,7) 

2 pr m rný sou initel náro nosti venkovního osv tlení (1,0) 

3 pr m rný sou initel náro nosti vnit ního osv tlení (0,8) 

cos  pr m rný ú iník spot ebi  (0,5 – 0,7) 

P1 sou et štítkových výkon  elektromotor  (kW) 

P2 sou et výkon  venkovního osv tlení (kW) 

P3 sou et výkon  vnit ního osv tlení a topidel (kW) 

1,25 p evodní sou initel z jednotky kW na jednotku kVA 

 

Venkovní osv tlení staveništ  nebude realizováno, protože se již venkovní osv tlení v areálu 

nachází. Toto osv tlení zasahuje i na plochu využívanou v rámci výstavby. 

 

Výpo tem byl stanoven celkový zdánlivý p íkon 21,2 kVA. 

 

 



7.3 Náklady na ZS 

Tab. 15  - EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLAD  ZS 

Popis Po et 
Cena za jednu 

jednotku 
Doba 

užívání  

Cena 
celkem 

[K ] 

do asné objekty staveništ  

skladový kontejner 2 ks 2 400 K /m s 7 m síc  33 600 

kancelá  stavbyvedoucího 1 ks 2 800 K /m s 7 m síc  19 600 

nakládka/vykládka kontejner  3 ks 4 000 K /ks  2x 28 000 

oplocení v etn  sloupk  a brány 269 m 1,75 K /den m 168 dn  79 090 

zpevn né plochy 

št rk 5 250 m3 450 K /m3   2 362 500 

zna ky 2 ks 1 500 K /ks   3 000 

kontejner na odpad 

kontejner 2 ks 784 K /m s 7 m síc  10 980 

doprava + likvidace odpadu 2 ks 2 700 K /m s 7 m síc  37 800 

náklady na provoz objekt  za ízení staveništ +strojní sestava 

m sí ní odhad - energie 1 kpl 9 500 K /m s 7 m síc  66 500 

autoje áb  1 ks 860 K /h 38 dn  32 680 

v žový je áb 1 ks 45 000 K /m s 5,5 m síc  247 500 

montáž/demontáž v ž. je ábu 1 ks 20 000 2x  40 000 

autoje áb pro montáž vež. je ábu 1 ks 4  000 K /h 8 h 32 000 

Náklady na cestu autoje ábu 4 x 145 K /km 61 km 35 380 

doprava v žového je ábu 4 x 105 K /km 61 km 25 620 

je ábník 1 x 110 K /h 800 h 88 000 

revize v žového je ábu 1 x 8 000 K   1 ks 8 000 

Celkem       3 150 250 

 

Ekonomickou bilancí byly stanoveny náklady na za ízení staveništ  na ástku 3 150 250 K  bez 

DPH. 

Stavební technika – v žový je áb, bude pronajat u firmy Energoservis se sídlem v Brno Chironova 1. 

Z této p j ovny stavební techniky bude v žový je áb dopraven v rozloženém stavu na místo ur ení 

(zem d lské družstvo) a tam za pomocí autoje ábu sestaven. P edpokládaný sou et asu 

montáže i demontáže je celkem 8 hodin. V cen  náklad  na cestu autoje ábu pro montáž 

v žového je ábu je uvažována trasa pro montáž i demontáž s výjezdy tam i zp t (4 x 61 km). 

Shodn  je uvažován i výpo et ceny na dopravu v žového je ábu. 

 



8. KVALITATIVNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ A BEZPE NOSTNÍ   

  POŽADAVKY 

8.1 Kvalitativní požadavky 

 P i p edání a p evzetí staveništ  investorem do rukou zhotovitele se zkontroluje vyzna ení 

všech inženýrských sítí vyskytujících se na prostoru budoucího za ízení staveništ  a dále se 

zkontroluje stanovení ochranných pásem kolem nich. ešení stavby vychází z ešení stávajících 

objekt  areálu zem d lského družstva a dispozice pozemku k p ístupovým komunikacím. P i 

p edání staveništ  budou investorem zhotoviteli p edány veškeré p ípojné body pro odb r energie 

a vody, které budou sloužit pro napojení za ízení staveništ . O p edání a p evzetí staveništ  

investorem zhotoviteli bude po ízen zápis do stavebního deníku. Po p edání a p evzetí staveništ  

mohou zapo ít práce na za ízení staveništ  a následn  stavební práce na stavebních objektech. 

 Veškerý materiál dovezený na stavbu musí být pe liv  p ekontrolován. Kontrola bude 

probíhat nejen vizuáln , v jakém stavu byl materiál dovezen na stavbu, ale budou se kontrolovat 

požadované vlastnosti (dodací listy, osv d ení o jakosti, technické listy apod.), které musí být 

v souladu s projektovou dokumentací. Musí se kontrolovat množství materiálu, které musí být též 

v souladu s projektovou dokumentací. 

 U všech inností probíhajících a za azených do jednotlivých technologických etap výstavby, 

budou provád ny ádné vstupní, meziopera ní a výstupní kontroly. O zp sobu provedené kontroly 

s porovnáním a odpov dností za jednotlivé kontroly bude vystaveno vyhodnocení. Veškeré 

kontroly budou vypsány v KZP. 

 

8.2 Environmentální požadavky 

 Výstavba bioplynové stanice v areálu zem d lského družstva ani úpravy okolních ploch 

nijak neovlivní životní prost edí. B hem výstavby nedojde k tvorb  žádných jedovatých látek. 

Veškeré stavební práce jsou navrženy tak, aby splnily technologické a hygienické parametry dle 

platných zákon  a norem pro výstavbu. 

 Ochrana životního prost edí se ídí zákony a platnou legislativou na její ochranu, 

p edcházení zne išt ní, odpov dnost za p ípadné vzniklé zne išt ní a dalšími vyhláškami na 

t íd ní a nakládání s odpady vzniklými b hem výstavby, zákon . 297/2009 Sb., o odpadech. 

Odpady vzniklé b hem výstavby musí být ádn  t íd ny a ukládány na p edem ur ené místo. 

 B hem výstavby je d ležité dbát na snížení prašnosti, hluku, zne išt ní vod a ovzduší. Je 

nutné dodržovat zákon . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší, na ízení vlády . 148/2006 Sb., o 

ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

 V rámci za ízení staveništ  bude z ízeno místo pro skladování staveništního odpadu. Toto 

místo bude v první etap  výstavby situováno na ploše hlavní skládky materiálu v jižní ásti vedle 

uzamykatelných skladovacích bun k. V druhé etap  výstavby bude místo pro skladování odpadu 



p esunuto k stávajícímu objektu Chlév .2, vedle staveništních bun k. Místo pro skladování 

staveništního odpadu bude obsahovat kontejnery pro uložení komunálního odpadu, kontejnery pro 

nebezpe ný odpad, odpad ze d eva a odpad z plastu. Jednotlivé kontejnery budou iteln  a 

viditeln  ozna eny popisem up es ujícím typ odpadu. 

 Všichni pracovníci podílející se na procesu výstavby jsou povinni t ídit odpad do p edem 

ur ených nádob, které se budou pravideln  vyvážet na p íslušné místo likvidace. Je zakázáno 

jakýkoli odpad na stavb  pálit, i jím vypl ovat r zné dutiny, mezery, prohlubn  podobn .  

 V pr b hu realizace stavby vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní odpad a kategorie „N“ – 

nebezpe ný odpad. 

Tab. 16  - VÝPIS ODPAD  A JEJICH KATEGORIE 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

01 04 08 Odpadní št rk a kamenivo O 

01 04 09 Odpadní písek a jíl O 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

03 01 05 Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy O 

03 02 99 inidla k impregnaci d eva N 

15 01 11 Kovové obaly N 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 D evo O 

17 01 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Sm s kov  O 

17 05 04 Zeminy a kameny O 

17 06 04 Izola ní materiály O 

17 09 03 Stavební a demoli ní odpady O 

20 03 01 Sm sná komunální odpad O 

 

8.3 Bezpe nostní požadavky 

 Bezpe nost na stavb  bude zajišt na dle na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Dále na ízení 

vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu s výšky nebo do hloubky. Zákon . 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o 

zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní 

vztahy.  



 P ed zapo etím stavebních prací a pozd ji vždy p ed provád ním nových technologických 

etap a inností budou pracovníci na stavb  seznámeni s obsahem souvisejících technologických 

p edpis  a bezpe nostních požadavk  kladených na pracovníky, b hem t chto prací. P ed 

zapo etím stavby budou všechny osoby seznámeny s obsahem plánu BOZP a plánem rizik. O 

provedeném školení bude po ízen zápis do stavebního deníku a p íslušného dokumentu BOZP. 

Všechny osoby pohybující se v prostorách staveništ  jsou povinny používat osobní ochranné 

pom cky (vesty, helmy apod.). 

 Z d vod  že se jedná o výstavbu b hem provozu zem d lského družstva, budou seznámeni 

zam stnanci družstva s bezpe nostními hledisky p i pohybu na staveništi a p i k ížení inností 

mezi zam stnanci a pracovními etami. Zárove  i pracovní ety podílející se na výstavb  budou 

seznámeni o bezpe nosti pohybu v areálu zem d lského družstva p i provozu. P ed samotným 

zapo etím stavby bude sepsán seznam zam stnanc  družstva pohybujících se na staveništi. 

Osoby neuvedené v tomto seznamu se musí hlásit bu  vedoucímu areálu zem d lského družstva 

(v p ípad  návšt vy objekt  zem d lského družstva), stavbyvedoucímu (v p ípad  návšt vy 

staveništ ). 

 Veškeré odborné a specializované práce musí být provád ny osobami, které mají na dané 

práce atestace nebo pat i né školení, které je oprav uje k výkonu dané innosti. 
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a. Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

 Zásobování stavby elektrickou energií a vodou 

 V areálu zem d lského družstva je rozvod ešen nadzemním vedením VN ke kterému je 

z ízena p ípojka NN. Napojení stavby na zdroj elektrické energie bude ešeno z ízením nové 

trafostani ní kioskové stanice z distribu ní sít  spole nosti E-On a.s.. Nová stanice bude umíst na 

ve východní ásti staveništ , zakreslení polohy viz výkres Za ízení staveništ . Rozvody elektrické 

energie budou po staveništi vedeny v komunikaci v chráni ce, která kabeláž ochrání p ed 

mechanickým poškozením. Pro sledování odb ru elektrické energie, osadí zhotovitel na sv j 

náklad ode tový elektrom r. 

 Pro ú ely stavby se nebude z izovat vodovodní p ípojka. Odb r vody pro ú ely staveništ  

bude na stavb  zajišt n pomocí hadice s výtokovým kohoutem. Hadice bude napojena na odb r 

vody v jednom ze stávajících objekt , konkrétn  sklad (viz výkres za ízení staveništ ). Voda bude 

po staveništi dovedena k místu odb ru v komunikaci. Potrubní vedení musí být uloženo 

v chráni ce, která ochrání potrubí p ed mechanickým poškozením. Pro pot eby pitné vody bude 

využíváno stávajícího sociálního zázemí v areálu zem d lského družstva. Pro sledování odb ru 

vody pro pot eby staveništ  osadí zhotovitel na sv j náklad ode tový vodom r v míst  napojení na 

zdroj vody. 

 Požadavky na zajišt ní jiných médií i hmot nejsou známy. 

 

b. Odvodn ní staveništ  

 V rámci výstavby bioplynové stanice v areálu zem d lského družstva není nutné ešit 

odvodn ní staveništ . Odvodn ní staveništ  je ešeno vsakováním vody do nezpevn ných ploch, 

které budou provedeny ze zhutn ného št rku. Montážní a skladovací plochy se budou nacházet na 

stávajícím dn  silážního žlabu, který je odvodn n. 

 

c. Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení staveništ  na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení staveništ  na stávající dopravní infrastrukturu prost ednictvím stávající 

uzamykatelné brány, která je umíst ná v jižní ásti areálu navazující na dopravní komunikaci. 

Brána je sou ástí oplocení areálu výšky 1,8 m, ší ky 5 m. Ke komunikaci na staveništi bude využito 

stávající komunikace uvnit  zem d lského areálu. V p ípad , kde se nevyskytuje zpevn ná 

komunikace, budou provedeny zpevn né vnitro areálové staveništní komunikace. P íjezd na 

staveništ  je ešen z místní komunikace, umíst né podél jižní strany staveništ , využívané 

zem d lskými dopravními prost edky. 

 



 Napojení staveništ  na stávající technickou infrastrukturu 

 Jak je již zmín no v bod  a. staveništ  bude napojeno na zdroj elektrické energie z ízením 

nové trafostani ní kioskové stanice z distribu ní sít  spole nosti E-On a.s.. Odb r elektrické 

energie bude m en a fakturován.  

 Nepojení na zdroj vody bude ešeno prost ednictvím hadice, která bude napojena na zdroj 

vody ve stávajícím objektu (ozna ení ve výkresu za ízení staveništ  Sklad). 

 

d. Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 V blízkosti staveništ  se nachází objekty využívané k chovu skotu a objekty sloužící k 

parkování zem d lské techniky a dílny. Vzhledem k umíst ní stavby v areálu zem d lského 

družstva m že realizace stavby zap í init zhoršení prost edí vlivem hluku a prašnosti. Negativní 

vlivy hluku budou eliminovány použitím mechanism  s nízkou hlu ností, prašnost bude 

eliminována kropením. 

 V pr b hu realizace stavby budou dot eny pouze pozemky ve vlastnictví investora, nebo 

pozemky, které jsou dlouhodob  investorem pronajaty. Dále bude využíváno stávajícího sociálního 

zázemí v areálu zem d lského družstva. 

 S istící zónou pro auta není uvažováno, vzhledem k provozu kde je zne išt ní vozovky 

zem d lskými stroji každodenní záležitostí, by bylo toto ešení velmi neekonomické a bez 

o ekávaného výsledku. V rámci úklidu vozovky bude probíhat išt ní za využití ístícího vozu, 

který je majetkem zem d lského družstva. išt ní komunikace bude probíhat dle uvážení hlavního 

stavbyvedoucího, nebo na žádost vedoucího pracovníka zem d lského družstva. 

 

e. Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d evin 

 Ochrana okolí staveništ  

 Staveništ  se nachází v oploceném areálu zem d lského družstva. V p ípad  plochy 

staveništ  pro výstavbu stavebního objektu SO 05 II bude z ízeno do asné mobilní oplocení. 

Výška oplocení bude 2 000 mm, jednotlivá pole budou osazována do betonových patek. Ší ka 

jednotlivého pole 2 500 mm, výpl  pletivo s rozm ry ok 50 x 50 mm. Celková délka oplocení bude 

init 269 m. 

 Požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

 Asanace a demolice nejsou b hem výstavby uvažovány. 

 Na území dot ené stavbou ani v jeho blízkosti se nevyskytuje žádný druh chrán ného 

území, rostlin, i živo ich . P ed samotným zapo etím stavby bude odstran na nízká vegetace, 

ke e i s ko eny a stromy vyskytující se v ploše staveništ . Kácení se bude týkat cca 3 strom , 

jejichž výška nep esahuje 2m a jedná se o vrostlé nálety. Vzhledem ke skute nosti, že se d eviny 

nacházejí na soukromém pozemku, není nutné žádat p íslušné orgány ochrany životního prost edí 



o povolení k odstran ní. Nutnost nemít toto povolení je dáno i tím, že se jedná o d eviny, jejichž 

obvod kmene m eného ve výšce 130 cm nad zemí nep ekra uje hodnotu 80 cm. 

 

f. Maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 

 Plocha / prostor staveništ  je navržen tak, aby v co nejmenším rozsahu narušoval chod 

zem d lského družstva. Po ukon ení stavby budou zabrané plochy uvedeny bu  do p vodního 

stavu, nebo v rámci výstavby dojede k jejich oprav . 

 Volné plochy staveništ  budou využívány k montáži a jako skladovací plochy pro 

p edzásobení materiálem. erstvý beton bude na stavbu dopravován z výrobny v Novém M st  na 

Morav . 

 

g. Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

 P i výstavb  bioplynové stanice mohou být používány pouze stroje v ádném technickém 

stavu. U stroj  nesmí dojít k úniku jakýchkoli ropných látek, které by mohli mít za následek 

zne išt ní p dy i vody. 

 Odpady vzniklé p i výstavb  je zakázáno jakkoli likvidovat p ímo na stavb  (nap íklad 

pálení). Dle zákona . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, budou jednotlivé odpady ádn  t íd ny a 

následn  odváženy do nejbližších sb rných dvor , p ípadn  na skládky sloužící pro uložení 

daného odpadu. Odpady budou t íd ny dle vyhlášky 381/2001 Sb., Katalog odpad . Zhotovitel je 

povinen uchovávat protokoly o likvidaci odpad , dále je povinen umožnit kontrolním orgán m 

p ístup do objekt  a prostor  staveništ .  

 Druhy odpad  vyprodukovaných p i výstavb  

 01 04 08 Odpadní št rk a kamenivo neuvedené pod íslem 01 04 07 

 01 04 09 Odpadní písek a jíl 

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 03 01 05 Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy, neuvedené pod  

                íslem 03 01 04 

 03 02 99 inidla k impregnaci d eva jinak blíže neur ená 

 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

 17 02 01 D evo 

 17 01 03 Plasty 

 17 04 05 Železo a ocel 

 17 06 04 Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 03 Stavební a demoli ní odpady 

 20 03 01 Sm sný komunální odpad 



h. Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 Zemní práce se budou týkat pouze výkopu stavebních jam pro provedení základových 

konstrukcí jednotlivých stavebních objekt . Vyt žená zemina bude odvážena skládku deponie, 

která je umíst na od staveništ  ve vzdálenosti cca 200 m.  

  

i. Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 B hem výstavby je d ležité minimalizovat dopady výstavby na životní prost edí (hluk, 

vibrace, prašnost). P i likvidaci odpad  bude postupováno dle zákona , 185/2001 Sb., Zákon o 

odpadech. Je povinností stavbyvedoucího, aby zajistil ádnou evidenci o zacházení s odpady. 

Ochrana životního prost edí bude zajišt na dodržováním následujících p edpis : 

 Zákon . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 Zákon . 17/1992 Sb., Zákon o životním prost edí 

 Zákon . 114/1992 Sb., Zákon o ochran  p írody a krajiny 

 Zákon . 244/1992 Sb., Zákon o hodnocení vliv  na životní prost edí 

 Zákon . 254/2001 Sb., Zákon o vodách 

 Zákon . 201/2012 Sb., Zákon o ochran  ovzduší a související p edpisy 

 Na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky z hlediska emise hluku 

  

j. Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení 

pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných 

právních p edpis  

 B hem provád ní stavby musí být vytvo eny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 

bezpe nosti p i práci. Striktn  budou dodržovány platná na ízení vlády, zákony, vyhlášky, provozní 

p edpisy. D ležité je dodržování technologických postup  stanovených výrobci používaného 

materiálu. 

 P ed zahájením výstavby musí být všichni pracovníci pohybující se na staveništi a podílející 

se ne výstavb  seznámeni s bezpe nostními p edpisy. Pracovníci musí být proškoleni o 

bezpe nosti a pou eni o používání osobních ochranných pom cek. 

Seznam p edpis  vztahujících se k bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci: 

 Na ízení vlády . 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Na ízení vlády . 591/2006., O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništi 

 Zákon . 309/2006 Sb., O bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

 Zákon . 258/2000 Sb., O ochran  ve ejného zdraví 



 Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 Na ízení vlády . 502/2000 Sb., O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

Veškeré vyhlášky a zákony musí být používány v platném zn ní. 

 

k.  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

 B hem výstavby se nep edpokládá pohyb fyzických osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Výstavbou nebudou dot eny žádné objekty / budovy užívaní osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

l. Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 Provoz staveništ  bude probíhat po dobu výstavby pouze na pozemcích investora. B hem 

výstavby není nutné v areálu z izovat do asné dopravní zna ení, nebo  se vozidla sm ující na i 

ze staveništ  budou pohybovat po trase shodné s vjezdy a výjezdy zem d lských stroj , které jsou 

svými rozm ry a zatížením dosti podobné stroj m stavebním. K dopravnímu zna ení budou sloužit 

stávající dopravní zna ky. U vstupu do areálu bude umíst na zna ka, zor ující idi e a chodce na 

vjezd a výjezd vozidel stavby a zna ka zor ující idi e, že projíždí staveništ m. 

 

m. Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 

provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) 

 Stavba bude realizována za provozu zem d lského družstva. B hem výstavby m že 

docházet ke k ížení dvou provoz  (zam stnanci zem d lského družstva, zam stnanci podílející se 

na výstavb  bioplynové stanice). Zam stnanci zem d lského družstva budou seznámeni 

s pracemi p i výstavb  bioplynové stanice. Budou obeznámeni s bezpe ností p i pohybu na 

staveništi. Zam stnanci stavební firmy budou seznámeni s provozem zem d lského družstva a 

budou brát ohled na innosti vykonávané zam stnanci zem d lského družstva. Jestliže bude 

nezbytn  nutné, aby se zam stnanci zem d lského družstva pohybovali v prostorách staveništ , 

kde bude manipulováno s materiálem, jsou tyto zam stnanci povinni používat reflexní vetu a 

ochranou p ilbu. 

 

n.  Postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

 Zahájení stavby: 1.4.2014 

 Dokon ení stavby: 30.11.2014
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB  

 Název stavby: Bioplynová stanice Pikárec 

 Charakter stavby: Novostavba 

 Místo stavby: Pikárec, zem d lské družstvo 

 Obec: 592 53 Pikárec 

 Katastrální území: Ž ár nad Sázavou 

 Kraj: Vyso ina 

 Investor: PROAGRO Radešínská Svratka p. 134 

 Projektant: ENSERV Bohemia s.r.o., Boženy N mcové 12/2 

  370 80 eské Bud jovice 

  Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s., Boženy N mcové12 

  370 80 eské Bud jovice 

 Lh ta výstavby: 7 m síc  

 

 

2. POPIS STAVENIŠT  

 Výstavba bioplynové stanice je zam ena na výstavbu nových objekt , které budou 

využívány pro zpracování odpad  ze zem d lské produkce k tvorb  bioplynu. Vzniklý bioplyn bude 

následn  spalován a v d sledku spalování bude vyráb na elektrická energie. 

 Staveništ  se nachází v obci Pikárec, katastrální území Ž ár nad Sázavou. Stavební 

pozemek, na n mž bude stavební zám r realizován, je situován v areálu zem d lského družstva. 

V d sledku výstavby nebude nutné žádné stávající objekty bourat. Hranice pozemk  jsou tvo eny 

v jižní až jihozápadní ásti místní komunikací, v západní a severní ásti sousedními trvale 

zatravn nými pozemky. 

 Jak je již výše zmín no, stavební pozemek se nachází v areálu zem d lského družstva.  

V sou asnosti jsou plochy zamýšlené k zástavb  využívány k sladování d ev n ných beden, 

pot ebných k uskladn ní brambor, a dále jsou plochy využívány jako odstavná místa pro 

zem d lské stroje. Terén je rovinný.  

 Hlavní p íjezd a výjezd ze staveništ  bude po stávající p ilehlé komunikaci, kde je 

provozován obousm rný provoz. K p íjezdu a odjezdu bude využíváno stávající uzamykatelné 

brány ší ky 5 m. 

 

 

 

 



3. LEN NÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

V projektové dokumentaci bioplynové stanice jsou následující stavební objekty: 

 SO 01 Hlavní fermentor 

 SO 02 Sekundární fermentor 

 SO 03 P ednádrž 

 SO 04 Koncový sklad 

 SO 05 Silážní žlab I a II 

 SO06 Potrubní vedení 

 SO 07 Vnit ní komunikace 

 SO 08 Úprava prostranství 

 

4. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

 P ed samotným zapo etím stavebních prací dojde k p edání a p evzetí staveništ  mezi 

investorem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel dostane vyty ené veškeré inženýrské sít , ochranná 

pásma a geodetické body, místa napojení na zdroj vody a elektrickou energii. Na základ  tohoto 

p edání se proveden zápis do stavebního deníku. 

4.1 Zemní práce 

 4.1.1 Odstran ní porostu 

 Nejd íve se provede odstran ní všech náletových d evin a vegetace. Odstran ní vegetace 

musí prob hnout v období vegeta ního klidu. Na dot eném území se nenachází žádné porosty, 

jejichž odstran ní je odvislé na souhlasu odboru životního prost edí p íslušného ú adu. 

 4.1.2 Skrývka zeminy 

 Skrývka zeminy se týká všech ploch v prostoru stavebních objekt . Zemina bude sejmuta 

v mocnosti vrstvy 200 mm na ploše celkem 13 075 m2. Skrývka bude provedena za pomoci 

kolového dozeru Caterpillar 824H. Celková kubatura sejmuté zeminy bude 2 615 m3. Sejmutá 

zemina bude do asn  uskladn na na p edem stanoveném míst . Toto místo se nachází v areálu 

zem d lského družstva ve východní ásti. Vymezený prostor pro uskladn ní zeminy iní 4 868 m2. 

Zeminy bude na skládku dopravována za využití nákladních automobil  Tatra. Na úložnou plochu 



nákladních automobil  bude zemina nakládána pomocí rýpadla-naklada e Caterpillar. Na záv r 

stavby se uskladn ná zemina použije k obsyp m a rekultivaci pozemku. 

 4.1.3 Vyty ení stavebních objekt  

 Po odstran ní vrchní vrstvy zeminy se provede vyty ení stavebních objekt . Vyty ení 

provede autorizovaný geodet za pomoci asistenta. Vyty ení stavebních objekt  se ídí projektovou 

dokumentací. Vyty ení se provádí pomocí hlavních polohových ar a dvou zvolených pevných 

bod  (kanaliza ní poklop, roh sousední stávající budovy). Pomocí teodolitu se nanáší úhly od 

pevného bodu k nejbližšímu rohu budoucího objektu. Zam ený dob se vyzna í d ev ným kolíkem 

umíst ným v zemi. Pomocí pásma se zm í vzdálenost mezi zacíleným bodem a teodolitem. 

Stejným zp sobem se vyzna í zbývající body objektu. 

 4.1.4 Z ízení lavi ek 

 Lavi ky slouží pro zajišt ní vyty ovacích prvk  na staveništi. Jsou tvo eny d ev nými k ly 

s p ibitými prkny. Geodet zacentruje teodolit nad d ev ným kolíkem zna ící roh objektu a zacílí na 

druhý kolík (podél budoucí st ny objektu). U druhého kolíku je z ízena lavi ka, u které stojí asistent 

geodeta s h ebíkem. Geodet naviguje asistenta do té doby, dokud neuvidí h ebík v nitkovém k íži. 

Následn  asistent zatlu e h ebík pomocí kladívka do lavi ky. Geodet oto í teodolit o 200g a postup 

se opakuje. Provede se zhotovení ostatních lavi ek. 

 

Obr. 4 – Schéma lavi ek 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.5 Vyvápn ní obrysu jámy 

 Vedoucí pracovní ety provede pomocí vápna vyvápn ní obrysu stavební jámy dle 

projektové dokumentace. 

 

Obr. 5 - Schéma vyvápn ní  

              základové jámy 

 

 

 



 4.1.6 Výkop jámy 

 Nejd íve se za ne s m lkými, st edn  hlubokými a hlubokými zemními výkopy. Výkop bude 

proveden za využití rýpadla-naklada e Caterpillar. Vyt žená zemina bude odvezena na skládku 

zeminy pomocí nákladního automobilu Tatra 815. B hem této stavební innosti se uvažuje 

s výkopem rýh pro jednotlivá zemní vedení technické infrastruktury a trubního vedení (tato 

problematika není více rozebrána z d vod  neposkytnutých informací). Rozvod jednotlivých sítí 

bude ešen s postupem výstavby. Celkový objem vyt žené zeminy ze stavebních jam bude init 6 

014 m3. 

 

Obr. 6 – Schéma vykopané jámy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.7 Pracovníci 

 1x strojník dozeru, 1x strojník rýpadlo-naklada ; 3x idi  nákladního automobilu, 1x 

stavbyvedoucí, 1x geodet, 1x asistent geodetu, 2x pomocný d lník 

 4.1.8 Jakost a kontrola prací 

 Vstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu vytý ení stavebních objekt , dále se provede 

kontrola vyzna ení inženýrských sítí, oplocení pozemku. 

 Meziopera ní: Vedoucí pracovní ety neustále kontroluje dodržování bezpe nosti b hem 

prací, používání osobních ochranných pom cek, svahování a stabilitu svah . U stavební jámy 

kontroluje hloubku, rovinnost jámy se kontroluje latí dlouhou 2m – tolerance 20mm. 

 Výstupní: Provede se kontrola rovinnosti základové spáry, hloubka základové spáry, 

maximální povolená odchylka základové spáry je ±30 mm na délku lat  3 m. 

 4.1.9 asová rozvaha 

 04/2014; 09/2014 

 

 



4.2 Základy 

 4.2.1 Do išt ní základové spáry 

 P ed samotným zapo etím stavebních prací na základové desce provedou d lníci ru ní 

do išt ní základové spáry na požadovanou výškovou úrove . 

 4.2.2 Zhotovení základové desky 

  Na rovný terén základové spáry se pomocí nákladního automobilu Tatra naveze št rkopísek 

a ádn  se zhutní vibra ním p chem ve dvou vrstvách (mocnost jedné vrstvy je 200 mm). Na 

zhutn ný št rkopískový podklad se provede podkladní betonová deska v tloušt  100mm. erstvý 

beton bude dopravován pomocí auto erpadla z autodomíchav e p ímo do místa uložení. Uložený 

beton se provibruje pomocí vibra ní lat , po té nastane technologická pauza cca 5 dn . Po p ti 

dnech (kdy je možné pohybovat se po podkladním betonu) se provede natavení hydroizola ních 

pás  a pokládka tepelné izolace z desek XPS tlouš ky 100 mm. Izolaci je nutné ádn  nalepit, aby 

b hem následné betonáže nedošlo k jejímu utržení a vyplavení. Na uloženou izolaci z XPS desek 

se vyváže výztuž dle projektové dokumentace a rozmístí se prvky t sn ní pracovních spár po 

obvodu konstrukce. Prvky t sn ní se musí ádn  ukotvit a zajistit proti vybo ení, i p eklopení. 

V okamžiku, kdy je výztuž vyvázaná a prvky t sn ní umíst ny se m že za íst s betonáží. erstvý 

beton bude do místa uložení dopravován pomocí auto erpadla z autodomíchava e. B hem 

betonáže se musí dbát na to, aby erstvý beton nepadal z výšky v tší než 1 500 mm (došlo by 

k jeho rozmísení). Po uložení erstvého betonu se provede provibrování pomocí vibra ní lat . Po 

betonáži následuje technologická p estávka. B hem této p estávky se beton ádn  ošet uje dle 

klimatických podmínek. 

 

Obr. 7 – Schéma základové 

              desky 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.3 Pracovníci 

 1x vedoucí pracovní ety, 6x železá , 3 - 4x betoná , 1x stavbyvedoucí, 1x geodet,  

1x asistent geodeta, 2x pomocný d lník, 3x truhlá , 1x obsluha auto erpadla, obsluha 

autodomícháva , 1x je ábník 



 4.2.4 Jakost a kontrola prací 

 Vstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti základové spáry – povolená odchylka ± 

30 mm na 3m. P i dovozu betonu se provede kontrola dodacího listu s objednávkou. Kontroluje se 

typ a stav výztuže, stav bednících desek 

 Meziopera ní: Vedoucí pracovní ety neustále kontroluje dodržování bezpe nosti prací, 

používání osobních ochranných pom cek. Kontroluje vyty ení základových jam, výšku betonáže, 

dodržování projektové dokumentace. Vizuáln  kontroluje vyvázání výztuže, pr b h betonáže a 

hutn ní. 

 Výstupní: Pomocí nivela ního p ístroje provede geodet s asistentem zam ení hran 

základové desky. Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti základové desky pomocí 2m dlouhé 

lat , povolená odchylka je ± 5 mm. 

 4.2.5 asová rozvaha 

 04/2014 – 06/2014; 09/2014 – 10/2014 

 

4.3 Svislé konstrukce 

 4.3.1 Kontrola p edchozí innosti 

 P ed zahájením prací na zhotovení svislých konstrukcí je nutné, aby byla provedena kontrola 

p edchozích konstrukcí. Stavbyvedoucí p i kontrole prov uje zp sob provedení a dodržení 

povolení maximálních odchylek stanovených pro danou konstrukci. P ed výstavbou bedn ní se 

musí minimáln  v rozsahu pracovních spár podklad d kladn  o istit.  

 4.3.2 Montáž bedn ní 

 Pro ú ely bedn ní bude použito bedn ní DOKA. P ed za átkem bedn ní se zkontrolují 

všechny bednící prvky. Po kontrole bednících prvk  se jednotlivé prvky smontují na montážní ploše 

v bednicí díly, které se opat í odbed ovacím nát rem DOKA. Kompletní bedn ní se za pomoci 

v žového je ábu sestaví p ímo na míst  betonáže u výztuže vy nívající z podkladní desky 

(p ipraveno k navázání výztuže st n). Pro pohyb osob p i stabilizaci bednících desek ve vyšších 

polohách bude z ízeno pomocné lešení.  

                                                                                                                                          bednicí  

Obr. 8 – Schéma bedn ní                                                                                                desky 

                                                                                                                      vzp ry                                         

 

 

 



 4.3.3 Navázání výztuže 

 Po zhotovení bedn ní z vnit ní strany svislé konstrukce, se provedena navázání betoná ské 

výztuže st n. Výztužné sít  budou p epravovány pomocí je ábu. B hem armování se musí dbát 

na, aby byla svislá výztuž ádn  provázána s dostate ným p ekrytím jednotlivých sítí. 

S navazováním výztuže se za íná od spodu sm rem nahoru. Jakmile je výztuž vyvázána, provede 

se bedn ní i z vn jšího líce konstrukce. U konstrukcí, které to budou vyžadovat, bude ponechána 

výztuž, pro pozd jší navázání výztuže stropní konstrukce.  

 

Obr. 9 – Schéma bedn ní  

              s výztuží  

 

 

 

 

 

 4.3.4 Betonáž 

 Primární doprava erstvého betonu bude zajišt na autodomíchava i Sekundární doprava 

pak auto erpadlem betonu. Pomocí auto erpadla se dopraví erstvý beton do vybedn ného 

prostoru. D lníci stojící na lávce korigují sm r potrubí jímž je dopravován erstvý beton. B hem 

betonáže se kontroluje, zda-li se na bedn ní neobjevují známky net sností. Rychlost ukládání 

betonu do bedn ní musí odpovídat hustot  výztuže, charakteristikám te ení betonu a možnostem 

úniku vzduchu z betonu. Ukládání betonu musí být nep etržité bez p erušení. V p ípadech, kde 

není použito samozhutnitelného betonu, se erstvý beton po uložení provibruje za použití 

p íložných vibra ních lišt. 

 4.3.5 Odbed ování 

 S odbed ováním se m že za ít v okamžiku, kdy beton dosáhne 75% pevnosti. Pevnost lze 

zm it p ímo na stavb  pomocí tvrdom ru, Schmidtova kladívka, nebo výpo tem. K posouzení 

dosažené pevnosti bude p izván statik. P i odbed ování d lníci povolí vnit ní spínání a tím uvolní 

bednící dílce. Dílce se odebírají postupn , v opa ném po adí než p i sestavování. Dílce se nesmí 

od betonu odtrhávat pomocí je ábu. Je áb bude sloužit pouze jako manipula ní za ízení 

k p emíst ní dílc  z místa zabudování na místo montážní plochy. P i odbed ování nesmí dojít 

k poškození odbed ovaných ploch 



4.3.6 Pracovníci 

 1x strojník auto erpadla, 1x je ábník, idi  autodomíchava e, 1x stavbyvedoucí, 1x vedoucí 

pracovní ety pro montáž a demontáž bedn ní, 1x idi  nákladního automobilu, 4 - 6x tesa ,  

2x pomocný d lník, 1x vedoucí pracovní ety ocelá , 6x ocelá , 1x vedoucí pracovní ety 

betoná , 3 - 4x betoná  

 4.3.7 Jakost a kontrola kvality 

 Vstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu podkladních konstrukcí. Podklad musí být rovný, 

zbavený ne istot, maximální povolená odchylka je ± 5mm na 2m dlouho la . Dále se kontroluje 

materiál p i dovozu. Zda p i dovozu nedošlo k poškození bednících díl , zda je dovezený materiál 

v souladu s projektovou dokumentací. 

 Meziopera ní: B hem provád ní stavebních prací se kontroluje dodržování technologie 

prací, montáž bedn ní. Bedn ní musí být provedeno dle návrhu statika, p ípadn  technika k tomu 

oprávn nému. Kontroluje se uložení výztuže, shoda použité výztuže s PD, krytí výztuže, poloha 

jednotlivých prut . Kvalita erstvého betonu, uložení a ošet ování. 

 Výstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu, zda je zhotovená konstrukce v souladu s PD. Dle 

laboratorních zkoušek zkušebních vzork  se ov í kvalita betonu. Povrch betonové konstrukce 

musí být bez v tších dutin. Maximální povolená geometrická odchylka svislé konstrukce je ± 10 

mm na výšku st ny. 

 4.3.8 asová rozvaha 

 05/2014 – 10/2014 

 

4.4 Vodorovné konstrukce 

 4.4.1 Kontrola p edchozí innosti 

 P ed provedením bedn ní je nutné provést kontrolu podkladu svislých konstrukcí, na které 

bude provedena betonáž stropní konstrukce. Podklad musí být vodorovný s dostate nou pevností. 

Plochy nosných st n a sloup  je nutné p ed montáží bedn ní a následné betonáži ádn  o istit a 

zbavit p ípadných ne istot. 

 4.4.2 Montáž bedn ní 

 Pro bedn ní stropní konstrukce bude použito bedn ní DOKA. Veškeré prvky bedn ní musí 

být zabezpe eny a namontovány tak, aby nedošlo k jejich uvoln ní, posunutí, vybo ení, p ípadn  

zborcení podp rné konstrukce. Rozp tí jednotlivých podpor záleží na konkrétním projektu, na 

posudku statika, který stanoví dle zatížení konstrukce skladbu bedn ní. Dle výkresu návrhu 

rozmíst ní podp rné konstrukce, d lníci provedou rozmíst ní stojek, které budou opat eny 



trojnožkami a k ížovou hlavicí. Po osazení stojek se provede osazení spodních (primárních) 

nosník  dle projektu. Tyto nosníky se podep ou stojkami s p ímými hlavami. V moment , kdy jsou 

osazeny spodní (primární) nosníky, provede se osazení horních (sekundárních) nosník . Minimální 

vzájemný p esah horních nosník  iní 300 mm. Na provedenou podp rnou konstrukci se postupn  

uloží bednící desky, které jsou opat ené odbed ovacím nát rem. 

 4.4.3 Navázání výztuže 

 Výztuž stropní konstrukce se musí uložit v poloze p edepsané v projektové dokumentaci a 

zajistit tak, aby i b hem betonování byla zabezpe ena její poloha a také pot ebná tlouš ka krycí 

vrstvy. Na místo ur ení musí být výztuž dopravována podle položek jednotlivých prut  

s identifika ními štítky a to tak, aby transportem nemohla být zk ivena nebo jinak poškozena. 

Poloha výztuže se zabezpe í pomocí dilata ních kole ek a pásk . Výztuž uložená do konstrukce 

musí být bez koroze, mastnoty, zne išt ní olejem, mazivem a dalšími škodlivými látkami. Výztuž je 

možné sva ovat, stykovat p esahem, p ípadn  srazem na tupo. 

 4.4.4 Betonáž 

 erstvý beton se bude ihned zpracovávat po dopravení betonu autodomícháva em 

z betonárny. P i betonování bude využito auto erpadla. erstvý beton, který se bude transportovat, 

se nesmí spoušt t z výšky v tší jak 1,5 m, z d vod , aby nedošlo k rozmísení erstvého betonu. 

Betonáž bude probíhat v ucelených celcích konstrukce a bude se ádn  kontrolovat vypln ní 

konstrukce betonem. erstvý beton se musí ukládat tak, aby nedošlo k p etvo ení bedn ní, nebo 

k posunu výztuže. Pomocí vibrování se docílí plného vypln ní. K vibrování bude použita vibra ní 

lišta a ponorný vibrátor. P i zhut ování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umíst ny vícekrát do 

jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponor  nesmí p ekro it 1,4 násobek viditelného polom ru 

ú innosti vibrátoru. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedn ním nebo 

výztuží a je nutné postupovat tak, aby ponor vibra ní jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice 

nahoru byl naopak pomalý. Pracovní a dilata ní spáry musí být provedeny dle projektové 

dokumentace. 

 

Obr. 10 – Schéma provedení  

 stropní konstrukce  

 

 

 

 

 



 4.4.5 Ošet ování a ochrana betonu 

 Betonová konstrukce b hem svého tuhnutí a tvrdnutí musí být ošet ována, udržována ve 

vlhkém stavu. V p ípad  vyšších teplot musí být ustavi n  vlh ena a pomocí zakrytí se docílí toho, 

aby nedocházelo k vypalování cementu. erstv  vybetonovaná konstrukce by m la být ochrán na 

i p ed p sobením mechanických a chemických vliv . Teplota b hem betonáže nesmí klesnout pod 

teplotu 5°C.  V p ípad  nízkých teplot se konstrukce ošet uje proteplováním, ochra uje fóliemi a 

deskami z polystyrenu, z d vod  udržení teploty betonové sm si, a aby nedocházelo k odpa ování 

vody z konstrukce. 

 4.4.6 Odbed ování 

 V moment  kdy konstrukce dosáhne p edepsané únosnosti stanovené statikem, m že dojít 

k odbedn ní konstrukce. P i odbed ování se musí postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

odbed ovacích ploch konstrukce. Nenosné bedn ní konstrukce, jeho bo ní ásti, m že být 

odstran no, když dosáhne beton p im ené pevnosti, tak aby p i odbed ování nedošlo k porušení 

povrchu hran. Odbed ování stropní konstrukce se provádí v opa ném po adí než její montáž. 

Z konstrukce se za nou postupn  odebírat a istit stropní desky, které se nast íkají odbed ovacím 

olejem a uloží na paletu, p ípadn  na prokladky. V poslední ad  se demontují trojnožky se zbylými 

stojkami. Provede se o išt ní bedn ní a rozt íd ní stojek, trojnožek, nosník  a hlav, pro následné 

použití.  

 4.4.7 Pracovníci 

 1x stavbyvedoucí, 1x je ábník, 4 - 6x tesa  / lešená , 2x pomocný d lník, 6x ocelá , idi  

autodomíchava e, 3 - 4x betoná , 1x strojník erpadla 

 Vstupní: Hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu podkladních konstrukcí. Podklad pro stropní 

konstrukci musí rovný, zbavený ne istot, maximální povolená odchylka je ± 5 mm na 2 m dlouho 

la . Dále se provádí kontrola materiálu p i dovozu. Zda nedošlo k poškození bednících díl , zda je 

materiál v souladu s dodacím listem a PD. 

 Meziopera ní: B hem stavebních prací stavbyvedoucí kontroluje montáž bedn ní, 

rozmíst ní jednotlivých bednících díl  dle návrhu. Uložení výztuže musí souhlasit s PD, krytí 

výztuže, navázání výztuže. Kvalitu dodávaného erstvého betonu, ukládání, hutn ní, ošet ování. 

 Výstupní: Stavbyvedoucí kontroluje provedenou konstrukci, zda je ve shod  s PD. Ov ení 

kvality betonu zabudovaného v konstrukci z laboratorních zkoušek zkušebních vzork . Maximální 

povolená odchylka výsledné konstrukce je ± 10 mm na 2 m dlouhou la . Pomocí ocelového 

úhelníku se provede kontrola p ímosti hran, maximální povolená odchylka je ± 20 mm. 

 



 4.3.9 asová rozvaha 

 06/2014 – 08/2014 

 

4.5 Zast ešení 

 4.5.1 Zast ešení – železobetonová deska 

 Postup provedení železobetonové st ešní desky je zcela shodný s postupem provád ní 

vodorovných konstrukcí. Tímto zp sobem bude provedena st ešní konstrukce stavebních objekt : 

 SO 01 Hlavní fermentor – pouze ást objektu, na železobetonovou st ešní desku bude 

použita krytina z hydroizola ního pochozího asfaltového pásu. 

 SO 02 Sekundární fermentor – na železobetonovou desku bude použita krytina 

z hydroizola ního pochozího asfaltového pásu 

 SO 03 P ednádrž – zast ešení pomocí trapézového plechu 

 4.5.1.1 Natavení asfaltových pás  

 Povrch železobetonové desky se ádn  o istí. Na o išt ní povrch se nanese penetra ní 

nát r. V moment , kdy je povrch ošet en penetra ním nát rem, mohou d lníci zapo ít 

s natavováním asfaltových pás . Pokládka asfaltových pás  se provádí v jednom sm ru. 

Jednotlivé pásy se rozvinou, tímto rozvinutím se ov í usazení do správné polohy. Následn  se 

svine jedna polovina pásu sm rem ke st edu a provede se natavení svinuté poloviny. Po natavení 

se svine druhá polovina a také se nataví. Natavování dalších pásu se provádí obdobn  

s p esahováním tak, aby jednotlivé spoje nebyly umíst ny nad sebou. Jednotlivé pásy se mezi 

sebou celoplošn  sva ují. 

 4.5.1.2 Montáž trapézového plechu 

 Trapézové plechy se p ed pokládkou / ukotvením srovnají tak, aby do sebe dob e zapadly. 

Montáž se provádí šrouby s plochou hlavou. Množství šroub  je cca 8ks/m2. Pro spojování plech  

mezi sebou se používají samovratné šrouby rozmíst né cca 0,4m po délce tabule. Pod šrouby se 

musí používat pryžové t sn ní. Kotvení plech  se provádí v horní vln  profilu plechu. 

 4.5.2 Zast ešení – p íhradové vazníky 

 Zast ešení pomocí p íhradových vazník  bude použito na ásti plochy u stavebního objektu 

SO 01 Hlavní fermentor. 

 



 4.5.2.1 Montáž p íhradových vazník  

 Na podkladní konstrukci pro p íhradový nosník se nejprve provede montáž podkladních 

profil . Podkladní profily se kladou po obvodu st n a p ipev ují se vruty. Na takto p ipravený 

podklad se za pomoci je ábu ukládají vazníky dle projektové dokumentace. Jednotlivé vazníky se 

kotví pomocí ocelových úhelník  a vrut . P i montáži prvního vazník  se musí dbát na d kladné 

stabilizování ve svislé poloze, aby se zabránilo p eklopení vazníku. Montáž dalších vazník  je 

shodná s montáží prvního. B hem montáže se provádí ztužení jednotlivých vazník  mezi sebou 

pomocí hranol . Tyto hranoly budou též sloužit jako vaznice pro pokládku trapézového plechu. 

 4.5.2.2 Montáž trapézového plechu 

 Montáž trapézového plechu je shodná s postupem montáže v bod  4.5.1.2 Montáž 

trapézového plechu. 

 4.5.3 Pracovníci 

 1x stavbyvedoucí, 1x je ábník, 4x montážník ocelových konstrukcí, 2x tesa , 2x pomocný 

d lník, 2x izolatér, 2x vaza  b emen 

 4.5.4 Jakost a kontrola kvality 

 Vstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu podkladu pro provedení st ešní konstrukce. Dále 

se provede kontrola materiálu b hem dodávky na stavbu a p ed zabudováním. Podkladní 

konstrukce musí být isté. 

 Meziopera ní: B hem natavování asfaltových pás  se provádí kontrola napojování pás . 

Musí být dodržen minimální p esah 150 mm. Jednotlivé spoje nesmí být umíst ny nad sebou. Pásy 

musí být ádn  celoplošn  nataveny. St ešní vazníky musí být ukládány dle PD. B hem montáže 

musí být ádn  provedeno kotvení a stabilizace ve svislé poloze, aby bylo zabrán no p eklopení 

vazníku. 

 Výstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu provedení st ešních konstrukcí. St ešní 

konstrukce musí být provedeny dle PD. 

 4.3.9 asová rozvaha 

 06/2014 – 08/2014 

 

 

 

 

 



4.6 Dokon ovací práce 

 4.6.1 Izolace st n 

 Venkovní izolace st n bude provedena u stavebních objekt  SO 01 Hlavní fermentor, SO 02 

Sekundární fermentor, SO 03 P ednádrž. Izolace st n je provedena z polystyrenových desek XPS. 

 Izolace st n pod úrovní terénu bude provedena natavením hydroizola ních pás  na 

konstrukci st ny, která je opat ena penetra ním nát rem. Na natavenou izolaci se nalepí 

polystyrenové desky, které chrání hydroizola ní pásy proti poškození. P ed zasypáním objektu se 

tam, kde to p edepisuje projektová dokumentace, provede montáž nopové fólie. Fólie se pomocí 

h eb  kotví k izola ním deskám. Po této úprav  je možné objekt zasypat. 

 Nad úrovní p iléhajícího terénu, se podkladní st nová konstrukce opat í penetra ním 

nát rem (tam kde je to požadováno projektem) a na takto p ipravený podklad se nalepí a pomocí 

hmoždinek p ikotví jednotlivé izola ní polystyrenové desky. Po ukotvení se na desky nanese 

lepidlo, do kterého se vtla í výztužná perlinková tkanina. Lepidlo se nechá vytvrdnout a bude 

sloužit jako podkladní vrstva pod venkovní omítku. 

 4.6.2 Venkovní omítka 

 Venkovní omítka bude provedena na stavebních objektech SO 01 Hlavní fermentor a SO 02 

Sekundární fermentor. Na p ipravený podklad z etapy izolace st n se nanese penetrace pod 

tenkovrstvé venkovní omítky. Na nepenetrovaný podklad se provede silikonová omítka. 

Neizolované ásti zdí jsou provedeny z pohledového beton. 

 4.6.3 Pracovníci 

 1x hlavní stavbyvedoucí, 4 – 6x izolatér, 4x omítká , 4x pomocný d lník 

 4.5.4 Jakost a kontrola kvality 

 Vstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu podkladu pro provedení izolací a omítek. Dále se 

provede kontrola materiálu b hem dodávky na stavbu a p ed zabudováním. Podkladní konstrukce 

musí být isté. 

 Meziopera ní: B hem natavování asfaltových pás  se provádí kontrola napojování pás . 

Musí být dodržen minimální p esah 150 mm. Jednotlivé spoje nesmí být umíst ny nad sebou. Pásy 

musí být ádn  celoplošn  nataveny. Kontroluje se požadované vytažení hydroizola ních pás  nad 

terén. P i nalepování a kotvení polystyrenových desek se kontroluje správný zp sob kotvení. 

 Výstupní: Stavbyvedoucí provede kontrolu výsledného povrchu venkovních omítek, zda se 

nevyskytují místa výskytu prasklin, zda nedošlo k prokreslení kotev. P ed zasypáním objektu se 

provede kontrola, zda v n kterých místech nedošlo k odtržení izola ních desek od podkladu. 

 4.3.9 asová rozvaha 

 05/2014; 07/2014 – 08/2014 



5. BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Bezpe nost na stavb  a p i výstavb  se bude ídit následujícími bezpe nostními p edpisy: 

 Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích 

 Zákon . 361/2000 Sb., o silni ním provozu (v etn  souvisejících p edpis )  

 Na ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz 

a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

 Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních 

zna ek a zavedení signál  

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci  

 Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

 

 Podrobný výpis rizik a jejich opat ení viz oddíl 9. PLÁN BOZP 

 

6. EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Práce p i výstavb  a zacházení s odpady v rámci ekologie se bude ídit dle následujících p edpis : 

- Zákonem . 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 

- Vyhláškou . 381/2001 Sb. – Katalog odpad  

- Zákonem . 86/2002 Sb. – O ochran  ovzduší 

- Zákonem . 254/2001 Sb. – O vodách 

 Negativní vlivy p i výstavb  budou eliminovány použitím mechanizm  s malou hlu ností, 

dodržováním no ního klidu, kropením p i nadm rné prašnosti, omezením doby provozu stroj  na 

dobu nezbytn  nutnou, atd. 

 Odpad vznikající p i stavb  bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být dodrženy 

podmínky zákonu .185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše uvedené zákony a 

vyhlášky. Spalování odpadních látek a obal  je p ísn  zakázáno. 

 B hem výstavby musí být používány stroje a pracovní pom cky odpovídající náležitému 

technickému stavu tak, aby p i jejich užívání nemohlo dojít k úniku škodlivých látek, které by mohli 

zp sobit zne išt ní p dy p ípadn  podzemní vody. 

Seznam odpad  vyprodukovaných b hem výstavby viz oddíl 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE 

STAVEBN  TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU, tabulka 16. – Výpis odpad  a jejich kategorie.
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 Tato ást diplomové práce je zpracována pro poskytnutí informací o hlavních stavebních 

strojích a mechanismech navržených p i výstavb  bioplynové stanice v prostorách zem d lského 

družstva Pikárec. Výstavba je zam ena na zhotovení p ti zcela nových stavebních objekt  a 

jednu rekonstrukci silážního žlabu. Po ukon ení stavebních prací na jednotlivých stavebních 

objektech bude provedena nová obslužná komunikace v prostorách zem d lského družstva. 

 

2. PRACOVNÍ STROJE 

2.1 Kolový dozer 

Kolový dozer Caterpillar 824H 
Po et: 1ks 

Výkon motoru: 299 kW 

Ší ka radlice: 4,5 t 

Provozní hmotnost: 28,7 t 

Objem radlice: 4,67 m3 

 

Kolový dozer bude na staveništi použit k sejmutí vrstvy zeminy / ornice p ed zapo etím výkopových 

prací. Zemina / ornice bude sejmuta v tlouš ce 200 mm. 

 

 



2.2 Nákladní automobil 

Tatra 815 S3 6x6 
Po et: Dle pot eby 

Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 

Užite ná hmotnost: 10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 

Typ motoru: T-3-929-11 

Vrtání x zdvih: 120x140 mm 

Nejv tší výkon motoru: 208/2 200 kW/min-1 

Maximální rychlost : 80 km/hod 

Pohon: 6x6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ístranný skláp ový automobil. Zvedací za ízení hydraulické, ovládané z kabiny idi e. 

Konstrukce podvozku s výkyvnými polonápravami. 

Nákladní automobily budou využity b hem etapy zemních prací pro odvoz výkopku ze 

staveništních jam na místo uskladn ní. Místo uskladn ní se nachází ve vzdálenosti cca 240 m od 

výkop . Nákladní automobil bude také využit p i doprav  sypkých materiál . 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Rýpadlo – naklada  

Rýpadlo - naklada  Caterpillar 428E 
Po et: 1ks 

 Porovozní hmotnost: 7 570- 10 200 kg 

Výkon motoru: 67 / 73 kW 

Objem lopaty naklada e: 1,03 m3 

Objem lopaty rypadla: 0,08 - 0,29 m3 

Hloubkový dosah: 118 mm 

Vylamovací síla: 54 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypadlo-naklada  bude využito b hem etapy zemní práce. Za pomoci rypadla budou vyhloubeny 

jednotlivé stavební jámy. Pomocí naklada e bude naložena zemina (vrstva zeminy sejmutá v ploše 

staveništ  a zeminy vyhloubená ze stavebních jam) na nákladní automobil. Rypadlo-naklada  

bude využit b hem dokon ovacích prací p i terénních úpravách a p i z izování obsyp  / zásyp  

stavebních objekt . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erpadlo erstvého betonu bude využito p i betonáži jednotlivých konstruk ních ástí (základové 

desky, konstrukce st n, strop , st ech) všech stavebních objekt . Pomocí erpadla bude zajišt na 

sekundární doprava erstvého betonu na staveništi. 

2.4 Auto erpadlo erstvého betonu 

Auto erpadlo SCHWING S 34 X 
Po et: 1ks 

Provozní hmotnost: 13 t 

Vertikální dosah: 34 m 

Horizontální dosah: 30 m 

Dopravované množství: 90 m3/hod 

Max. tlak na beton: 108 bar 

DN dopravní potrubí: 125 mm 



2.5 Autodomícháva  

Autodomícháva  SCHWING Stter Haevy  Duty Line AM 12C 
Po et: Dle pot eby betonáže 

Otá ky bubnu: 12/14 U/min 

Stupe  pln ní: 62,6 % 

Sklon bubnu: 10° 

Jmenovitý objem: 12 m3 

 

 

 

 

 

 

Autodomícháva e bude využito p i betonážích veškerých monolitických konstrukcí. Pomocí 

autodomícháva  bude erstvý beton dopravován z betonárky na stavbu (primární doprava 

erstvého betonu). Po et jednotlivých stroj  bude dán dle množství (objemu) betonáže na dané 

konstrukci. 

 

2.6 Autoje áb 

Autoje áb TATRA AD-20 
Po et: 

Hmotnost je ábu 

Jmenovitá nosnost 

Max. užite ný klopný moment 

Maximální nosnost 
7,8   m - 20 000 kg/3,2 m - na vysunutých podp rách 

7,8   m - 11 000 kg/2,0 m - na vysunutých podp rách 

12,3 m - 11 500 kg/5,3 m - na vysunutých podp rách 

16,8 m - 5 500   kg/5,3 m - na vysunutých podp rách 

21,3 m - 3 200   kg/10  m - na vysunutých podp rách 

7,8   m - 2 200   kg/8,0 m - na vysunutých podp rách 

Autoje áb bude využit p i montáži provád ní stavebního objetu SO 05 I a II, Silážní žlab I, II. 

V rámci rekonstrukce SO 05 I budou pomocí autoje ábu rozebrány stávající st ny žlabu, které jsou 

provedeny z prefabrikovaných dílc , po o išt ní budou za pomoci autoje ábu op t umíst ny na 



stejné místo. P i provád ní nových železobetonových st n silážních žlab , bude pomocí 

autoje ábu manipulováno se stavebním materiálem (výztuž, bednící díly). Stroj bude pronajat od 

investora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 V žový je áb s horní oto í 

V žový je áb 130 EC-B 6 

Po et: 1ks 

Maximální únosnost: 6 t 

Maximální únosnost na konci výložníku: 1,35 t 

Maximální dosah: 60 m 

Výška: 33,2 m 

                                    
V žový je áb bude využíván p i výstavb  stavebních objekt  SO 01 Hlavní fermentor, SO 02 

Sekundární fermentor, SO 04 Koncový sklad. Veškerá manipulace s t žkým materiálem p i 

výstavb  výše zmín ných stavebních objekt  bude probíhat prost ednictvím v žovek je ábu. Toho 

bude využito i p i vykládání nov  dovezeného materiálu, i p i nakládání materiálu ur eného 

k odvozu. 

 

2.8 Autoje áb Liebherr 

Autoje áb Liebherr LTM 130-2.1 

Po et: 1ks 

Maximální nosnost: 35 t / 3 m radius 

Teleskop: 9,2 - 30 m 

Hmotnost je ábu: 24 t 

Výkon je ábového motoru: 205 kW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoje áb Liebherr LTM 130-2.1 bude využit p i sestavení v žového je ábu p i zapo etí stavby a p i 

ukon ení stavby bude použit k demontáži v žového je ábu a naložení na dopravní prost edek 

k odvozu jednotlivých díl  v žového je ábu. 



2.9 Vibra ní válec  

Vibra ní válec CAT CS-583E 

Po et: 2ks 

Frekvence: 23,3 - 30 Hz 

Hmotnost: 15 430 kg 

Ší e b hounu: 2 134 mm 

Statické zatížení: 46,2 kg/cm 

Amplituda: 0,9 mm; 1,8 mm 
 

Vibra ní válec bude použit p i pracích na komunikacích a dnech silážních žlab  ke zhutn ní 

podkladních a vrchních vrstev. 

 

2.10 Pásový asfaltový finišer  

Pásový asfaltový finišer Vögele SUPER 1900 
Po et: 1ks 

Výkon motoru: 142 kWz 

Provozní hmotnost: 19 t 

Maximální ší ka: 9 m 

Standardní ší ka: 6,5 m 

 

Pásový asfaltový finišer bude použit p i tvorb  asfaltového povrchu veškerých komunikací a 

vrchních asfaltových vrstev den silážních žlab . 

 

2.11 Vibra ní deska  

Vibra ní deska TEKPAC MS60-2 

Po et: 2ks 

Výkon stroje: 4,0 kW 

Hmotnost: 62 kg 

Hutnící síla: 10,5 kN 

Výkonnost: 450 m2/hod 

Rozm r hutnící desky: 500 x 360 mm 

Ú inná hloubka hutn ní: 200 mm 
 

 

Vibra ní p ch bude použit pro zhutn ní št rkového lože pod základové konstrukce a ke zhutn ní 
obsyp . 



2.12 Trafosvá e ka  

Trafosvá e ka Nordica 4185 Turbo Telwin 

Po et: 1ks 

Nap tí: 230/400 V 

P íkon: 2,5 kW 

Svá ecí proud 55-160 A 

Pr m r elektrody: 2-4 mm 

Váha: 16,4 kg 

 

 

  

2.13 Úhlová bruska 

Úhlová bruska NAREX EBU 13-9 

Po et: 2ks 

P íkon: 900 W 

Pr m r kotou e: 125 mm 

Hmotnost: 1,8 kg 

Volnob žné otá ky 10 000 ot/min 
 

Úhlová bruska slouží k d lení / odd lování materiál , k broušení a lešt ní jejich povrch , 

odrezování a odstra ování barev a nát r . 

 

2.14 Plovoucí vibra ní lišta 

Plovoucí vibra ní lišta Enar QZH  

Po et: 1ks 

Motor: 1,1 kW 

Palivo: benzín 

Hmotnost: 7 kg 
 

 

 

 

 

Plovoucí vibra ní lišta bude použita pro zhutn ní vodorovných monolitických konstrukcí po 

betonáži. 



2.15 Ponorný vibrátor 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Po et: 1ks 

P íkon: 2 kW 

Hmotnost: 6 kg 

Pr m r jehly: 35 mm 

Délka hadice: 3 m 
 

Ponorný vibrátor bude použit k provibrování vodorovných monolitických konstrukcí tam, kde 

nebude moci být použita vibra ní lišta (mén  p ístupná místa, místa menších rozm r ). 

 

2.16 P íklepová vrta ka 

P íklepová vrta ka Matebo SBE 1100 Plus 

Po et: 2ks 

P íkon: 1,1 kW 

Hmotnost: 2,8 kg 

Po et otá ek 1.rychlost: 0-900/min  

Po et otá ek 1.rychlost: 0-2 800/min 

Maximální pr m r vrtáku do betonu: 20 mm 

Maximální po et úder : 53 000/min 
 

P íklepová vrta ka bude použita p i vrtání otvor  p i osazování ocelových konstrukcí, oken, 

zárubní. 

 

2.17 Míchadlo 

Míchadlo UM16VST 

Po et: 2ks 

P íkon: 1,5 kW 

Hmotnost: 5,6 kg 

Po et otá ek 1.rychlost: 150 - 600 /min 

Po et otá ek 2.rychlost: 300 - 650 /min 

Maximální míchací objem: 200 l 
 

Míchadlo bude používáno p i p íprav  lepidel k lepení izola ních desek ur ených k lepení na svislý 
i vodorovný podklad. 

 



2.18 Motorová pila 

Motorová pila HUSQVARNA 455 E-SERIES 
RANCHER 

Po et: 2ks 

Výkon: 2,6 kW 

Délka lišty: 33 -50 cm 

Hmotnost: 5,9 kg 

Objem válce: 55,5 cm3 
 

Motorová pila bude využívána k ezání materiál  ze d eva p i práci s bedn ním. 

 

2.19 St íha ka betoná ské oceli 

St íha ka betoná ské oceli DC 16 M 

Po et: 1ks 

Hydraulická st íhací síla: 13 t 

Maximální pr m r prutu: 16 mm 

St íhací rychlost: 2 s 

Motor: 230 V / 720 W / 3,5 A 
 

 

 

2.20 Nákladní automobil s valníkovým náv sem 

Nákladní automobil DAF XF105 
3 - nápravový valníkový náv s 

Délka vnit ní ložné plochy: 

Ší ka vnit ní ložné plochy: 

Užitná hmotnost: 

 

 

Nákladní automobil DAF XF105 

s 3 - nápravovým valníkovým náv sem bude 

sloužit k doprav  materiálu (výztuže, bedn ní) 

na stavbu. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB  

 Název stavby: Bioplynová stanice Pikárec 

 Ú el stavby: Výstavba bioplynové stanice 

 Místo stavby: 592 53 Pikárec, katastrální ú ad Ž ár nad Sázavou 

 Kraj: Vyso ina 

 Investor stavby: PROAGRO Radešínská Svratka p. 134 

 Hlavní dodavatel stavby: ENSERV Bohemia s.r.o., Boženy N mcové 12/2 370 80 

  eské Bud jovice 

 Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s., Boženy N mcové 

 

2. OBECNÉ INFORMACE 

 Stavebn -technologický p edpis je zpracováván na zhotovení monolitické železobetonové 

stropní konstrukce p i výstavb  bioplynové stanice v obci Pikárec, konkrétn  pro výstavbu 

stavebního objektu SO-01 Hlavní fermentor. Zájmové území se nachází v katastrálním území Ž ár 

nad Sázavou. Stavba se bude nacházet v areálu zem d lského družstva spole nosti PROAGRO 

Radešínská Svratka na nevyužívaných pozemcích.  

 Stavba bioplynové stanice se skládá z objekt : 

  SO-01 Hlavní fermentor 

  SO-02 Sekundární fermentor 

  SO-03 P ednádrž 

  SO-04 Koncový sklad 

  SO-05 Silážní žlaby I a II 

 Stavba hlavního fermentoru je dvoupodlažní objekt. Základová konstrukce je tvo ena 

základovou deskou tlouš ky 300 mm, která bude umíst na na podkladní betonové vyrovnávací 

vrstv   

tlusté 100 mm. Konstrukce st n i strop  jsou navrženy železobetonové, t ída betonu C25/30, 

tlouš ka konstrukce st n 300 a 200 mm, tlouš ka stropní konstrukce 300 mm. 

 Objekt bude umíst n na rovném terénu. T ída t žitelnosti 3. Pozemek je zarostlý nízkou 

vegetací s ojedin lými ke i. Prostory ur ené k výstavb  jsou napojeny na místí komunikaci, která 

lemuje objekt zem d lského družstva jižním sm rem. Daná lokalita se nenachází v území 

ohroženém sesuvy p dy, poddolováním, seismickou inností apod.  

 

 



3. MATERIÁL 

 

3.1 Tabulka výkazu materiálu 

 Tab. 17 – TABULKA VÝKAZU MATERIÁLU 

Popis Množství M rná jednotka Hmotnost 

STROPNÍ KONSTRUKCE     

Beton C25/30 86,4 m3 10,2 t 

Betoná ská výztuž 10505 150 kg/m3 13 t 

BEDN NÍ    

Stropní nosník DOKA H20 top N 3900 mm 27 ks 540 kg 

Stropní nosník DOKA H20 top N 4500 mm 9 ks 207 kg 

Stropní nosník DOKA H20 top N 2900 mm 188 ks 2 820 kg 

Stropní podp ra DOKA Eurex 20 top 700 126 ks 6 048 kg 

Univerzální trojnožka 81 ks 1 263,6 kg 

Bednící deska DOKA 3-SO 21 mm 250/100 
cm 

105 ks 2 840,4 kg 

Bednící deska DOKA 3-SO 21 mm 200/100 
cm 

3 ks 63 kg 

Bednící deska DOKA 3-SO 21 mm 250/50 
cm 

9 ks 117,9 kg 

Spoušt cí hlavice H20 45 ks 274,5 kg 

P idržovací hlavice H20 DF 81 ks 62,4 kg 

Bednící deska, ezivo, tl=21 mm, 100/100 
cm 

1 ks 9,45 kg 

Odbed ovací nát r DOKA 20l 1 ks 20 kg 

Bednící deska, ezivo tl=21 mm, 150/250 
cm (vybedn ní el desky) 

34,5 ks 1 236 kg 

ZÁBRADLÍ    
D ev né sloupky 100/100 l=2 500 mm 60 ks 690 kg 
D ev né desky tl=25 mm, l=2 000 mm 90 ks 512 kg 

 
Množství materiálu je uvedeno pro zhotovení 1/2 stropní konstrukce 

 

3.2 Doprava 

3.2.1 Doprava erstvého betonu – primární 

 erstvý beton bude na stavbu dovážen z betonárny firmy Zapa z pobo ky Nové M sto na 

Morav  pomocí autodomíchava  Schwing Stetter AM 15 C. Doba jízdy autodomíchava e 

z betonárny na staveništ  je cca 35 minut. erstvý beton musí být dopravován takovým zp sobem, 

aby b hem p epravy nedošlo k rozmísení erstvého betonu p ipraveného v betonárn . P ed 

uložením betonu do konstrukce se provede ádné promísení, aby se zabránilo p ípadnému 

malému rozmísení z d vod  p epravy. 



3.2.2 Doprava erstvého betonu – sekundární 

 Sekundární doprava erstvého betonu po staveništi pro betonáž stropní desky bude 

provád na pomocí auto erpadla Schwing S 34 X. Betonáž musí probíhat plynule bez p erušení. 

V p ípad  ukon ení betonáže d íve než je zabetonován ucelený úsek, je nutné ud lat pracovní 

spáru tak, aby bylo možné bezproblémov  navázat betonáž. 

3.2.3 Betoná ská výztuž 

 Z d vod  naposkytnuté výkresové dokumentace k provedení železobetonové konstrukce, 

byl proveden odhad množství vyztužení stropní konstrukce na 150 kg/m3. Doprava výztuže na 

stavbu bude zajišt na pomocí nákladního automobilu DAF XF105 s valníkovým náv sem 

Schwarzmüller. Po dopravení výztuže na stavbu, bude výztuž vyložena pomocí v žového je ábu 

Liebherr 130 EC-B 6 na skládku materiálu. Pro uložení výztuže do konstrukce bude využito 

v žového je ábu. 

3.2.4 Bedn ní 

 Bedn ní bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu DAF XF105 

s valníkovým náv sem Schwarzmüller. Dílce bedn ní budou na stavb  vyloženy pomocí je ábu 

Liebherr 130 EC-B 6 a uskladn ny na p íslušném míst .  

 

3.3 Skladování 

 Materiál (bedn ní, betoná ská výztuž) bude skladován na otev ené skládce. Plocha skládky 

musí být zpevn ná, odvodn ná a v dosahu je ábu. Výztuž bude skladována odd len , roz azena 

dle typu a pr m r , uložena na prokladcích tak, aby neležela na volném terénu a nedocházelo 

k jejímu znehodnocování. Drobný materiál bedn ní bud  skladován na paletách, p ípadn  

v plechových boxech (k ížové hlavy, trojnožky). Stojky bedn ní budou naskládány v ocelových 

kozák, které se dají stav t na sebe. Nosníky se budou skladovat vedle sebe, v horizontální poloze 

podložené min. po 2000 mm, musí se zabránit p ípadnému p eklopení. Výška skladovaného 

materiálu nesmí p ekro it výšku 1500 mm. 

 Ostatní drobný materiál, u kterého hrozí snadné odcizení, bude skladován ve skladovacím 

uzamykatelném kontejneru. 

 

 

 

 



4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 P ipravenost staveništ , podkladu 

 Staveništ  se nachází v celoobvodov  oploceném areálu, výška oplocení 1,8 m. Vjezd a 

výjezd ze staveništ  bude umožn n prost ednictvím uzamykatelné brány. Tato brána je umíst na 

v jižní ásti areálu, kde je napojena na místní obslužnou komunikaci. Komunikace na staveništi 

bude tvo ena zhutn ným terénem vysypaným zhutn ným št rkem, tlouš ka vrstvy 200 mm, prolito 

cementovou zálivkou. 

 P i výstavb  bioplynové stanice v areálu zem d lského družstva Pikárec, bude z ízeno 

sociální a hygienické zázemí stavebních pracovník  ve stávajících sociálních a hygienických 

prostorách. Dodávka a odb r elektrické energie bude zajišt na prost ednictvím staveništního 

rozvad e napojeným na novou kioskovou trafostanici. P ívod vody pro ú ely staveništ  bude 

zajišt n napojením se na vodovodní ád ze stávajícího objektu nazvaného ve výkresu za ízení 

staveništ  Sklad. 

 P ed zahájením stavebních prací na stropní monolitické konstrukci, musí být provedeny 

veškeré procesy týkající se svislých nosných konstrukcí. Podkladní konstrukce musí být minimální 

pevnosti 75% z požadované pevnosti, nesmí vykazovat známky ne istot a nerovností. K napojení 

betoná ské výztuže stropní desky je nachystána výztuž, vy nívající ze svislých konstrukcí st n. 

Stropní konstrukce musí být provád na dle platné projektové dokumentace. 

 

4.2 Klimatické podmínky 

 Betoná ské práce se nesmí provád t za teploty nižší jak +5°C a p i nep íznivém po así 

(déš , silný vítr o rychlosti nad 10 m/s) a snížené viditelnosti (klesne-li viditelnost pod 30 m). 

 V p ípad  provád ní betoná ských prací za vysokých teplot (teplota vzduchu vn jšího 

prost edí se dlouhodob  pohybuje okolo +30°C) se musí dodržovat následující opat ení: 

 zastínit plochu bedn ní v etn  ukládaného erstvého betonu do bedn ní od p ímých 

slune ních paprsk  

 použít druhy cement  s nízkým hydrata ním teplem 

 betonáž provád t v dob , kdy betonovaná konstrukce není vystavena p ímému slune nímu 

zá ení, kdy nejsou teploty vn jšího vzduchu prost edí vysoké (betonovat v brzkých i 

ve erních hodinách) 

 vybetonované plochy ádn  chránit p ed vysycháním, nap íklad použitím navlh ených 

geotextílií, kropením 

V p ípad  výskytu nízkých teplot po provedené betonáži, se doporu uje proteplování 

vybetonovaných ploch a zakrytí nap íklad polystyrenovými deskami. Betoná ské práce se 

nesmí provád t do bedn ní vykazující známky námrazy. 

 

 



4.3 Všeobecné pracovní podmínky 

 Vzhledem k probíhajícímu provozu zem d lského družstva b hem výstavby bioplynové 

stanice, m že docházet ke k ížení pohyb  osob z firem provád jící stavební práce na objektu, 

investorem, stavebníkem, dozory a zam stnanci zem d lského družstva. Z tohoto d vodu musí 

být pracovníci zem d lského družstva seznámeni s pracovní inností stavební firmy a naopak. 

Všichni pracovníci podílející se na procesu monolitického stropu musí být ádn  proškoleni a 

seznámeni s vlastním postupem prací a technologií. Všechny osoby pohybující se v prostoru 

staveništ  musí být proškoleni o bezpe nosti práce. O proškolení bude proveden zápis do 

stavebního deníku a knihy BOZP. 

 

5. P EVZETÍ PRACOVIŠT  

 V rámci provád ní stropní konstrukce na stavebním objektu SO 01 Hlavní fermentor nedojde 

k p evzetí pracovišt  mezi firmou provád jící konstrukce st n, nebo  se jedná o tutéž firmu. Firma 

provád jící betoná ské práce již p evzala staveništ  p i realizaci stavební etapy základových 

konstrukcí. 

 P ed zapo etím betoná ských prací, bylo firm  provád jící tyto práce p edáno staveništ . O 

p edání a p evzetí staveništ  byl zhotoven zápis, který obsahuje následující náležitosti: 

 popis staveništ  dle polohy (katastrální území, parcelní ísla) 

 popis p íjezdu na staveništ  

 zdroje elektrické energie 

 sociální zázemí pro pracovníky 

 sm rové a výškové vytý ení stavby 

 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Všichni pracovníci podílející se na procesu výstavby monolitické železobetonové stropní 

konstrukce musí být ádn  proškoleni a seznámeni s vlastním postupem a technologií celého 

procesu. O jejich proškolení a seznámení se s danou problematikou bude proveden zápis. 

Pracovníci musí být též proškoleni o BOZP, dále musí vlastnit platné pr kazy pro vykonávání 

emesel a inností jej vyžadující (strojní, vaza ské, svá e ské a jiné pr kazy, osv d ení, 

certifikáty). 

 

6.1 Montáž a demontáž bedn ní 

1x vedoucí pracovní ety 

1x strojník, obsluha je ábu 



1x idi  nákladního automobilu 

4x tesa , lešená  

2x pomocný d lník 

6.2 Ocelá ské práce 

1x vedoucí pracovní ety 

1x strojník, obsluha je ábu 

1x idi  nákladního automobilu 

6x ocelá  

2x pomocný d lník 

6.3 Betoná ské práce 

1x vedoucí pracovní ety 

3x betoná  

8x idi  autodomícháva e 

1x strojník erpadla 

2x pomocný d lník 

 

7. STROJE A PRACOVNÍ POM CKY 

 B hem provád ní stavebních prací musí být používány pouze stroje a mechanismy 

odpovídající svou konstrukcí a technickým stavem daným p edpis m a požadavk m. P i práci se 

stroji musí být dodržena bezpe nost práce. Stroje mohou být využívány pouze k innostem, ke 

kterým jsou navrženy. 

Více podrobností o jednotlivých strojích viz oddíl 5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ  A 

MECHANISM . 

 

7.1 Stroje 

 8x  autodomícháva  Schwing Stetter Heyvy Duty Line AM 12 C  

 1x  auto erpadla Schwing S 34 X 

 1x je áb Liebherr  130 EC-B 6 

 nákladní automobil DAF XF105 s valníkovým náv sem Schwarzmüller 

 

7.2 Ru ní stroje 

 trafosvá e ka nordica 4185 Turbo Tepwin 

 plovoucí vibra ní lišta Enar QZH 



 ponorný vibrátor Perlec CMP 

 motorová pila HUSQVARNA 455 E-SERIES RANCHER 

 st íha ka betoná ské oceli DC 16 M 

 úhlová bruska NAREX EBU 13-9 

 p íklepová vrta ka Matebo SBE 1100 Plus 

7.3 Ná adí 

 nivela ní p ístroj s p íslušenstvím, ocelové pásmo, olovnice, vodováha, la , kole ka, lopaty, 

hráb , tesa ská kladiva, zednická kladiva, pali ky, zednické lžíce, štípací klešt , pila, metr, 

vaza ský drát, provázek, h ebíky 

 

7.4 Osobní ochranné pom cky 

 p ilba  

 reflexní vesta  

 pevná pracovní obuv 

 holínky 

 pracovní rukavice 

 ochranné brýle 

 ochranný svá e ský štít 

 

8. PRACOVNÍ POSTUP 

 Pracovní postup je vypracován pro zhotovení 1/2 stropní konstrukce. Výpo et stanovení 

ceny betonáže viz odstavec 8.7 Ekonomická bilance pronájmu bedn ní. 

 

8.1 Montáž bedn ní 

 P ed montáží bedn ní je nutné provést kontrolu podkladu svislých konstrukcí, na které bude 

betonována stropní konstrukce. Podklad musí být vodorovný s dostate nou pevností. Plochy 

nosných st n a sloup  je nutné p ed montáží bedn ní a následné betonáži ádn  o istit a zbavit 

p ípadných ne istot. 

 Pro bedn ní stropní konstrukce bude použito bedn ní DOKAFLEX 1-2-4. P ed za átkem 

bedn ní se provede kontrola bednících prvk . Veškeré prvky bedn ní musí být zabezpe eny a 

namontovány tak, aby nedošlo k jejich uvoln ní, posunutí, vybo ení, p ípadn  zborcení podp rné 

konstrukce. Rozp tí jednotlivých podpor záleží na konkrétním projektu, na posudku statika, který 

stanoví dle zatížení konstrukce skladbu bedn ní.  

 Dle stanovené ekonomické bilance, bude stropní konstrukce provedena po dvou pracovních 

záb rech. Dle výkresu návrhu rozmíst ní podp rné konstrukce, d lníci provedou rozmíst ní stojek, 



které budou opat eny trojnožkami a k ížovou hlavicí. K ížové hlavy se osazují na za átek, konec a 

na p esahy nosník . Po osazení stojek se provede osazení spodních (primárních) nosník  dle 

projektu. Tyto nosníky se podep ou stojkami s p ímými hlavami. V moment , kdy jsou osazeny 

spodní (primární) nosníky, provede se osazení horních (sekundárních) nosník . Horní nosníky se 

osazují nap íklad pomocí montážní vidlice. Minimální vzájemný p esah horních nosník  iní 300 

mm. Na provedenou podp rnou konstrukci se postupn  uloží bednící desky, které jsou opat ené 

odbed ovacím nát rem DOKA OPTIX. P i provád ní bedn ní se nesmí zapomenout na bedn ní 

el budoucí stropní desky. 

 

8.2 Výztuž stropní konstrukce 

  P ed uložením betoná ské výztuže se provede kontrola bedn ní. Zp sobilost bedn ní 

k návazným pracím prov uje stavbyvedoucí nebo jím pov ený pracovník s p íslušným vedoucím 

železá ské ety. Výztuž stropní konstrukce se musí uložit v poloze p edepsané v projektové 

dokumentaci a zajistit tak, aby i b hem betonování byla zabezpe ena její poloha a také pot ebná 

tlouš ka krycí vrstvy. Na místo ur ení musí být výztuž dopravována podle položek jednotlivých 

prut  s identifika ními štítky a to tak, aby transportem nemohla být zk ivena nebo jinak poškozena.  

 Dle projektové dokumentace se na dilata ní podložky položí sít  z navržené výztuže. P i 

provád ní v nc  se nejd íve rozmístí t mínky v horní ásti otev ené a vloží se výztuž. Vložená 

výztuž se s t mínky spojuje svarem. Po sva ení výztuže s t mínky se t mínky pomocí armovacích 

kleští uzav ou a sva í.  

 Rovnání ohnutých prut  je povoleno pouze, když se použije speciální za ízení k omezení 

místních nap tí a zárove  byl postup rovnání schválen odpov dným statikem. Poloha výztuže se 

zabezpe í pomocí dilata ních kole ek a pásk . Výztuž uložená do konstrukce musí být bez 

koroze, mastnoty, zne išt ní olejem, mazivem a dalšími škodlivými látkami. Výztuž je možné 

sva ovat, stykovat p esahem, p ípadn  srazem na tupo. P ed zalitím, musí prob hnout kontrola 

uložení výztuže statikem. 

 

8.3 Betonáž 

 Betonáž nesmí probíhat, jestliže teplota vzduchu klesne pod + 5°C. P ed zahájením 

betoná ských prací, musí být prov eno, zda byla provedena výstupní kontrola bedn ní a výstupní 

kontrola železá ských prací, jejichž výsledek je zapsán do stavebního deníku. erstvý beton se 

bude ihned zpracovávat po dopravení autodomícháva em Schwing Stetter AM 12 C z betonárny 

Zapa v Novém M st  na Morav  na stavbu. P i betonování bude využito auto erpadla Schwing 

S 34 X. erstvý beton, který se bude transportovat, se nesmí spoušt t z výšky v tší jak 1,5 m, 

z d vod , aby nedošlo k rozmísení.  

 Betonáž bude probíhat v ucelených celcích konstrukce a bude se ádn  kontrolovat vypln ní 

konstrukce betonem. Rychlost ukládání betonu se volí tak, aby nedošlo k p etvo ení bedn ní, nebo 

k posunu výztuže. Uložený beton se musí zhutnit. Pomocí vibrování se docílí plného vypln ní. 

K vibrování bude použita vibra ní lišta a ponorný vibrátor. Použitím vibra ní lišty, se zhutn ní 



betonu docílí pouze v ploše, po které se tato lišt  táhne. Z tohoto d vodu se musí lišta tahat 

v pruzích po celé konstrukci tak, aby byl celý povrch ádn  zhutn n.  

 V mén  dostupných místech a v místech s v tší hloubkou, kde nebude moci být použita 

lišta, se k zhutn ní použije ponorný vibrátor. P i zhut ování ponornými vibrátory nesmí být vpichy 

umíst ny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponor  nesmí p ekro it 1,4 násobek 

viditelného polom ru ú innosti vibrátoru. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku 

vibrátoru s bedn ním nebo výztuží a je nutné postupovat tak, aby ponor vibra ní jehly byl co 

nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý. Pracovní a dilata ní spáry musí být 

provedeny dle projektové dokumentace. 

 

8.4 Ošet ování a ochrana betonu 

 Betonová konstrukce b hem svého tuhnutí a tvrdnutí (8 dn  – viz výpo et Doba tuhnutí 

stropní konstrukce) musí být ošet ována, udržována ve vlhkém stavu. V p ípad  vyšších teplot 

musí být ustavi n  vlh ena a pomocí zakrytí navlh ené geotextílie se docílí toho, aby nedocházelo 

k vypalování cementu. Ošet ování betonu má zabránit p ed asnému vysychání. erstv  

vybetonovaná konstrukce by m la být ochrán na i p ed p sobením mechanických a chemických 

vliv . V p ípad , že je nutné provád t betonáž v zim , se musí p ijmout ochranná opat ení. Teplota 

b hem betonáže nesmí klesnout pod teplotu + 5°C.  V p ípad  nízkých teplot se konstrukce 

ošet uje proteplováním, ochra uje fóliemi a deskami z polystyrenu, z d vod  udržení teploty 

betonu. 

 

8.5 Odbedn ní konstrukce 

 Cca po 8 dnech (viz odstavec 8.6 Doba tuhnutí stropní konstrukce) m že dojít k odbedn ní 

konstrukce. Z d vodu, že se jedná o stropní konstrukci na 1PP, na kterou bude navazovat podlaží 

1NP budou odstran ny pouze bednicí desky a nosníky. Stojky bedn ní budou podpírat stropní 

konstrukci po dobu provád ní stropní konstrukce 1NP.  

 P i odbed ování se musí postupovat tak, aby nedošlo k poškození odbed ovacích ploch 

konstrukce. Nenosné bedn ní konstrukce, jeho bo ní ásti, m že být odstran no, když dosáhne 

beton p im ené pevnosti, tak aby p i odbed ování nedošlo k porušení povrchu hran (cca 8 dn ). 

Odbed ování stropní konstrukce se provádí v opa ném po adí než její montáž. Nejd íve se 

odebírají ze soustavy stojky opat ené k ížovou hlavou. Oto nou maticí na stojce poklesneme stojky 

s k ížovými hlavami o cca 50 mm, tak aby byla možnost sklopit horní (primární) nosníky pomocí 

montážní vidlice. Po odebrání horních (primárních) nosník  vznikne prostor pro odebrání bednicích 

desek a spodních (sekundární) nosník . Odebrané stropní desky se o istí, nast íkají 

odbed ovacím olejem a uloží na paletu, p ípadn  na prokladky. V poslední ad  se demontují 

trojnožky. Stojky s p ímými hlavy budou ponechány. 

 Provede se o išt ní bedn ní a rozt íd ní stojek, trojnožek, nosník  a hlav, pro následné 

použití. Stavbyvedoucí provede kontrolu celé betonové konstrukce, zda je konstrukce 

vybetonována celistv  a zda p i odbed ování nešlo k poškození. 



8.6 Doba tuhnutí stropní konstrukce 

 Beton: C25/30 

 Lokalita: Pikárec, okres Ž ár nad Sázavou 

 M síc betonáže: erven 

 Pr m rná denní teplota t: 18 °C 

 Minimální pevnost pro odbedn n Rbd: 21 MPa 

Výpo et doby tvrdnutí pro dosažení minimální pevnosti pro odbedn ní: 

 Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5log d) 

 21 = 30 x (0,28 + 0,5log d)  

 d = 7 dn   p i teplot  20 °C 

 Faktor zrání: f = (t + 10) x d 

 P i teplot  20 °C: f = (20 + 10) x 7 = 210 dn  

 P i teplot  18 °C: 210 = (18 + 10) x d 

  d = 7,5 dne = 8 dn  

 Výpo tem byla stanovena doba tvrdnutí pro dosažení minimální pevnosti 21 MPa po 8 dnech. 

 

8.7 Ekonomická bilance pronájmu bedn ní 

 Beton: C25/30 

 Tlouš ka stropu: 0,3 m 

 Celková plocha: 576 m2 

 Po et hodin v pracovním dni: 8 hodin 

 Doba tuhnutí betonu: 8 dn  

 Objem konstrukce: 172,8 m3 

 Množství výztuže: 150 kg/m3 

 Cena za pronájem bedn ní: 6 K /m2/den 

 Cena erstvého betonu: 3 028 K /m3 

 Cena betoná ské výztuže: 28 865 K /t 

  

  

Dle ekonomické bilance, vychází nejp ízniv jší varianta vybedn ní 50% plochy stropní konstrukce 

(viz tabulka 17). 

 

Na základ  výpo tu byl stanoven celkový as zhotovení stropní konstrukce na 28 dn  s náklady 

1 267 279 K . 

 

 



Tab. 18 – VYBEDN NÍ 100 % PLOCHY 

Popis m.j. 
po et      
m.j. 

Nh/m.j Nh 
Pracov

níci 
Po et 
cykl  

Dny K /m.j. 
Celkem 

K  

Z ízení bedn. m2 576 0,32 184,3 6 1 3,8 342 196 992 

Vázání výztuže t 25,92 11,29 292,6 6 1 6,1 1467,7 38 043 

Betonáž m3 172,8 0,28 48,4 5 1 1,2 181,6 31 380 

Tech. p est. dny 8 
   

1 8,0 
  

Odstr. bedn ní m2 576 0,173 99,6 6 1 2,1 97,01 55 878 

Ocel t 25,92 
   

1 
 

28865 748 181 

Beton m3 172,8 
   

1 
 

3028 523 238 

Pronájem 
bedn ní 

m2/
den 

576 
   

1 21,2 6 73 344 

 21,2  1 667 056  
 

Tab. 19 – VYBEDN NÍ 50 % PLOCHY 

Popis m.j. 
po et      
m.j. 

Nh/m.j Nh 
Pracov

níci 
Po et 
cykl  

Dny K /m.j. 
Celkem 

K  

Z ízení bed. m2 288 0,32 92,2 6 2 3,8 342 196 992 

Vázání výztuže t 12,96 11,29 146,3 6 2 6,1 1467,7 38 043 

Betonáž m3 86,4 0,28 24,2 5 2 0,6 181,6 31 380 

Tech. p est. dny 8 
   

2 16,0 
  

Odstr. bedn ní m2 288 0,173 49,8 6 2 1,0 97,01 55 878 

Ocel t 12,96 
     

28865 374 090 

Beton m3 172,8 
     

3028 523 238 

Pronájem 
bedn ní 

m2/
den 

288 
    

27,6 6 47 657 

 
27,6 

 
1 267 279 

 

Tab. 20 – VYBEDN NÍ 33 % PLOCHY 

Popis m.j. 
po et      
m.j. 

Nh/m.j. Nh 
Pracov

níci 
Po et 
cykl  

Dny K /m.j. 
Celkem 

K  

Z ízení bed. 192 0,32 61,4 6 3 3,8 342 196 992 

Vázání výztuže t 8,64 11,29 97,5 6 3 6,1 1467,7 38 043 

Betonáž m3 57,6 0,28 16,1 5 3 0,4 181,6 31 380 

Tech. p est. dny 8 
   

3 24,0 
  

Odstr. bedn ní m2 192 0,173 33,2 6 3 0,7 97,01 55 878 

Ocel t 8,64 
     

28865 249 394 

Beton m3 172,8 
     

3028 523 238 

Pronájem 
bedn ní 

m2/
den 

192 
    

35,0 6 40 357 

 
35,0 

 
1 135 282  

 



9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

9.1 Vstupní kontrola 

 kontrola p evzetí pracovišt  

 odstran ní p ípadných nedod lk  a jejich oprav z p edešlé etapy 

 podklad pro stropní konstrukci – musí být rovný, zbavený ne istot, maximální povolená 

odchylka je ± 15 mm na 2 m dlouhou la  

 materiálu (výztuž, bedn ní, erstvý beton) p i dovozu – zda nedošlo k poškození materiálu, 

zda je p ivezený materiál v souladu s dodacím listem a projektovou dokumentací 

 shoda geometrie p dorysu s PD 

 kontrola bude provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

9.2 Meziopera ní kontrola 

 dodržení technologie provád ní 

 montáž systémového bedn ní – kontrola rozmíst ní dle návrhu statika, p ípadn  technika  

 k tomu oprávn nému 

 uložení výztuže, shoda použité výztuže s PD, krytí výztuže, poloha jednotlivých prut  

 ± 20% z p edepsaných vzdáleností, maximáln  30 mm, maximální  

 povolené odchylky styk  a svar  podélných prut  ve sm ru jejich délky je – 0,06 násobek 

délky p esahu (p edepsaného), vázání výztuže a zajišt ní proti posunutí, istota výztuže, 

dostate ný prostor mezi pruty pro uložení betonu a hutn ní, odchylky polohy jednotlivých 

os prut  v elech sva ovaných koster stykovaných na míst  ± 5 mm do Ø 40 mm 

 kvalita erstvého betonu – t ída betonu, konzistence, kontrola každého mixu 

 uložení, ošet ování betonu dle technologických postup  

 hutn ní betonu 

 kontrola provedení bedn ní, povolené odchylky desek bedn ní u monolitické desky dle 

SN 73 0210-2 jsou ur eny dle rozm r  konstrukce:  

 do 4m   ±12mm do 8m  ±15mm 

  do 16m  ±20m do 25   ±25mm  

  do 30m  ±30mm 

 kontrola bude provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

  

 

 

 



9.3 Výstupní kontrola 

 shoda provedení s PD 

 ov ení kvality betonu zabudovaného v konstrukci z laboratorních zkoušek zkušebních 

vzork  

 geometrické odchylky – maximální povolená odchylka vodorovnosti konstrukce je ± 15 mm 

na 2 m dlouhou la , pomocí ocelového úhelníku se provede kontrola p ímosti hran, 

maximální povolená odchylka je ± 20 mm 

 kontrola bude provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

 

 

10. BEZPE NOST, OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI 

 Každý z pracovník  je povinen poskytnout rychlou a ú innou pomoc v rozsahu svých 

v domostí, znalostí a možností. U vstupu do každé staveništní bu ky jsou vyv šena d ležitá 

telefonní ísla (rychlá léka ská pomoc, hasi ský záchranný sbor, apod.). 

 Bezpe nost práce p i provád ní stropní konstrukce bude zajišt na tak, že jednotlivá emesla 

budou vykonávána pracovníky vyškolenými / vyu enými v daném oboru. Stavbyvedoucí i vedoucí 

pracovník je povinen seznámit d lníky s bezpe ností p i manipulaci s t žkými b emeny, práci ve 

výškách s nebezpe ím pádu. 

 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování požadavk  na bezpe nost práce na staveništi a p i 

výstavb . V p ípad  ohrožení život  i zdraví fyzických osob p eruší veškeré práce p i výstavb  jak 

na staveništi, tak i v jeho okolí. 

 

Základní bezpe nostní p edpisy: 

 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

 Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci  

 Na ízení vlády . 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích. 

 

Více podrobností a výpis rizik a jejich opat ení viz oddíl 9. PLÁN BOZP. 

 



11. EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Výpis základních p edpis : 

 Zákon . 185/2001 Sb., zákon o odpadech 

 Vyhláška . 381/2001 Sb., katalog odpad  

 Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší 

 Zákon . 254/2001 Sb., o vodách 

 Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 

 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 

 

Seznam odpad  vyprodukovaných b hem výstavby (dle vyhlášky . 381/2001 Sb.): 

 03 01 Odpady ze zpracování d eva a výroby desek a nábytku 

 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

 17 02 01 D evo 

 17 01 03 Plasty 

 17 04 05 Železo a ocel 

 17 06 04 Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 03 Stavební a demoli ní odpady 

 20 03 01 Sm sný komunální odpad 

 

 P i provád ní stropní monolitické konstrukce nedojde k tvorb  toxických látek. Výstavba je 

koncipována tak, aby p i jejím pr b hu byly spln ny hygienické p edpisy dle platných zákon , 

vyhlášek a norem. 

 Negativní vlivy p i výstavb  budou eliminovány použitím mechanizm  s malou hlu ností, 

dodržováním no ního klidu, kropením p i nadm rné prašnosti, omezením doby provozu stroj  na 

dobu nezbytn  nutnou, atd. Stavební práce budou probíhat od 7:00 do 18:00 hodin, kdy je 

maximální povolená hladina hluku cca 65 dB. V p ípad , že bude nutné prodloužit pracovní dobu 

nap íklad kv li betonáži konstrukce, je v tomto ase (prodloužení) maximální povolená hodnota 

hluku 45 bB, dle na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými vlivy ú inku 

hluku. 

 Odpad vznikající p i výstavb  bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být dodrženy 

podmínky zákonu .185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše uvedené zákony a 

vyhlášky. Spalování odpadních látek a obal  je p ísn  zakázáno. V rámci za ízení staveništ  

budou na stavb  umíst ny kontejnery ur eny pro komunální odpad, t íd ný odpad a kontejner pro 

staveništní odpad. Jednotlivé kontejnery budou ádn  ozna eny, aby se zabránilo p ípadným 

neshodám s uložením odpadu. Pracovníci budou pou eni o t íd ní odpadu a náležitostmi se 

zacházením s odpadem. 



 K odpad m budou archivovány bezpe nostní listy. Chemické látky musí být ozna eny 

identifika ními údaji a symboly, skladovány musí být v originálních obalech zabezpe ených proti 

pádu, vylití a jinému poškození. Zam stnanci musí být školeni o zacházení s nebezpe nými 

látkami. Nebezpe ný odpad m že být zneškodn n pouze osobami vlastnícími povolení k této 

innosti. 

 B hem výstavby musí být používány stroje a pracovní pom cky odpovídající náležitému 

technickému stavu tak, aby p i jejich užívání nemohlo dojít k úniku škodlivých látek, které by mohli 

zp sobit zne išt ní p dy p ípadn  podzemní vody. 

 Po dokon ení výstavby bude v rámci sadových úprav provedena rekultivaci území. Sou ástí 

této rekultivace bude založení trávník , výsadba ke  a strom . 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 Tento technologický p edpis je zpracován pro zhotovení železobetonové monolitické 

konstrukce st ny kruhové nádrže koncového skladu SO04 p i výstavb  bioplynové stanice Pikárec.  

Název stavby: Bioplynová stanice Pikárec 

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Pikárec, zem d lské družstvo 

Obec: 592 53 Pikárec 

Katastrální území: Ž ár nad Sázavou 

Kraj: Vyso ina 

Investor: PROAGRO Radešínská Svratka p. 134 

Projektant: ENSERV Bohemia s.r.o., Boženy N mcové 12/2 

  370 80 eské Bud jovice 

  Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s., Boženy N mcové12 

 370 80 eské Bud jovice  

Lh ta výstavby: 6 m síc  

 Výstavba bioplynové stanice bude probíhat za provozu zem d lského družstva. Použití 

samozhutnitelného betonu bylo zvoleno kv li urychlení výstavby nádrže koncového skladu SO04 

(možnost betonáže do plné výšky st ny 8 m, tlouš ky 250 mm). D vodem urychlení výstavby je 

skute nost, že komunika ní prostor kolem stavebního objektu je nep etržit  využíván 

zem d lskými stroji.  

 [44] Samozhutnitelný beton (SCC – Self-Compacting Concrete) byl vyvinut v Japonsku  

v 90. letech 20. století. Cílem bylo zejména omezení lidského faktoru ovliv ující kvalitu betonu p i 

tuhnutí. V d sledku odstran ní hutn ní betonu se zvyšuje kvalita povrchu. U konstrukcí ze SCC 

dochází k tomu, že je celý prostor konstrukce dokonale vypln n bez jakéhokoli rozm šování a 

segregace hrubších ástí plniva. Tato vlastnost je u SCC zajišt na prost ednictvím atypické 

reologické vlastnosti erstvého betonu (pohyblivost, viskozita aj.). 

 [44] V eské republice se za al SCC používat kolem roku 1999. Nejd íve byl tento beton 

použit p i výrob  prefabrikovaných dílc , ale posléze se uplatil i p i realizaci monolitických 

konstrukcí. 

 [44] Složení SCC je obdobné jako složení b žných konstruk ních beton  a zejména 

vysokopevnostních beton . Tekutosti SCC je dosaženo použitím ú inných superplastifikátor  (na 

bázi polykarbonát ) a dále použitím jemné složky, která jako p ím s ke kamenivu zajistí snížení 

viskozity erstvého betonu (použití jemn  mletého vápence, elektrárenského popílku, i 

vysokopecní strusky - mikroplniva). Rozdílem SCC oproti b žným konstruk ním beton m spo ívá 

ve zp sobu ukládání a zpracování erstvého betonu. 

 [44] SCC je citlivý na p esnost dávkování jednotlivých složek. Veškeré operace spojené se 

skladováním a dávkováním složek musí být pe liv  sledovány. SCC se smí vyráb t pouze 



v betonárnách se systémem kontroly jakosti. Personál musí být vyškolen speciáln  pro výrobu 

SCC. 

1.1 Terminologie 

Superplastifikátor – slouží ke snížení pot eby zám sové vody a ke zlepšení zpracovatelnosti  

  zajišt ním tekuté konzistence 

Segregace – klesání (odd lování) zrn hrubého kameniva v cementové malt  a tím vznik 

  nehomogenního materiálu 

Viskozita – veli ina charakterizující vnit ní t ení (tekutost materiálu) 

Tixotropie – vlastnost látek p echázet z pevného stavu do kapalného a zp t v d sledku p sobení  

 vn jších vliv  

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál 

 Materiál uvedený v tabulce je pro zhotovení ¼ st nové konstrukce nádrže. Obvodová st na 

nádrže bude realizována po úsecích na základ  ekonomické bilance, viz odstavec P4 – 

Ekonomická bilance pronájmu bedn ní. 

 Tab. 21 – TABULKA VÝKAZU MATERIÁLU 



 

  

2.2 Doprava 

2.2.1 Doprava erstvého betonu – primární 

 erstvý beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomícháva  SCHWING Steter 

Heavy Duty Line AM 12C. erstvý beton musí být dopravován takovým zp sobem, aby b hem 

p epravy nedošlo k jeho znehodnocení. P ed uložením betonu do konstrukce se musí provést 

ádné promísení, aby se zabránilo p ípadnému malému rozmísení z d vod  p epravy. Vzdálenost 

dopravy erstvého betonu na staveništ  se musí volit dle požadavku na zpracovatelnost erstvého 

betonu.  Doba zpracovatelnosti erstvého samozhutnitelného betonu je 90 minut od namíchání 

v betonárn . V p ípad , že nelze zajistit dopravu erstvého betonu tak, aby bylo dodrženo 90 minut 

pro zpracování od doby namíchání, je doporu eno dávkovat plastifikátor áste n  až po p íjezdu 

autodomícháva e na staveništ . Vyškolená obsluha autodomícháva e doplní plastifikátor a 

provede promíchání, po té dojde k p ejímce a další doprav  betonu na staveništi. 

 erstvý beton bude dovážen z betonárny ZAPA v Novém M st  na Morav , doba jízdy cca 

35 minut. 

 

2.2.2 Doprava erstvého betonu – sekundární 

 Sekundární doprava (na staveništi) bude provád na pomocí auto erpadla SCHWING  

S 34 X. Betonáž musí probíhat plynule bez p erušení. V p ípad  ukon ení betonáže d íve než je 

zabetonován ucelený úsek, je nutné ud lat pracovní spáru tak, aby bylo možné bezproblémov  

pokra ovat v betonáži. Pracovní spáry jsou naplánované po ¼ obvodové délky. 

 

2.2.3 Betoná ská výztuž 

 Doprava výztuže na stavbu bude zajišt na pomocí nákladního automobilu DAF XF105 

s valníkovým náv sem Schwarzmüller. Pro ú ely staveništ  není nutné, aby byl nákladní automobil 

opat en hydraulickou rukou. Na staveništi bude výztuž z nákladního automobilu vyložena za využití 



již sestaveného v žového je ábu Liebherr 130 EC-B 6.  Po p íjezdu výztuže na stavbu se musí 

provést její ádné uložení na skládku materiálu. Je zakázáno výztuž usklad ovat voln  na terénu, 

z tohoto d vodu se používají podkladní hranoly, na které je výztuž umís ována. 

 

2.2.4 Bedn ní 

 Bedn ní je na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu DAF XF105 s valníkovým 

náv sem Schwarzmüller. Dílce bedn ní budou na stavb  vyloženy pomocí je ábu Liebherr 130 

EC-B 6 a uskladn ny skládce materiálu, jejíž ást plochy bude zárove  využita jako montážní 

plocha.  

 

2.3 Skladování 

 Materiál (bedn ní, betoná ská výztuž, sypký materiál) bude skladován na otev ené skládce. 

Plocha skládky je zpevn ná, odvodn ná a v dosahu je ábu. Výztuž musí být skladována odd len , 

roz azena dle typu a pr m ru, uložena na prokladcích tak, aby neležela na volném terénu a 

nedocházelo k jejímu znehodnocování (k degradaci materiálu vlivem koroze). Drobný materiál 

bedn ní (spojovací dílce) m že být skladován na paletách, p ípadn  v plechových boxech. Bednící 

desky mohou být uskladn ny na sob . Výška skladovaného materiálu nesmí p ekro it výšku  

1500 mm. Je d ležité dodržet pr chozí prostor mezi skladovacími figurami, minimální ší ka 

pr chodu je 700 mm.  

 Ke skladování materiálu p i výstavb  bioplynové stanice bude využito stávajícího dna 

silážního žlabu. Dno svoji výškou navazuje na p iléhající terén, je tvo eno betonovou deskou, 

vyspádováno a odvodn no. Skládka je v dosahu je ábu. 

 Ostatní drobný materiál, u kterého hrozí snadné odcizení (ná adí, ru ní stroje), bude 

skladován ve skladovacím uzamykatelném kontejneru. 

 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1 P ipravenost staveništ , podkladu 

 Staveništ  je oploceném areálu, výška oplocení 1,8 m. Je ur en vjezd a výjezd ze 

staveništ . Na staveništ  je jeden vstup a výstup p es uzamykatelnou bránu. Komunikace na 

staveništi je tvo ena zhutn ným terénem vysypaným zhutn ným su ovým št rkem tlouš ky  

200 mm. 

 Sociální a hygienické zázemí stavebních pracovník  je z ízeno v stávajícím sociálním 

zázemí v areálu. Je zajišt n zdroj elektrické energie a zdroj vody pro pot eby staveništ . Pro 

pot eby hlavního stavbyvedoucího je na stavb  umíst na staveništní bu ka, která je p ipojená ke 



zdroji elektrické energie. Rozvod elektrické energie je zajišt n staveništním rozvad em, který je 

napojen na nov  z ízenou kioskovou trafostanici. 

 P ed zahájením stavebních prací musí být ukon eny veškeré zemní a výkopové práce. Je 

dokon ena stavební etapa zhotovení základové desky. Beton základové desky musí být 

dostate n  vyzrálý, je dosaženo minimální pevnosti požadované statikem. Je nachystaná výztuž 

vy nívající ze základové desky, která bude sloužit k navázání výztuže svislé konstrukce st n. 

Podklad pro provedení svislé konstrukce st n je rovný, istý. 

 

3.2 Klimatické podmínky 

 Betoná ské práce se nesmí provád t za teploty nižší jak + 5 °C a p i nep íznivém po así 

(déš , silný vítr o rychlosti nad 10 m/s) a snížené viditelnosti (klesne-li viditelnost pod 30 m). 

 V p ípad  betonování za vysokých teplot (teplota vzduchu vn jšího prost edí se dlouhodob  

pohybuje okolo + 30 °C) se musí dodržovat následující opat ení: 

 

 zastínit plochu bedn ní v etn  ukládaného erstvého betonu do bedn ní  

 použít druhy cement  s nízkým hydrata ním teplem 

 betonáž provád t v dob , kdy betonovaná konstrukce není vystavena p ímému slune nímu 

zá ení (betonovat v brzkých i ve erních hodinách) 

 vybetonované plochy ádn  chránit p ed vysycháním kropením 

 V p ípad  nízkých teplot se doporu uje proteplování vybetonovaných ploch. Betoná ské 

práce se neprovádí do bedn ní, na kterém je námraza. 

 

3.3 Všeobecné pracovní podmínky 

 Všichni pracovníci podílející se na procesu výstavby musí být ádn  proškoleni a seznámeni 

s vlastním postupem prací a technologií použití samozhutnitelného betonu. Všichni pracovníci jsou 

povinni používat osobní ochranné pom cky. Všechny osoby pohybující se v prostoru staveništ  

musí být proškoleni o bezpe nosti práce. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku 

a knihy BOZP. 

 Nov  dovezený materiál na stavbu bude p ebírán stavbyvedoucím nebo vedoucím 

pracovníkem. O p ebírce se provede zápis do stavebního deníku, dále se musí uchovávat 

jednotlivé dodací listy s potvrzené podpisem p ebírající osoby. 

 

 

 

 



4. P EVZETÍ PRACOVIŠT  

 V rámci provád ní svislých konstrukcí ze samozhutnitelného betonu nedojde k p evzetí 

pracovišt . Firma provád jící betoná ské práce již p evzala staveništ  p i realizaci stavební etapy 

základových konstrukcí.  

 P ed zapo etím betoná ských prací, bylo firm  provád jící betoná ské práce p edáno 

staveništ . O p edání a p evzetí staveništ  se zhotovuje zápis.  V rámci p edání a p evzetí 

staveništ  došlo k p edání následujících náležitostí: 

 popis staveništ  dle polohy (katastrální území, parcelní ísla) 

 popis p íjezdu na staveništ  

 zdroje elektrické energie 

 sociální zázemí v stávajícím objektu 

 sm rové a výškové vytý ení stavby 

 Pokud byly stavbyvedoucím po p edání staveništ  nalezeny jakékoli nesrovnalosti 

v provedení inností z p edcházející etapy, sepíše stavbyvedoucí tyto nesrovnalosti do stavebního 

deníku. S betoná skými prácemi se m že za íst až po odstran ní t chto nesrovnalostí. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Všichni pracovníci podílející se na procesu zhotovení monolitické železobetonové 

konstrukce st n stavebního objektu SO 04 Koncový sklad musí být ádn  proškoleni a seznámeni 

s vlastním postupem a technologií celého procesu. O jejich proškolení a seznámení se s danou 

problematikou bude proveden zápis. Pracovníci musí být též proškoleni o BOZP, dále musí vlastnit 

platné pr kazy pro vykonávání emesel a inností jej vyžadující (strojní, vaza ské, svá e ské a jiné 

pr kazy, osv d ení, certifikáty). Pracovníci podílející se na výstavb  bioplynové stanice budou 

seznámeni s provozem zem d lského družstva. 

 

5.1 Montáž a demontáž bedn ní 

 1x vedoucí pracovní ety 

 1x strojník, obsluha je ábu 

 1x idi  nákladního automobilu 

 4x tesa , lešená  

 2x pomocný d lník 

5.2 Ocelá ské práce 

 1x vedoucí pracovní ety 

 1x strojník, obsluha je ábu 



 1x idi  nákladního automobilu 

 6x ocelá  

 2x pomocný d lník 

5.3 Betoná ské práce 

 1x vedoucí pracovní ety 

 1x betoná  

 4x idi  autodomícháva e 

 1x strojník erpadla 

 2x pomocný d lník 

 

6. STROJE A PRACOVNÍ POM CKY 

 B hem provád ní stavebních prací musí být používány pouze stroje a mechanismy 

odpovídající svou konstrukcí a technickým stavem daným p edpis m a požadavk m. P i práci se 

stroji musí být dodržována bezpe nost práce. Stroje mohou být využívány pouze v náležitém 

technickém stavu a k innostem, ke kterým jsou navrženy. 

 Více podrobností o jednotlivých strojích viz oddíl 5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 

STROJ  A MECHANISM . 

 

6.1 Stroje 

 4x  autodomícháva  Schwing Stetter Heyvy Duty Line AM 12 C  

 1x  auto erpadla Schwing S 34 X 

 1x je áb Liebherr  130 EC-B 6 

 nákladní automobil DAF XF105 s valníkovým náv sem Schwarzmüller 

 

6.2 Ru ní stroje 

 trafosvá e ka nordica 4185 Turbo Tepwin 

 motorová pila HUSQVARNA 455 E-SERIES RANCHER 

 st íha ka betoná ské oceli DC 16 M 

 úhlová bruska NAREX EBU 13-9 

 p íklepová vrta ka Matebo SBE 1100 Plus 

 

 

 



6.3 Ná adí 

 pákové klešt , nivela ní p ístroj s p íslušenstvím, ocelové pásmo, olovnice, vodováha, la , 

kole ka, lopaty, tesa ská kladiva, zednická kladiva, pali ky, zednické lžíce, štípací klešt , 

pila, metr, vaza ský drát, provázek, h ebíky, st íha ka, vrta ka, montážní p na, lámací 

n ž, ocelové kartá e 

 

6.4 Osobní ochranné pom cky 

 p ilba  

 reflexní vesta  

 pevná pracovní obuv 

 holínky 

 pracovní rukavice 

 pracovní od v 

 ochranné brýle 

 ochranný svá e ský štít 

 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Návrh betonáže 

 P i návrhu zp sobu betonáže je d ležité zohlednit n kolik hledisek. T mito hledisky je tvar 

dané konstrukce, výška a po et pracovních záb r . P i výb ru zp sobu betonáže volíme bu  

betonáž plnícím otvorem od spodu, nebo betonáž shora. Betonáž od spodu je vhodné volit u 

vyšších konstrukcí, kde hrozí v d sledku vysokého hydrostatického tlaku poškození bednících 

prvk . 

 [44] P i volb  betonáže plnícím otvorem od spodu se doporu uje vyšší konstrukce rozd lit 

na více vrstev (cca po 2 m). Po napln ní jedné vrstvy se hadice p esune do dalšího otvoru na 

spodní stran  vyšší vrstvy. P i pomalejším kontinuálním pln ní beton spodní vrstvy vlivem 

tixotropie a po átku tuhnutí netla í na bedn ní plným hydrostatickým tlakem. 

 [44] P i betonáži shora lze tlak p sobící na bedn ní výrazn  zredukovat zvolením vhodného 

postupu betonáže. Redukci tlaku p sobícího na bedn ní lze dosáhnout použitím betonu s vyšší 

viskozitou, plnit bedn ní tak, aby p i dosažení výšky cca 3 m již spodní vrstvy betonu za aly 

tuhnout. 

 V p ípad  betonáže svislé konstrukce st ny kruhové nádrže, která je vysoká 8 m, bude 

zvolena betonáž od spodu. Betonáž bude probíhat po vrstvách výšky 2,2 m. Betonáž od spodu má 

tu výhodu, že do betonu není vnášen vzduch, který by se mohl pozd ji uvol ovat podél bedn ní a 

narušit tak povrch betonu (obzvláš  v p ípad , kdy je kladen požadavek na pohledový beton). 



 P i návrhu betonáže se musí brát i v úvahu vzdálenost betonárny a stavby. Jak je již 

zmín no v ásti 2.2.1 Doprava erstvého betonu – primární, musí se brát v úvahu doba dopravení 

erstvého betonu na stavbu. Dle této doby bude stanoveno, zda budou plastifikátory p idány 

v betonárce i vyškoleným pracovníkem na stavb . 

 

7.2 Návrh bedn ní 

 [44] Bedn ní pro SCC musí být staticky posouzeno na o ekávaný tlak betonu, musí být 

dostate n  tuhé a velmi t sné. Všechny spáry musí být vypln ny p nou nebo tmelem, aby nedošlo 

k vytékání betonu. Tlak vyvozovaný betonem na bedn ní závisí na charakteru betonu (konzistenci, 

viskozit , tixotropii), na zp sobu betonáže (od spodu, od shora) a na rychlosti betonáže. P i rychlé 

betonáži a betonáži od spodu se doporu uje bedn ní dimenzovat na hydrostatický tlak vyvolaný 

betonem. P i výšce nad 4 m, se musí volit bedn ní ur ené pro v tší zatížení tlakem betonu. 

 P i volb  betonáže od spodu bude zvoleno kruhové bedn ní DOKA Framax, které bude 

dopln no plnícím kusem s ozna ením Framax Xlife SCC pro samozhutnitelný beton. Plnící kus se 

skládá ze dvou uzavíratelných šoupat. První je sou ástí plnícího elementu a uzavírá ješt  tekutý 

beton v bedn ní. Druhé je k plnícímu prvku p ipevn no rychlospojkou a uzavírá beton v hadici od 

erpadla (nedochází k vytékání betonu z erpacího potrubí). Pro dosažení hladkého povrchu 

betonu je v míst  erpání plnící kus vybaven pístem, který dotla í nahromad ný beton do roviny 

s bednící deskou. V míst  nasazení plnícího kusu tak nevzniká žádný nálitek na betonové 

konstrukci. Po et jednotlivých díl  bedn ní viz tabulka Výpis materiálu. 
  

7.3 Montáž bedn ní 

 K montáži bedn ní bude využito v žového je ábu. P ed samotnou montáží se zkontroluje 

stav jednotlivých bednících díl . Bednící prvky musí být p ed použitím o išt ny, povrch musí být 

hladký, zabroušený a zbaven veškeré ne istoty a jemného prachu. Z d vod  manipulace ve výšce 

nad 1,5 m bude z ízeno pomocné pracovní lešení. Z tohoto lešení budou montážníci provád t 

spojování p edmontovaných sestav v ucelený celek. Montáž lešení bude provedena dle 

technologického postupu od výrobce. 

 K sestavení kruhového bedn ní se použijí obloukové plechy Framax, prvky rámového 

bedn ní Framax Xlife a univerzální prvek Framax Xlife SCC.  Jednotlivé prvky bedn ní se na 

montážní ploše p edmontují naležato do sestav, které budou následn  umíst ny za využití je ábu 

na místo budoucí st ny. Pochozí plošiny, výstupy a op ry bedn ní se namontují na položenou 

sestavu spojených prvk . Univerzální prvek Framax Xlife se umístí vždy do poloviny délky 

bedn ného úseku. Sestavy se opat í odbed ovacím nát rem. Odbed ovací nát r musí být 

nanášen v tenké vrstv . Nadbyte né nanesení odbed ovacího prost edku m že zp sobit skvrny, 

zadržení vzduchových bublin a další vady pohlednosti betonu. Natírá se vždy st na, která je 

v p ímém kontaktu s betonem. V okamžiku, kdy jsou sestavy smontovány, se nasadí je ábová oka 



vždy na spoj prvk  tak, aby se zabránilo p í nému posunutí prvk . Sestava se zav šuje 

symetricky. 

 D lníci p esn  osazují bedn ní nejd íve z vnit ní strany budoucí st ny a po vyvázání výztuže 

ze strany vn jší. Po umíst ní sestav se provede ustavení bedn ní. Ustavení se skládá z montáže 

op r a vzp r bedn ní. Tyto prvky zajiš ují odolnost bedn ní proti v tru a usnad ují ustanovení 

bedn ní. Protilehlé desky se spojují pomocí kotevních ty í s k ídlovými maticemi a úhlovými 

kotevními desti kami. Spojení protilehlých desek musí být provedeno d kladn , aby p i betonáži 

nedošlo k havárii bedn ní v d sledku vyvolaných tlak .  

 B hem montáže bedn ní musí všichni d lníci dodržovat montážní p edpisy. Z d vod  

použití samozhutnitelného betonu musí být docíleno 100% t snosti veškerých spár. T snost bude 

docílena vyp n ním spár mezi bednícími díly, díly a základovou desku (zabrán ní vytékání 

betonu). 

 Schéma rozmíst ní bednících díl  vit p íloha P6 – Schéma rozložení bedn ní. 

Obr. 11 - Kruhové bedn ní DOKA  

 

 A – Obloukový plech Framax 

 B – Ocelový paždík Framax RD 

 C – Rychloupína  RU Framax 

 D – Úhlová kotevní desti ka s k ídlovou maticí 

 C – Rámový prvek Framax Xlife 

 

 

Obr. 12 - P emís ování sestav pomocí je ábu  

 

 A – Nasazení je ábového oka na spoj prvk  

 B – Nasazení je ábového oka p es p í ný profil 

 

 



Obr. 13 – Schéma rozmíst ní bednících díl  p i provedení bedn ní ¼ délky st ny nádrže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Vyvázání výztuže 

 Výztuž se navazuje na výztuž vystupující ze základové desky v míst  st n. P ed navázáním 

výztuže st n d lníci vystupující výztuž ádn  o istí od p ípadné rzi a ne istot okartá ováním. 

Železá i sestaví výztuž st n na montážní ploše dle výkres  výztuže. Pomocí v žového je ábu se 

sestavená výztuž p emístí na místo uložení, kde se následn  provede navázání na o išt nou 

vystupující výztuž. Výztuž se v horizontální poloze zajiš uje distan ními t lísky (zajiš uje i 

požadované krytí výztuže).  

 Mezi vyvázanou výztuž se umístí t snící plechy ne výšku budoucí konstrukce. T snící 

plechy se zajistí proti posunutím p ivázáním drátky k betoná ské výztuži. Aby se zabránilo posunutí 

plechu p i betonáži, provede se zajišt ní pomocí hranol , které se umístí k plechu na výšku 

konstrukce. 

 V okamžiku, kdy je provedeno vyvázání výztuže, se umístí vn jší ást bedn ní st n. 

 



Obr. 14 – P íklad použití t snícího plechu 

 

 

 

 

 

 

7.5 Betonáž 

 P ed betonáží se provede „promazání erpadla“. erpadlem se bu  nejd íve prožene 

cementová malta, nebo prvních 100 – 150 litr  betonu, které se vrátí zp t do autodomícháva e. 

Pracovníci, kte í budou ukládat erstvý beton, musí být proškoleni pro ukládání samozhutnitelného 

betonu. Je nevhodné provád t úpravy samozhutnitelného betonu na staveništi. erstvý beton se 

do bedn ní uloží pomocí erpadla.  

 [44] Pumpa se p ipojí k bedn ní pomocí zvláštního spojovacího kusu se šoupátkovým 

ventilem (univerzální prvek Framax Xlife SCC). erpadlo ústí uprost ed betonované st ny, tím se 

minimalizuje vodorovná vzdálenost roztékání erstvého betonu (optimální vzdálenost cca 10m). 

Vodorovná vzdálenost vyúst ní erpadla závisí na hustot  vyztužení a na možnosti roztékání 

samozhutnitelného betonu a musí být schváleno dodavatelem betonu. Ukládání musí probíhat 

nep etržit  bez p erušení. erpací potrubí musí být stále zcela zapln no. 

 B hem betonáže se kontroluje, zda beton nevytéká z bedn ní, p ípadn , zda nedochází 

k poruchám na bedn ní (posun ve spárách, vyboulení bedn ní v d sledku nadm rného 

zat žování). Kontroluje se upevn ní a ut sn ní bedn ní k podložce, vn jší podpory, spojovací 

dráty a jejich vzdálenost, ukládání erstvého betonu. Ukládání je nep etržité bez p erušení, tím se 

udrží te ení erstvého betonu a zmenší se nebezpe í vzniku pór  uvnit  a na povrchu betonu. 

 [44] Po dokon ení erpání od spodu je ventil uzav en a zajišt n. P e nívající beton u ventilu 

se set e podél vnit ního povrchu bedn ní pomocí speciální h ídelky. Po betonáži se již nepoužívá 

zhutn ní pomocí vibrátoru. Použití vibrátoru ovlivní rovnom rné rozložení kameniva a dojde 

k segregaci složek betonu. Obdobn  se m že projevovat vliv vn jších zdroj  vibrace, z tohoto 

d vodu se po dobu betonáže a po dobu zrání betonu musí zabránit jakýmkoli vn jším vliv m 

vyvolávajícím vibrace podloží a samotné konstrukce. 

 Po dokon ení betonáže první vrstvy výšky, se pracovníci provád jící betonáž p esunou do 

vyššího podlaží lešení, odkud budou shodným zp sobem provád t betonáž následující vrstvy. 

 



Obr. 15 – Postup betonáže ze spodního líce [1] Obr. 16 – erpací ventil [1] 

 

7.6 Ošet ování betonu 

 [44] U konstrukcí provedených ze samozhutnitelného betonu je ošet ování zejména horní 

vrstvy velmi d ležité. Z d vodu v tšího obsahu cementového tmelu, nižšímu vodnímu sou initeli a 

nep ítomnosti vylou ené vody na povrchu, mohou konstrukce na horním povrchu rychleji vysychat. 

Po áte ní ošet ování musí za ít co nejd íve po uložení betonu a uhlazení jeho povrchu. 

Ošet ováním minimalizujeme tvorbu krusty na povrchu a vznik smrš ovacích trhlin zp sobených 

odpa ováním vody.  

 Beton bude z horní vrstvy ošet ován kropením. V p ípad  vysokých teplot, se povrch zakryje 

mokrou geotextílií, tím se zamezí nadm rnému odpa ování vody. 

 

7.7 Odbed ování 

 V moment  kdy konstrukce dosáhne p edepsané únosnosti stanovené statikem, p ípadn  

dle výpo tu dosažení 75 % pevnosti po 9 dnech (viz odstavec 7.8 Výpo et doby odbedn ní) m že 

dojít k odbedn ní konstrukce. P i odbed ování se musí postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

odbed ovacích ploch konstrukce. Z konstrukce se postupn  odebírají a istí bednicí desky, které 

se nast íkají odbed ovacím olejem a uloží na paletu, p ípadn  na prokladky na skládce materiálu. 

Stavbyvedoucí musí provést kontrolu celé betonové konstrukce, zda je konstrukce vybetonována  

celistv  a zda p i odbed ování nešlo k poškození. P i odbed ování je zakázáno bednicí desky od 

konstrukce odtrhávat, m že tak dojít k poškození konstrukce a ohrožení pracovník . 

 

7.8 Výpo et doby odbedn ní 

 Beton: C25/30 

 Lokalita: Pikárec, okres Ž ár nad Sázavou 

 M síc betonáže: Kv ten 

 Pr m rná denní teplota t: 15 °C 

 Minimální pevnost pro odbedn n Rbd: 21 MPa 



Výpo et doby tvrdnutí pro dosažení minimální pevnosti pro odbedn ní: 

 Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5log d) 

 21 = 30 x (0,28 + 0,5log d)  

 d = 7 dn   p i teplot  20 °C 

 Faktor zrání: f = (t + 10) x d 

 P i teplot  20 °C: f = (20 + 10) x 7 = 210 dn  

 P i teplot  15 °C: 210 = (15 + 10) x d 

  d = 8,4 dne = 9 dn  

 Výpo tem byla stanovena doba tvrdnutí pro dosažení minimální pevnosti 21 MPa po 9 dnech. 

 

 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

8.1 Vstupní kontrola 

 kontrola p evzetí pracovišt  

 odstran ní p ípadných nedod lk  a jejich oprav z p edešlé etapy 

 podkladu pro provedení konstrukce st ny – musí být rovný, zbavený ne istot 

 materiálu p i dovozu – zda nedošlo k poškození materiálu, zda je p ivezený materiál 

v souladu s dodacím listem a projektovou dokumentací 

 kontrola bednicího materiálu – jednotlivé díly nesmí být jakkoli poškozené (deformace, 

koroze, viditelné známky opot ebení), vždy se používají bednící díly od jednoho 

dodavatele (v tomto p ípad  DOKA) 

 shoda geometrie p dorysu s PD 

 kontrola dodaného erstvého betonu – cca 1 minutu p ed odb rem vzorku má být erstvý 

beton znovu promíchán v autodomícháva i, následuje zkouška rozlití kužele (nesmí dojít 

k žádnému náznaku odd lení cementového tmelu nebo malty po obvodu, i jakéhokoliv 

odd lení kameniva uprost ed oblasti), dále lze provést zkoušku L-box – podrobný popis 

zkoušek viz oddíl 8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ MONOLITICKÉ 

STROPNÍ A ST NOVÉ KONSTRUKCE 

 kontrola je provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené 

kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku 

 

 

 

 

 

 



8.2 Meziopera ní kontrola 

 dodržení technologie provád ní 

 montáž systémového bedn ní – kontrola rozmíst ní dle návrhu statika, p ípadn  technika  

k tomu oprávn nému, kontrola že je použit materiál od jednoho výrobce, d kladné 

provedení bedn ní 

 uložení výztuže, shoda použité výztuže s PD, krytí výztuže, poloha jednotlivých prut   

± 20% z p edepsaných vzdáleností, maximáln  30 mm, maximální povolené odchylky 

styk  a svar  podélných prut  ve sm ru jejich délky je ± 30 mm, vázání výztuže a zajišt ní 

proti posunutí, istota výztuže, odchylky polohy jednotlivých os prut  v elech sva ovaných 

koster stykovaných na míst  ± 5 mm do Ø 40 mm 

 kvalita erstvého betonu – t ída betonu, konzistence, kontrola každého mixu 

 ukládání – ov uje se, že hrubé kamenivo z stává na povrchu nebo velmi blízko povrchu a 

že se sm s nerozm šuje, nemá docházet k nadm rnému uvol ování vzduchových bublin 

 bedn ní – kontrola zda se b hem betonáže neobjevují známky net sností, poruch 

 ošet ování betonu 

 kontrola bude provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené  

kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

8.3 Výstupní kontrola 

 shoda provedení s PD 

 ov ení kvality betonu zabudovaného v konstrukci z laboratorních zkoušek zkušebních 

vzork  

 geometrické odchylky – maximální povolená odchylka svislosti konstrukce je ± 8 mm  

na výšku st ny, maximální povolená odchylka zak ivení na výšku st ny je ± 30 mm 

 kontrola bude provedena odpov dným vedoucím, p ípadn  jeho zástupcem, o provedené  

kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

 

9. BEZPE NOST, OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI 

 Každý z pracovník  je povinen poskytnout rychlou a ú innou pomoc v rozsahu svých 

v domostí, znalostí a možností. U vstupu do každé staveništní bu ky jsou vyv šena d ležitá 

telefonní ísla (rychlá léka ská pomoc, hasi ský záchranný sbor, apod.). 

 Bezpe nost práce p i provád ní stropní konstrukce bude zajišt na tak, že jednotlivá emesla 

budou vykonávána pracovníky vyškolenými / vyu enými v daném oboru. Stavbyvedoucí i vedoucí 

pracovník je povinen seznámit d lníky s bezpe ností p i manipulaci s t žkými b emeny, práci ve 

výškách s nebezpe ím pádu. 



 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování požadavk  na bezpe nost práce na staveništi a p i 

výstavb . V p ípad  ohrožení život  i zdraví fyzických osob p eruší veškeré práce p i výstavb  jak 

na staveništi, tak i v jeho okolí. 

 

Základní bezpe nostní p edpisy: 

 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

 Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci  

 Na ízení vlády . 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích. 

 

Více podrobností a výpis rizik a jejich opat ení viz oddíl 9. PLÁN BOZP. 

 

 

 

10. EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Výpis základních p edpis : 

 Zákon . 185/2001 Sb., zákon o odpadech 

 Vyhláška . 381/2001 Sb., katalog odpad  

 Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší 

 Zákon . 254/2001 Sb., o vodách 

 Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 

 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 

 

Seznam odpad  vyprodukovaných b hem výstavby (dle vyhlášky . 381/2001 Sb.): 

 03 01 Odpady ze zpracování d eva a výroby desek a nábytku 

 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

 17 02 01 D evo 

 17 01 03 Plasty 

 17 04 05 Železo a ocel 

 17 06 04 Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 03 Stavební a demoli ní odpady 

 20 03 01 Sm sný komunální odpad 



 

 P i provád ní stropní monolitické konstrukce nedojde k tvorb  toxických látek. Výstavba je 

koncipována tak, aby p i jejím pr b hu byly spln ny hygienické p edpisy dle platných zákon , 

vyhlášek a norem. 

 Negativní vlivy p i výstavb  budou eliminovány použitím mechanizm  s malou hlu ností, 

dodržováním no ního klidu, kropením p i nadm rné prašnosti, omezením doby provozu stroj  na 

dobu nezbytn  nutnou, atd. Stavební práce budou probíhat od 7:00 do 18:00 hodin, kdy je 

maximální povolená hladina hluku cca 65 dB. V p ípad , že bude nutné prodloužit pracovní dobu 

nap íklad kv li betonáži konstrukce, je v tomto ase (prodloužení) maximální povolená hodnota 

hluku 45 bB, dle na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými vlivy ú inku 

hluku. 

 Odpad vznikající p i výstavb  bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být dodrženy 

podmínky zákonu .185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše uvedené zákony a 

vyhlášky. Spalování odpadních látek a obal  je p ísn  zakázáno. V rámci za ízení staveništ  

budou na stavb  umíst ny kontejnery ur eny pro komunální odpad, t íd ný odpad a kontejner pro 

staveništní odpad. Jednotlivé kontejnery budou ádn  ozna eny, aby se zabránilo p ípadným 

neshodám s uložením odpadu. Pracovníci budou pou eni o t íd ní odpadu a náležitostmi se 

zacházením s odpadem. 
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1. TABULKA KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍ PLÁNU VIZ P ÍLOHA 
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Výpis použitých zkratek 

PD Projektová dokumentace PP P edávací protokol 

PR Projektant HSV Hlavní stavbyvedoucí 

DL Dodací list S Statik 

SO Smlouva o dílo SD Stavební deník 

G Geodet TDI Technický dozor investora 

TP Technologický p edpis PL Pracovník laborato e 

TL Technický list 

 

2. PODROBNÝ POPIS ZKOUŠEK 

2.1 Vstupní 

1. Kontrola PD 

 Kontrola bude provád na dle projektové dokumentace, dále dle vyhlášek .499/206 Sb. o 

dokumentaci staveb a . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Kontroluje se správnost, platnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Musí být zpracována dle 

p íslušných vyhlášek a norem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí za ú asti 

technického dozoru investora a projektanta. O provedené kontrole se zhotoví zápis do 

stavebního deníku. 

2. P ejímka pracovišt  

 P i p ejímce pracovišt  se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveništ , výška 

oplocení (m la by být minimáln  1,8m) a jeho poloha. V p ípad  zjišt ní porušení se musí 

provést oprava porušené ásti. Dále probíhá kontrola inženýrských sítí, zpevn né plochy 

(komunikací, pro skládky, pro je áb) a umíst ní bun k. Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí 

za ú asti technického dozoru investora, projektanta, geodeta. O p evzetí pracovišt  se provede 

zápis do stavebního deníku. 

3. Kontrola provedení zhotovených konstrukcí 

 Kontrolují se hlavní rozm ry vyty eného objektu. Provedení svislých a vodorovných 

konstrukcí musí být ve shod  s projektovou dokumentací. P i p ejímání svislých a vodorovných 

konstrukcí se kontroluje shoda tvaru, rozm r , polohy konstrukce a otvor  v konstrukci s PD. 

Dále souvislost, rovinnost povrchu. Maximální odchylka svislosti st ny je ± 15 mm na výšku 

st ny. Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provádí nejmén  5 

m ení, nejmenší po et klad  lat  na ucelené kontrolované ploše je 5. M ení bude provád no 

pomocí kalibrované vodováhy a metru. Dále se provede kontrola rovinnosti ložných ploch pro 



stropní konstrukci a rovinnosti základové desky (podkladní konstrukce pro konstrukci st ny). 

Mezní odchylka ve vodorovném sm ru je ± 15 mm na 2,0 m dlouhou la .  Pro vodorovné 

konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejmén  5 m ení, nejmenší 

po et klad  lat  je 5. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s geodetem. O kontrole se 

provede zápis do stavebního deníku. 

4. Kontrola betoná ské výztuže 

 Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a istota skladování. Je nutné zkontrolovat 

druh, profil, po et, délky rovné výztuže a ohyb , tvar t mínk  a háky, zda odpovídají projektové 

dokumentaci. Na základ  identifika ních štítk  výztuže se provede kontrola souladu 

s projektovou dokumentací. Do konstrukce lze zabudovávat pouze betoná skou ocel, jejíž 

jakost je potvrzena hutním atestem. Další požadavky na materiál stanovuje SN EN 13670-1 – 

Provád ní betonových konstrukcí. Dále se kontroluje, zda v d sledku dopravy a manipulace 

nedošlo k pok ivení a zdeformování výztužných vložek. P ed ukládáním výztuže na skládky je 

nutné zbavit ji ne istot (bahno, hlína), mastnoty a volné rzi (okartá ovat apod.). Materiál nesmí 

být skladován na nezpevn né ploše, tím by došlo k znehodnocení výztuže. Kontrolu provádí 

hlavní stavbyvedoucí. Rozm ry kontroluje za použití posuvného m ítka a svinovacího metru. 

5. Kontrola bedn ní 

 Kontroluje se množství, typ dodaného bedn ní. P i dovozu se musí zkontrolovat, zda 

jednotlivé ásti nevykazují poškození vlivem dopravy, zda nedošlo k ohnutí stojek, pr hyb m 

desek. ásti bedn ní musí být od jednoho výrobce a nesmí být zne išt né. Kontrola se provádí 

dle technologických postup  stavbyvedoucím. 

6. Osobní ochranné pom cky 

 Kontroluje se sou asný stav, stá í, istota jednotlivých pom cek. Dle doklad  i atest  se 

kontroluje správnost použití, zda je v souladu s teologickými p edpisy. V p ípad  neshody se 

smí pom cky používat dle dokladu i atestu od výrobce. Je zakázáno používat osobní ochranné 

pom cky nevyhovující svým stavem bezpe nostním požadavk m. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a její výsledek zapíše do knihy BOZP a stavebního deníku. 

7. Kontrola manipulace s materiálem 

 P i vykládání materiálu v p ív su na skládku a p i ukládání materiálu ze skládky do 

konstrukce se kontroluje, aby v pr b hu manipulace nedošlo k znehodnocení otlu ením, 

ohnutím apod. P i ukládání materiálu do konstrukce musí být volena optimální rychlost 

manipulace, aby se zabránilo poškození materiálu i úrazu pracovníka pohybující se v blízkosti 

tohoto materiálu. P i ukládání materiálu na skládku se kontrolují maximální po ty kus  materiálu 

ukládaného na sebe, výška skladování. Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí, o prob hnuté 

kontrole provede zápis do stavebního deníku. 



2.2 Meziopera ní 

8. Kontrola provedení bedn ní 

U bedn ní stropu se kontroluje rozmíst ní stojek, výšková úrove  bedn ní stropu, 

vodorovnost, prostupy, ošet ení bedn ní. Stojky budou rozmíst ny po p dorysné ploše objektu 

rovnom rn  s odstupem od st n v rozmezích 200-500 mm. Rozestupy stojek v prostoru budou 

ur eny v závislosti na tlouš ce stropní desky, na jejím zatížení a vzdálenosti hlavních nosník .  

Výšková úrove  bedn ní stropu musí být v souladu s PD. Kontrola se provede m ením 

horní hrany bedn ní, maximální povolená odchylka dle SN 73 0210-1 – Geometrická p esnost 

ve výstavb , je ± 10 mm od rozm r  ur ených dle PD. 

Povolené odchylky desek bedn ní u monolitické desky dle SN 73 0210-2 jsou ur eny dle 

rozm r  konstrukce:   

 do 4 m   ±12 mm do 8 m  ±15 mm 

 do 16 m ±20 mm do 25 m ±25 mm 

 do 30 m  ±30 mm 

Kontrola odchylek vodorovnosti bedn ní dle SN 73 0210-2 

 do 4 m   ±6 mm do 8 m  ±8 mm 

 do 16 m ±15 mm 

 U bedn ní st n se kontroluje rozmíst ní, zda je v souladu s návrhem statika, p ípadn  

technika k tomuto návrhu oprávn ného. P i montáži se kontroluje t snost bedn ní a spojení 

jednotlivých díl . Spáry a spoje mezi bednícími díly musí být t sné tak, aby vlivem net sností 

nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se neporušil povrch konstrukce. P i vypln ní 

mezery mezi základovou deskou a spodní hranou bedn ní montážní p nou, se zkontroluje, zda 

montážní p na nenarušuje povrch z vnit ní strany bedn ní. P ed betonáží se musí zkontrolovat 

stabilita a pevnost podp r bedn ní, a zda nedošlo k poškození t sn ní pracovní spáry mezi 

základovou deskou a konstrukcí st ny. 

 Bedn ní ve svých ástech i jako celek musí být zabezpe eno proti uvoln ní, posunutí, 

vybo ení nebo zborcení. B hem betonáže musí být vynechány prostupy v souladu s PD. P ed 

použitím budou plošné bednící prvky opat eny odbed ovacím nát rem. Kontrolu provede hlavní 

stavbyvedoucí za ú asti technického dozoru investora. O provedené kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola provedení armování 

 Bude provedena kontrola výztuže p ed zalitím. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí za 

ú asti technického dozoru a statika, který dle PD zkontroluje jednotlivé pr m ry výztuže a 

uložení výztuže zda je v souladu s PD. 



 Dále bude provedena kontrola vzdálenosti krytí výztuže a poloha jednotlivých prut . 

Maximální povolená odchylka vzdálenosti jednotlivých prut  je ± 20 % z p edepsané 

vzdálenosti, maximáln  30 mm.  

 Bude provedena kontrola vázání a istoty výztuže. Kontroluje se správnost vázání výztuže 

a zajišt ní proti posunutí, dále se kontroluje istota výztuže, dostate ný prostor mezi pruty pro 

uložení a zhutn ní erstvého betonu. Maximální povolená odchylka polohy styk  a svar  

podélných prut  ve sm ru jejich délky je ± 30 mm. Maximální odchylka polohy os prut  v elech 

sva ovaných koster stykovaných na míst  je ± 5 mm do Ø 40 mm. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

10. Kontrola dodaného erstvého betonu 

 Dovozce erstvého betonu p i p ívozu p edá hlavnímu stavbyvedoucímu dodací list. 

Kontrolují se následující údaje:   

 zda beton vyhovuje požadavku dle SN EN 206-1 

 pevnostní t ída betonu v tlaku 

 maximální jmenovitá mez frakce kameniva 

 ozna ení stupn  vlivu prost edí 

 stupe  obsahu chlorid  

 stupe  konzistence 

 U klasického betonu se provede zkouška sednutí kužele, u betonu samozhutnitelného 

zkouška rozlitím dle SN EN 12 350.  

Zkouška rozlitím (u beton  s vyšším vodním sou initelem):  

 erstvý beton se vlije do kužele stanoveného dle SN EN 12 350. Kužel se zvedne a m í 

se as od chvíle, kdy se kužel za al zvedat až do chvíle, kdy se erstvý beton rozte e do 

pr m ru 500mm. Po ukon ení pohybu betonu je zm en nejv tší pr m r rozlití a pr m r na n j 

kolmý. Pr m rováním pr m r  se získá hodnota rozlití kužele. erstvý beton by m l být 

rovnom rn  rozlitý, celistvý, v opa ném p ípad  je výsledek nevyhovující.    

Obr. 17 - Zkouška rozlitím dle SN EN 12 350  

 

 

 

 

 

 



Zkouška sednutí kužele (u b žných konstruk ních beton ):  

 erstvý beton se vlije do kužele stanoveného dle SN EN 12 350. Forma kužele se umístí 

na podkladní vodorovnou desku. Nádoba se plní ve t ech vrstvách. Každá vrstva se zhutní 25 

vpichy propichovací ty í tak, aby mírn  zasahovaly do p edchozí vrstvy. I po zhutn ní musí 

beton dosahovat k hornímu okraji. Po zhutn ní se forma zvedne (odstraní). Ihned po odstran ní 

formy se zm í sednutí.  Výsledek zkoušky je platný v p ípad , že beton z stane neporušený a 

kužel je symetrický. 

Obr. 18 - Sednutí kužele dle SN EN 12 350  

   

 

 

 

 

 

 

11. Kontrola betonáže 

 Hlavní stavbyvedoucí provádí kontrolu každé nov  p ivezené dodávky erstvého betonu 

(pomocí zkoušky sednutí kužele nebo rozlitím, volba dle typu betonu viz výše). Beton kontroluje 

i vizuáln  po dobu vykládky. Kontroluje údaje v dodacím list  erstvého betonu s požadovanými 

vlastnostmi, kontroluje frakci kameniva, zda není v tší frakce, než je uvedeno v PD.  

 P i ukládání erstvého betonu do stropní konstrukce se kontroluje výška shozu. Maximální 

povolená výška je 1,5m. Pr b žn  se kontroluje pomocí svinovacího metru, zda nedošlo 

k posunutí výztuže b hem ukládání erstvého betonu.  

 P i ukládání erstvého betonu do konstrukce st ny se kontroluje rychlost ukládání, ov uje 

se, že hrubé kamenivo z stává na povrchu nebo velmi blízko povrchu, že se sm s 

nerozm šuje. B hem betonáže nesmí docházet k nadm rnému uvol ování vzduchových 

bublin. 

 Kontroluje se teplota erstvého betonu v dob  ukládání, tato teplota nesmí být nižší jak  

+10 °C. Kontroluje se teplota prost edí. Betonáž se nesmí zahájit, klesne-li teplota vzduchu pod 

+5°C. Stropní deska bude hutn na vibra ní lištou, i ponorným vibrátorem, konstrukce st ny se 

vibrovat nebude (je použit samozhutnitelný beton). B hem vibrování stropní desky se musí dbát 

na to, aby se vibra ní lišta i ponorný vibrátor nedostal do styku s bedn ním po obvodu 

konstrukce a s výztuží. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 



12. Kontrola ošet ování betonu 

 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje, zda je zatvrdnutý beton zavlažován istou vodou 

minimáln  2x denn , jestli je beton kropen rovnom rn . O provedené kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku.  

Na beton nesmí vytékat škodlivé látky jako oleje, palivo apod. Dohlíží se na to, je-li uložený 

erstvý beton chrán n v p ípad  dešt  plachtou, v p ípad  nízkých teplot (pod 0°C) proti 

promrznutí plachtou a p ímotopem. P i proteplování betonu nesmí maximální teplota proh evu 

p ekro it 60°C. Dovolený nár st teploty je maximáln  20°C za hodinu. Maximální dovolený 

pokles teploty p i chladnutí je nejvýše 10°C za hodinu. V p ípad  vysokých teplot (nad 30°C) 

zabránit úniku vody z betonu igelitem nebo navlh enou geotextílií. P idávání vody k tuhnoucímu 

betonu je nep ípustné, má za následek výrazný pokles výsledných pevností. P i betonáži se 

musí omezit p sobení p ímých slune ních paprsk  na beton. Je vhodné posunout betonáž na 

asné ranní hodiny nebo betonovat v noci.  

 

2.3 Výstupní 

13. Kontrola odbedn ní 

 Kontrola je provád na hlavním stavbyvedoucím za ú asti technického dozoru investora a 

geodeta. Odbedn ní m že za ít v okamžiku, kdy beton nabude minimáln  70% své pevnosti. 

Toto kritérium se ov í zkouškou pomocí Schmidtova kladívka p ímo na stavb  a výpo tem. 

Kontroluje se postup odbed ování. P i odbed ování se dbá na to, aby nedošlo k poškození 

povrchu betonu odbed ováním. Pomocí ocelového úhelníku se kontroluje p ímost hran, 

maximální povolená odchylka je ± 20 mm pro délky v tší než 1m. V ploše stropní konstrukce je 

maximální povolená odchylka rovinnosti ± 15 mm na 2 m dlouhou la . Maximální povolená 

odchylka zak ivení st ny na výšku je ± 30 mm, maximální povolené vychýlení st ny na výšku od 

svislé osy je ± 15 mm. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

14. Kontrola provedení prostup  

 Hlavní stavbyvedoucí za ú asti technického dozoru investora provede kontrolu prostup  

v konstrukci. Pomocí metru a pásma p em í tvar provedení a polohu zda je v souladu s PD. 

Maximální mezní odchylka sv tlého rozm ru otvoru je ± 25 mm, pokud není jinak uvedeno 

projektové dokumentaci. U otvor  pro potrubí je maximální povolená odchylka od pr m ru  

± 10 mm, pokud není jinak uvedeno projektové dokumentaci. O provedené kontrole bude 

zhotoven zápis do stavebního deníku. 

 

 



15. Kontrola geometrického provedení konstrukce 

 Kontrola je provád na hlavním stavbyvedoucím za ú asti technického dozoru investora, 

geodeta a statika. Kontroluje se správnost a úplnost provedených konstrukcí s PD.  Kontroluje 

se vodorovnost desky, svislost st ny, velikost a poloha prostup  a otvor  v konstrukci, dodržení 

p edepsaných rozm r  (tlouš ka konstrukce, výška, délka), provedení hran. Maximální odchylky 

jsou stanoveny dle normy SN EN 13 670.  P ítomný statik potvrdí statickou správnost a 

bezpe nost konstrukce. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

16. Kontrola jakosti 

 Hlavní stavbyvedoucí za ú asti technického dozoru investora provedou vizuální kontrolu 

provedené konstrukce. B hem kontroly se prov ují místa s dírami a prasklinkami, št rková 

hnízda. Celková plocha pór  v konstrukci nesmí p ekro it hodnotu maximáln  5 %. 

B hem betonáže byl odebrán vzorek erstvého betonu. Na základ  tohoto vzorku se 

provedou v laborato ích zkoušky ztvrdlého betonu (cca po 28 dnech, kdy beton dosáhl 

požadované pevnosti). Na zkušebních t lesech se provádí zkouška pevnosti betonu v tlaku dle 

SN EN 12 390-3.  Na základ  prob hnuté zkoušky vydá laborato  protokol o zkoušce. 

Výsledky budou uschovány a doloženy p i p edání díla. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB  

 Název stavby: Bioplynová stanice Pikárec 

 Charakter stavby: Novostavba 

 Místo stavby: Pikárec, zem d lské družstvo 

 Obec: 592 53 Pikárec 

 Katastrální území: Ž ár nad Sázavou 

 Kraj: Vyso ina 

 Investor: PROAGRO Radešínská Svratka p. 134 

 Projektant: ENSERV Bohemia s.r.o., Boženy N mcové 12/2 

  370 80 eské Bud jovice 

  Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s., Boženy N mcové12 

  370 80 eské Bud jovice 

 Lh ta výstavby: 7 m síc  

2. POPIS STAVENIŠT  

Staveništ  se nachází v obci Pikárec, katastrální území Ž ár nad Sázavou, v prostorách 

areálu zem d lského družstva PROAGRO Radešínská Svratka. Staveništ  je navrženo tak, aby 

pr b h výstavby co nejmén  narušoval pracovní chod v areálu. Stavba je umíst na na ploše 

využívané investorem. 

 Staveništ  se nachází v oploceném areálu. Plot se skládá ze betonových sloupk . Na 

sloupkách je uchyceno pletivo, velikost ok 100 x 100 mm. Celková výška plotu je 1,8 m. V p ípad  

realizace stavebního objektu SO05 Silážní žlab II, bude nutné z ídit do asné oplocení. Plot bude 

proveden jako mobilní (využití pouze v pr b hu výstavby), bude sloužit k zamezení vniku 

neoprávn ných osob na staveništ  a vymezení prostoru staveništ . Výška oplocení bude 2,0 m. 

Na oplocení budou p ipevn ny tabulky s upozorn ním pro ve ejnost: Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám. U hlavního vstupu na staveništ  (u vstupní brány do areálu zem d lského družstva) bude 

umíst na velká informa ní cedule se základními údaji o stavb . Na ceduli bude uveden seznam 

zodpovídajících pracovník  investora, dodavatele stavby, za átek a konec výstavby, technický 

dozor investora, projektant. Dále bude u vstupu vyv šena cedule s upozorn ním na dodržování 

bezpe nostních pravidel (nošení osobních ochranných pom cek, zákaz kou ení apod.) 

 K vjezdu a vstupu do areálu staveništ  bude využívána stávající uzamykatelná brána, 

umíst ná v jižní ásti areálu navazující na dopravní komunikaci. Brána je ešena jako 

uzamykatelná výšky 1,8 m, ší ky 5 m. Ke komunikaci po staveništi bude využito stávající 

komunikace uvnit  zem d lského areálu. Komunikace bude ešena jako obousm rná. Zvláštní 

plochy vymezené pro pohyb p ších osob nebudou realizovány. Vzhledem k využití 

vnitrostaveništní komunikace p šími osobami i automobily, bude maximální povolená rychlost 

vozidel na této komunikaci 20 km/hod. Veškeré osoby pohybující se na komunikaci budou dbát 



zvýšené opatrnosti, zárove  obsluha vozidel bude dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo 

k ohrožení osob pohybujících se na komunikaci. 

 K sociálnímu a hygienickému zázemí bude využíváno stávajícího sociálního a hygienického 

zázemí v areálu. Zde bude umíst na nást nná lékárni ka se základním vybavením, vstup do toho 

objektu je ešen z jižní ásti areálu. Nást nná lékárni ka bude také umíst na ve staveništní bu ce 

hlavního stavbyvedoucího. V rámci staveništ  budou využity 2 hasi ské p ístroje umíst né na 

východní stran  na plochách štít  stávajících chlév . Staveništní rozvod elektrické energie bude 

ešen rozvodem venkovní kabeláže od kioskové stanice na místo spot eby. Kabeláž musí být 

použita vod odolná a bude umíst na v chráni ce kabelu, aby nedošlo k jeho poškození jak 

mechanickým tak klimatickým p sobením. Všichni pracovníci budou seznámeni o umíst ní 

hlavního vypína e. P ístup k hlavnímu vypína i bude mít stavbyvedoucí, p ípadn  zástupce 

stavbyvedoucího (vedoucí pracovník) v dob  jeho nep ítomnosti na stavb . Hlavní vypína  musí 

být zajišt n proti vniku neoprávn né osoby. 

 Z d vod  že se jedná o výstavbu b hem provozu zem d lského družstva, budou seznámeni 

zam stnanci družstva s bezpe nostními hledisky p i pohybu na staveništi a p i k ížení inností 

mezi zam stnanci a pracovními etami. Zárove  i pracovní ety podílející se na výstavb  budou 

seznámeni o bezpe nosti pohybu v areálu zem d lského družstva p i provozu. P ed samotným 

zapo etím stavby bude sepsán seznam zam stnanc  družstva pohybujících se na staveništi a 

seznam pracovník  podílejících se na výstavb  bioplynové stanice. Osoby neuvedené v tomto 

seznamu se musí hlásit bu  vedoucímu areálu zem d lského družstva (v p ípad  návšt vy 

objekt  zem d lského družstva), stavbyvedoucímu (v p ípad  návšt vy staveništ ). V p ípad , že 

bude nezbytný pohyb pracovník  v prostorách staveništ , jsou tito pracovníci povinni používat 

reflexní vesty a ochranné p ilby. 

 P i stavb  musí být vytvo eny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpe nosti p i 

práci v souladu s danými p edpisy a na ízeními. U venkovní transforma ní kioskové stanice je 

vymezeno ochranné pásmo do vzdálenosti 2 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Na ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a  

     ochranu zdraví p i práci na staveništích 

 

3.1 P íloha . 1 

I. Požadavky na zajišt ní staveništ  

Riziko: Nebezpe í vstupu neoprávn ných fyzických osob na staveništ  

Opat ení: Ohrazení hranice staveništ  souvislým oplocením minimální výšky 1,8 m. Toto 

ohrazení je zajišt no stávajícím oplocením areálu. Na vstupní brán  bude umíst na cedule 

zakazující vstup a vjezd na staveništ  neoprávn ným osobám. Staveništ  bude náležit  

osv tleno. Po ukon ení pracovní doby dojde k uzam ení vstupní brány. Klí e od vstupní brány 

budou sv eny hlavními stavbyvedoucímu, který je tímto zodpov dný za uzamknutí vstupní 

brány, po skon ení pracovní doby hlavního vedoucího zem d lského družstva. 

 

Riziko: Nebezpe í úrazu p i doprav  materiál  a stroj , p i manipulaci s b emeny na staveništi 

(p i vykládce, nakládce materiálu, stroj ) 

Opat ení: Všechny osoby pohybující se na staveništi budou proškoleni o bezpe nosti práce p i 

manipulaci s b emeny, dále p i doprav  materiálu a stroj  na staveništ . Obsluha stroj  p ed 

za átkem prací upozorní na tuto skute nost zvukovým signálem. Obsluha stroj  zem d lského 

družstva bude vždy seznámena s plánovaným dovozem materiálu, stroj , aby se zamezilo 

p ípadnému st etnutí vozidel a zamezení výkonu pracovních povinností na stran  zam stnanc  

zem d lského družstva i stavební firmy. 

 

II. Za ízení pro rozvod energie 

Riziko: Úraz elektrickým proudem, nebezpe í vzniku výbuchu, požáru p i používání za ízení 

napájená elektrickým proudem 

Opat ení: Do asná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe í vzniku požáru nebo výbuchu. 

Fyzické osoby musí být dostate n  chrán ny p ed nebezpe ím úrazu elektrickým proudem. 

V z ízené kioskové trafostanici musí být zakryty všechny prvky pod nap tím. Osoby oprávn né 

k oprav  tohoto za ízení, musí být odborn  zp sobilé k výkonu této innosti. Hlavní vypína  musí 

být snadno p ístupný, ozna ený, zabezpe ený proti vniku a manipulaci neoprávn nou osobou. 

Osoby pohybující se na staveništi (jak zam stnanci stavební firmy, tak i zam stnanci 

zem d lského družstva) musí být seznámeny s jeho umíst ním. 

 Nepoužívané stroje a za ízení po skon ení prací musí být odpojeny od zdroje elektrické 

energie a musí být zabezpe eny proti neoprávn né manipulaci (nap íklad umíst ním do 

uzamykatelného skladu). Veškerá elektrická za ízení používaná na staveništi musí spl ovat 



normové požadavky a musí být pravideln  kontrolována. Tato za ízení musí procházet 

pravidelnými revizními kontrolami v p edem stanovených intervalech. 

 Veškerá kabeláž pro rozvod elektrické energie pro za ízení staveništ  musí být umíst na 

v chráni ce a vedena pod zemí, z d vodu ochrany proti mechanickému poškození. 

 V p ípad  vzniku požáru, musí být všichni pracovníci pohybující nejen v prostorách 

staveništ , ale v prostorách zem d lského družstva, seznámeni s umíst ním hasicích p ístroj . 

Riziko: Úraz zp sobený rozvodem energie existující p ed z ízením staveništ  

Opat ení: Existující rozvody energie v prostoru zem d lského družstva musí být identifikovány, 

zkontrolovány oprávn nou osobou a viditeln  ozna eny. Hlavní vypína  tohoto elektrického 

za ízení musí být umíst n tak, aby byl snadno p ístupný, musí být ozna en a zabezpe en proti 

neoprávn né manipulaci a s jeho umíst ním musí být seznámeny všechny osoby pohybující se 

v prostoru staveništ , ale i areálu zem d lského družstva. 

 

III. Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi 

Riziko:  Ohrožení zdraví fyzických osob, ohrožení majetku, životního prost edí vlivem 

nep íznivých pov trnostních vliv  

Opat ení: Práce musí být p erušeny, jakmile by její další pokra ování vedlo k ohrožení život , 

majetku i životního prost edí. Práce budou p erušeny: 

 p i montážních pracích st ešních vazník , bedn ní, klesne-li viditelnost na 30 m 

 p i betoná ských, železá ských, izolatérských pracích na stropní i st ešní konstrukci 

p ekro í-li rychlost v tru 11 m/s apod.  

 p i montážních pracích provád ných z lešení p ekro í-li rychlost v tru 8 m/s. 

 p i bou ce, silném dešti, sn žení, tvorb  námrazy 

P i p erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ení k ochran  bezpe nosti zdraví 

fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat eních. 

Riziko: Pád osoby na rovin  a šikmých komunikacích 

Opat ení: Veškeré komunikace v rámci za ízení staveništ  budou udržovány voln  pr chozí, bez 

p ekážek a zastav ní stavebním materiálem, za ízením a dalšími p edm ty s tím, že p ípadné 

p ekážky budou neprodlen  odstra ovány. Všichni pracovníci budou používat vhodnou a 

nepoškozenou pracovní obuv. V noci a za nízké viditelnosti bude zajišt no dostate né osv tlení 

pracovišt . 

 

 

 

 

 



3.2 P íloha . 2 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj  

Riziko: Úraz zp sobený destabilitou stroje p ed použitím stroje, p i používání stroje 

Opat ení: P ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami, zejména únosnost p dy, vedení technického vybavení, umíst ní nadzemních 

vedení a p ekážek, chodem zem d lského družstva. P i provozu stroje obsluha zajiš uje stabilitu 

stroje v pr b hu všech pracovních inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 

záv sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt ny proti 

zabo ení, posunutí nebo uvoln ní. 

Riziko: Úraz fyzické osoby zp sobený strojem p i uvedení do chodu 

Opat ení: P ed uvedením stroje do chodu, provede obsluha stroje výstražnou signalizaci. 

Signalizace uvedení stroje do chodu je provedena bu  zvukovým, nebo sv telným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 

fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li uvedeno jinak, je ohrožený prostor inností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o 2 m. 

 

II. Stroje pro zemní práce 

Riziko: Sesuv p dy okraje svah  nebo výkop , pád stroje do výkopu p i zemních pracích 

Opat ení: Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti od okraje svah  a 

výkop , aby s ohledem na únosnost p dy nedošlo k jeho z ícení. P i opušt ní vozidla obsluha 

umístí vozidlo v p edepsané poloze a zajistí ho v souladu s návodem na použití. Dále vozidlo 

zajistí proti neoprávn nému vniknutí cizí osoby (uzam ení dve í). 

 Pod st nou nebo svahem výkopu pojíždí nebo vykonává stroj pracovní innost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpe í jeho zasypání. 

Riziko: Úraz zp sobený st etnutím dvou a více voz  na jednom pracovišti 

Opat ení: P i použití více stroj  na jednom pracovišti je mezi jednotlivými stroji zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj . Pracovníci zem d lského 

družstva pracovníci stavební firmy, budou seznámeni s jednotlivými provozy. 

Riziko: Úraz zp sobený p i nakládání materiálu na dopravní prost edek (nap . nakládání zeminy 

na ložnou plochu dopravního prost edku) 

Opat ení: P i nakládání materiálu na dopravní prost edek lze manipulovat s pracovním za ízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prost edku nenaráželo. Nelze-li se p i 

nakládání vyhnout manipulaci s pracovním za ízením nad kabinou dopravního prost edku, je 

nutné zajistit, aby se b hem nakládání žádná fyzická osoba nezdržovala v kabin  vozu. Materiál 

nakládaný na ložnou plochu dopravního prost edku je nutné nakládat rovnom rn . 



Riziko: Úraz zp sobený p i išt ní lopaty stroje 

Opat ení: Lopata stroje smí být išt na jen tehdy, je-li vypnut motor stroje, a je-li stroj umíst n na 

ploše, kde nehrozí jeho sesutí i p evrácení. 

 

VI. erpadla sm si a strojní omíta ky 

Riziko: Úraz zp sobený pohybem potrubí vlivem dynamických ú ink  

Opat ení: Potrubí, hadice, dopravníky a jiná za ízení pro dopravu erstvého betonu p i betonáži 

musí být vedeny a zajišt ny tak, aby nezp sobily p etížení nebo nadm rné namáhání nap íklad 

lešení, bedn ní, st ny výkopu nebo konstruk ních ástí stavby. Vyúst ní potrubí na erpání 

erstvého betonu musí být spolehliv  zajišt no tak, aby riziko zran ní fyzických osob následkem 

jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických ú ink  dopravovaného erstvého betonu bylo 

minimalizováno. 

  Pro dopravu erstvého betonu k erpadlu musí být zajišt n bezpe ný p íjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

 

Riziko: Úraz zp sobený nevhodným používáním výložníku auto erpadla 

Opat ení: V pracovním prostoru výložníku se nikdo nesmí zdržovat. Výložník se nesmí používat 

ke zdvihání a p emis ování b emen. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být provád na jen 

p i zajišt ní stability auto erpadla skláp cími a výsuvnými op rami v souladu s návodem 

používání. 

 

IX. Vibrátory 

Riziko: Nebezpe í úrazu zásahem elektrickým proudem p i používání vibrátor  

Opat ení: Délka pohyblivého p ívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je držena 

v ruce nebo je ru n  provozována, musí být nejmén  10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 

p ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 

napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou v ruce. 

 Pono ení vibra ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut ovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný vibrátor nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

polom ru, než je stanoveno v návodu použití. 

 

 

 

 

 



XIV. Spole ná ustanovení o zabezpe ení stroj  p i p erušení a ukon ení práce 

Riziko: Úraz zp sobený samovolným pohybem stroje po ukon ení pracovní innosti 

Opat ení: Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon ení práce zajišt n v souladu 

s návodem k používání, nap íklad zakládacími klíny, pracovním za ízením spušt ným na zem 

nebo za azením nejnižšího rychlostního stupn  a zabržd ním parkovací brzdy. 

 Po ukon ení práce a p i jejím p erušení musí být proti samovolnému pohybu zajišt no i 

pracovní za ízení stroje jeho spušt ním na zem nebo umíst ním do p epravní polohy, ve které se 

zajistí v souladu s návodem k používání. 

 

3.3 P íloha . 3 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: Úraz zp sobený sesunutím skladovaného materiálu na otev ené skládce 

Opat ení: Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p ednostn  

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, 

odvodn né a zpevn né. Rozmíst ní skladovaných materiál , rozm ry a únosnost skladovacích 

ploch musí odpovídat rozm r m a hmotnosti skladovaného materiálu. 

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op rami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajišt ny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by se mohly p evrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

Riziko: Úraz zp sobený p i ukládání prvk  na skládku, které na sebe p i skladování t sn  

doléhají. 

Opat ení: Prvky, které na sebe p i skladování t sn  doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe né 

uchopení oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn  proloženy podklady. Materiál použitý 

pro podklady nesmí být kruhového pr ezu, nesmí být tvo en dv ma nebo více prvky voln  

položenými na sebe. 

Riziko: Úraz zp sobený uklouznutím po tekutin  vytékající z nádoby. 

Opat ení: Tekutý materiál musí být skladován v uzav ených nádobách tak, aby otvor pro pln ní 

i vyprazd ování byl naho e. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány na ležato, musí 

být zajišt ny proti rozvalení nap íklad op rnými konstrukcemi i zarážkami trojúhelníkového tvaru 

ádn  ukotvenými k podkladu. 

 

 

 

 

 



II. P íprava p ed zahájením zemních prací 

Riziko: Úraz zp sobený narušením vedení trasy technické infrastruktury p i výkonu etapy zemní 

práce. 

Opat ení: P ed zahájením zemních prací musí být na terénu vyzna eny polohov , pop ípad  

výškov , trasy technické infrastruktury, dále musí být ur eno rozmíst ní stavebních výkop  a 

jam. Obsluhy stroj  budou p ed zahájením prací seznámeny s druhy vedení technické 

infrastruktury, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provád ní zemních 

prací v t chto pásmech. 

 

III. Zajišt ní výkopových prací 

Riziko: Úraz zp sobený pádem fyzických osob do stavební jámy 

Opat ení: Proti pádu do hloubky (stavební jámy) musí být u okraje výkopu ve vzdálenosti 

nejmén  1,5 m od okraje z ízena ochranná konstrukce zamezující tomuto pádu. Výška této 

ochranné konstrukce bude minimáln  1,1 m. Horní hrana ochranné konstrukce bude potažena 

výstražní páskou. U výkop  hlubších než 0,5 m musí být z ízen p echod o ší ce nejmén  0,75 m. 

Nep esahuje-li výkop hloubku výkopu 1,5 m, musí být tento p echod opat en zábradlím alespo  

na jedné stran  výšky minimáln  1,1 m, v ostatních p ípadech po obou stranách téže výšky (1,1 

m). 

 

IX. Betoná ské práce a práce související 

Riziko: Úraz zp sobený z ícením bedn ní st n 

Opat ení: Bedn ní musí být únosné, t sné a prostorov  tuhé. Bedn ní musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajišt no proti pádu jeho prvk  a ástí. Podp rné konstrukce musí mít 

dostate nou únosnost. Únosnost podp rných konstrukcí musí být doložena statickým výpo tem 

(u prvk  bedn ní výšky nad 3 m). P ed zahájením betoná ských prací musí být bedn ní jako 

celek prohlédnuto a p ípadné závady odstran ny. 

Riziko: Úraz zp sobený pádem p edm tu p i montáži a demontáži bedn ní konstrukce st n 

Opat ení: Prostor ohrožený pádem p edm tu bude vyzna en reflexní páskou. V tomto prostoru 

je zakázán pohyb osob. Jestliže je nutné, aby se v tomto prostoru pohybovaly fyzické osoby, 

musí tyto osoby používat osobní ochranné pom cky. 

Riziko: Úraz zp sobený p i st íhání výztuže, zp sobený volným okrajem výztuže 

Opat ení: P i st íhání n kolika prut  sou asn  musí být pruty zajišt ny v pevné poloze konstrukcí 

stroje nebo vhodnými p ípravky. P i st íhání a ohýbání prut  nesmí být stroj p et žován, Pruty 

musí být upevn ny nebo zajišt ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 



Riziko: Úraz zp sobený nabodnutím fyzické osoby na výztuž vy nívající ze základové desky, 

stropní desky. 

Opat ení: Výztuž vy nívající z konstrukce do výšky 1,5 až 2,0 m, musí být zabezpe ena proti 

úrazu probodnutí nap íklad umíst ním ochranných násad, i polystyrenovými deskami 

nabodnutými na této výztuži. 

Riziko: Úraz zp sobený p i sva ování výztuže (popálení, poškození zraku apod.) 

Opat ení: P i sva ování výztuže musí pracovníci vykonávající tuto innost používat ochranné 

svá e ské štíty, rukavice, musí mít pevnou obuv a neho lavý oblek. Je nevhodné, aby tito 

pracovními m li na sob  reflexní vestu, která je vyrobena ze snadno ho lavých materiál . 

Pracovníci musí mít platný svá e ský pr kaz. 

Riziko: Zasažení o í erstvým betonem 

Opat ení: Fyzické osoby podílející se na betoná ských pracích jsou povinni používat osobní 

ochranné pom cky (ochranné brýle). 

Riziko: Nebezpe í pádu stropní konstrukce nebo sloupu po provedení betonáže. 

Opat ení: Jednotlivé prvky bedn ní budou podrobovány pravidelným kontrolám. V p ípad  

zjišt ní jakékoli poruchy / závady je zakázáno tyto díly používat. 

 

X. Zednické práce 

Riziko: Úraz zp sobený vstoupením na práv  vyzd nou konstrukci st ny 

Opat ení: Na práv  vyzdívanou st nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat žovat, a to ani p i 

provád ní kontroly svislosti zdiva. 

 

XI. Montážní práce 

Riziko: Úraz zp sobený nárazem zav šeného b emene. 

Opat ení: Fyzické osoby vykonávající montážní práce dbají se zvýšenou pozorností na osobní 

ochranu. P i manipulaci s b emenem dodržují dostate ný odstup od toho b emene. Odejmutí 

záv s  z manipulovaného b emene se m že provést až v okamžiku, kdy je b emeno dostate n  

upevn no a zajišt no proti p eklopení v míst  zabudování. 

Riziko: Pád b emene na pracovníka b hem jeho zvedání a ukládání. 

Opat ení: Zav šování b emen bude provád t pouze vaza  s odbornou kvalifikací za použití 

vhodných prost edk  k uchopení b emene s odpovídající nosností. Pracovníci vyskytující se u 

vykládky a nakládky se nebudou zdržovat v bezprost ední blízkosti b emen, s kterými je 

manipulováno, dále je zakázáno procházet pod ním a p idržovat jej v pr b hu innosti zvedacího 

mechanismu. 



4. Na ízení vlády 362/2005 Sb., další požadavky na zp sob organizace práce a 

pracovních postup , které je zam stnavatel povinen zajistit p i práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou, a na bezpe ný provoz a používání technických za ízení 

poskytovaných zam stnanc m pro práci ve výškách a nad volnou hladinou 

 

I. Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: Úraz zp sobený pádem z výšky více než 1,5 m. 

Opat ení: P i práci ve výšce 1,5 m a více bude z ízeno ochranné lešení zabra ující fyzickým 

osobám pád. Zábradlí bude složeno minimáln  z horní ty e (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranná lišta) a výšce minimáln  0,15 m. V p ípad , že bude výška podlahy konstrukce na d 

okolní úrovní v tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty í (madlem) a zarážkou u podlahy 

zajišt n proti propadnutí osazením jedné nebo více st edních latí. Nejmenší výška horní ty e 

(madla) je 1,1 m nad úrovní podlahy. 

 

II. Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky 

Riziko: Nebezpe í pádu pracovník  p i montážích st ešních vazník . 

Opat ení: Pracovníci jsou povinni používat úvazky, které musí být podrobeny kontrole a jsou 

upevn ny na stabilní a únosnou konstrukci. Pracovníci musí používat zachycovací postroj. 

 

Riziko: Nebezpe í p etržení pracovního nebo jistícího lana p i pádu pracovníka. 

Opat ení: Záv sná lana musí být pravideln  podrobována kontrolám. Pracovník musí být jišt n 

systémem nejmén  dvou lan, p i emž jedno lano slouží jako nosný prost edek pro výstup, sestup 

a zav šení a druhé jako záložní.  

 

III. Používání žeb ík  

Riziko: Pád ze žeb íku, pád s žeb íkem. 

Opat ení: P i výstupu, sestupu a práci na žeb íku musí být zam stnanec obrácen obli ejem 

k žeb íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe ného uchopení a spolehlivou oporu. Po 

žeb íku nesmí vystupovat ani na n m pracovat sou asn  více než jedna osoba. 

 Žeb íky používané pro výstup musí svým horním koncem p esahovat výstupní plošinu 

nejmén  o 1,1 m, p i emž tento p esah lze nahradit pevnými madly. Sklon žeb íku nesmí být 

menší než 2,5 : 1. 

 Žeb ík musí být umíst n tak, aby byla zajišt na jeho stabilita po celou dobu použití. 

 



Riziko: Propadnutí osoby p es více jak jedno výškové pole montážní konstrukce 

Opat ení: Žeb íky používané pro p ekonání jednotlivých výškových úrovní montážních ploch 

nesmí být umíst ny nad sebou. Žeb íky se umis ují tak, aby nikdy dva po sob  následující nebyly 

umíst ny nad sebou. 

 

IV. Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu 

Riziko: Úraz zp sobený pádem p edm tu 

Opat ení: Materiál, ná adí a pracovní pom cky musí být uloženy, pop ípad  skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt ny proti pádu, sklouznutí nebo shození. Pro 

upev ování ná adí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu 

ú elu upravený pracovní od v. 

 

V. Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko: Nebezpe í úrazu pádem p edm t  a osob. 

Opat ení: Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

p edm t  i osob, se ohradí bezpe nostní páskou vymezující tento prostor. Velikost prostoru je 

minimáln  2 m od okraje stavby. V tomto prostoru se musí ostatní pracovníci zdržovat co 

nejmén . 

 

VI. Práce na st eše 

Riziko: Pád pracovníka technologickým otvorem. 

Opat ení: Veškeré otvory v konstrukci budou ohrazeny zábradlím minimální výšky 1,1 m. 

Riziko: Úraz zp sobený sklouznutím. 

Opat ení: Zajišt ní proti sklouznutí bude zajišt no z ízením ochranné konstrukce zábradlí 

minimální výšky 1,1 m. Další ochrana bude spo ívat v používání osobních ochranných 

prost edk , to je používáním úvazk . Úvazky se budou skládat z postroje a lana. Lano si 

pracovník zajistí vždy na protilehlé stran  st echy, než kde vykonává svoji innost. 

 

VIII. Shazování p edm t  a materiál  

Riziko: Úraz zp sobený shozeným p edm tem i materiálem. 

Opat ení: Shazovat p edm ty a materiály lze pouze na vyhrazená místa. Místo dopadu musí být 

zabezpe eno proti vstupu osob ohrazením, st ežením. Okolí tohoto prostoru musí být chrán no 

proti p ípadnému odrazu nebo rozst iku prost ednictvím ochranných clon ze zav šených 

ukotvených igelitových zábran. Materiál musí být shazován uzav eným shozem. 



IX. P erušení práce ve výškách 

Riziko: Zvýšené nebezpe í sklouznutí nebo pádu. 

Opat ení: Práce ve výškách musí být p erušeny, pokud se tvo í námraza, fouká silný vítr o 

rychlosti nad 11 m/s, sníží se dohlednost v míst  skobu práce pod 30 m nebo teplota prost edí 

klesne pod -10 °C. 

 

XI. Školení zam stnanc  

Riziko: Úraz zp sobený nedodržováním, neznalostí zásad bezpe nosti p i výkonu práce nebo 

nepoužíváním osobních ochranných pom cek. 

Opat ení: Zam stnavatel je povinen poskytovat zam stnanc m v dostate ném rozsahu školení o 

bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Vždy p ed zahájením 

prací na nové zakázce provede oprávn ná osoba školení všech zam stnanc  podílejících se na 

této zakázce i všech nov  p íchozích. Pracovníci jsou povinni se t chto školení pravideln  

zú ast ovat. 
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Tato smlouva o dílo je uzav ena ke dni 1.3.2014 podle právního ádu eské republiky, zejména 

v souladu s ustanoveními § 536 a zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zn ní. 

SMLUVNÍ STRANY: 

(1) PROAGRO Radešínská Svratka a.s. 

se sídlem Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka 

I  634 83 688 

zapsán v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn  

(dále jen objednatel) 

(2) Zhotovitelská firma XX      (dále jen zhotovitel) 

 

Vzhledem k tomu, že: 

1) Objednatel zamýšlí vystav t stavby v rámci Bioplynové stanice 

2) Zhotovitel p edložil v otev eném zadávacím ízení nabídku, která byla Objednatelem 

vybrána jako nejhodn jší 

3) Výstavba Díla byla oznámena stavebnímu ú adu dopisem dne 4.2.2014 

4) Dále bylo vydáno Stavební povolení k provedení stavby 

 

Po p edchozím projednání a dohod  uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo. 

 

I. Definice 

„Areál zem d lského družstva“ znamená areál zem d lského družstva akciové spole nosti 

PROAGRO Radešínská Svratka v obci Pikárec. Areál se nachází v severní ásti obce 

Pikárec. Vjezd do areálu je z jižní ásti z místní obslužné komunikace. 

„Cena díla“ znamená odm nu Zhotovitele za ádné a v asné provedení Díla v souladu 

s touto Smlouvou 

„Den zahájení“ znamená první pracovní den následující po dni podpisu Smlouvy 

„Dílo“ znamená provedení projek ních, p ípravných, výrobních, stavebních a stavebn  

montážních prací podle této Smlouvy, nutných k p íprav  provedení, k ádnému provedení, 

k dokon ení ve stanovených Milnících, k p edání Stavby Objednateli a k její kolaudaci. 



„Harmonogram“ znamená asový plán provád ní Díla 

„Kolauda ní souhlas/rozhodnutí“ znamená jeden i více kolauda ních souhlas  (p ípadn  

pravomocných kolauda ních rozhodnutí), která povolují užívání Stavby nebo její ásti 

k ur enému ú elu na dobu neur itou a která p ípadn  obsahují i podmínky tohoto užívání, 

vydaných po provedení Díla p íslušným stavebním ú adem podle stavebního zákona. 

„Kontrolní a zkušební plán“ znamená program ízení jakosti Díla, to je zejména kvality 

použitých materiál , dodávaných výrobk  a technického vybavení a provedených stavebních 

prací 

„Nedod lek“ znamená neprovedenou nebo nedokon enou práci, dodávku nebo službu oproti 

rozsahu pln ní definovanému Smlouvou 

„Objednatel“ znamená spole nost PROAGRO Radešínskou Svratku, jak je definováno 

v záhlaví této Smlouvy 

„Projektová dokumentace“ znamená dokumentaci p edanou Objednatelem Zhotoviteli 

„Protokol o p edání a p evzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem 

a Objednatelem p i P edání a p evzetí Díla, potvrzující p edání Díla Zhotovitelem Objednateli 

a p evzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele 

„P edání a p evzetí Díla“ znamená okamžik p edání Díla Zhotovitelem Objednateli a p evzetí 

Díla Objednatelem od Zhotovitele 

„P íkaz ke Zm n “ znamená písemnou instrukci Objednatele k provedení Zm ny 

„P ímý dodavatel Objednatele“ znamená osobu, s níž Objednatel uzav e smlouvu za 

ú elem provedení ur itých prací nebo dodávek souvisejících s Dílem, netvo ící však Dílo 

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílu 

„Smluvní strana“ znamená ozna ení jednotliv  pro Objednatele nebo Zhotovitele 

„Specifická záru ní doba“ znamená zvláštní záru ní dobu specifikovanou v této Smlouv , 

po kterou se Zhotovitel zavazuje za podmínek této Smlouvy poskytnout Objednateli zvláštní 

záruku za jakost na ur ená pln ní 

„Stavba“ znamená soubor staveb, terénních úprav a staveb infrastruktury (to je inženýrských 

sítí) a dalších objekt , jejichž výstavba a provedení je sou ástí p edm tu Díla 

„Stavební deník“ znamená knihu záznam  a pr b hu stavebních inností na Staveništi 

vedenou Zhotovitelem v souladu s novelou stavebního zákona . 350/2012 sb. 

„Stavební povolení“ znamená jedno nebo více správních rozhodnutí povolujících Stavbu  



„Staveništ “ znamená staveništ  Stavby umíst né na pozemcích v katastrálním území 

Pikárec, p ípadn  pozemcích, které Zhotovitel použije pro umíst ní za ízení Staveništ  

„Záru ní doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 

této Smlouvy Objednateli záruku za jakost 

„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 

zhotovitel v záhlaví této Smlouvy 

 

II. P edm t smlouvy 

1. P edm tem této smlouvy je provedení díla Bioplynové stanice v rozsahu, zp sobem, ve 

lh tách a jakosti specifikovaných v této smlouv . Místem pln ní smlouvy je areál 

zem d lského družstva v obci Pikárec spadající pod katastrální ú ad Ž ár nad Sázavou. 

P edm t pln ní bude dle projektové dokumentace pro stavební povolení s výkazem vým r. 

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou ádn  a v as provést dílo 

a p edat je objednateli. Objednatel se zavazuje dílo provád né ádn  a v as p evzít. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a zp sobem uvedeným 

v této smlouv . Krom  ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i da  z p idané 

hodnoty ve výši stanovené podle p edpis  platných ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní 

ve smyslu zákona o dani z p idané hodnoty. 

3. Sou ástí p edm tu pln ní je mimo vlastní provedení stavebních prací dále zejména: 

 Odpov dnost za neporušení inženýrských sítí b hem výstavby a zp tné p edání 

jejich správc m v náležitém stavu. Spolupráce se správci inženýrských sítí, 

zabezpe ení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, p i emž veškeré 

náklady hradí zhotovitel 

 zajišt ní všech nezbytných pr zkum  nutných pro ádné dokon ení díla 

 vyty ení stavby podle projektu 

 odvoz a uložení p ebyte ného výkopu na skládku 

 veškeré práce a dodávky související s bezpe nostními opat eními na ochranu lidí a 

majetku 

 zajišt ní bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí 

 zajišt ní atest  a doklad  o požadovaných vlastnostech výrobk  ke kolaudaci a 

revizí veškerých elektrických i tlakových za ízení s p ípadným odstran ním závad 



 zajišt ní všech ostatních nezbytných zkoušek, atest  a revizí podle SN a 

p ípadných jiných právních nebo technických p edpis  platných v dob  provád ní 

a p edání díla i zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení 

p edepsané kvality a p edepsaných parametr  díla 

4. P edm tem díla je i zhotovení dílenské dokumentace 

5. Dále je p edm tem díla zhotovení dokumentace skute ného provedení stavby 

(dokumentace pro provedení stavby), která bude provedena dle vyhlášky . 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb a bude odevzdána ve 4 ( ty ech) provedení listinného vyhotovení a 

1 (jedno) vyhotovení v digitální podob  

 

III. Lh ta pln ní 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lh tách stanovených touto smlouvou celé dílo a každou jeho 

sou ást ádn  zahájit, obstarat pro ni p íslušné dodávky, dokon it a p edat objednateli 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provád ní díla dnem zahájení 

Plánovaný termín zahájení prací je: 1.4.2014 

3. Zhotovitel se zavazuje uvést dílo do stavu dokon ení a p edat objednateli nejpozd ji do 

214 dn  po dni zahájení to je do 31.11.2014 

4. Smlouva je spln na dnem podpisu záznamu o p edání a p evzetí díla zástupci smluvních 

stran. 

5. Pr b h realizace díla se ídí dle harmonogramu prací. Harmonogram prací je p ílohou této 

smlouvy, tento harmonogram je pro zhotovitele b hem provád ní díla závazný. 

6. V p ípad , že z jakýchkoli d vod  na stran  objednatele nebude možné termín zahájení 

dodržet, je objednatel oprávn n posunout termín zahájení na dobu jinou. V p ípad , že 

v závislosti na posunu termínu zahájení prací bude nutné posunout i termín dokon ení, 

bude se jednat vždy jen o nezbytn  nutnou dobu a lh ta posunutí termínu dokon ení bude 

stanovena na základ  dohody obou smluvních stran. Vždy se musí zohled ovat klimatické 

a technologické podmínky. 

7. Dojde-li v pr b hu realizace díla k prodlení z d vod  vyšší moci, prodlouží se tím termín 

pln ní úm rn  okolnostem bránícím dodržení p vodního termínu. Vyšší moc znamená 

takovou mimo ádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být p edvídána p i uzav ení 

smlouvy a brání ádnému pln ní závazk  vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují chyby zanedbání se strany zhotovitele, zpožd né dodávky materiálu, 

výpadky ve výrob  a dodávce elektrické energie. 



IV. Cena Díla 

1. Cena Díla (bez dan  z p idané hodnoty) iní 50 319 000,- K  bez DPH 

(slovy padesátmilion t istadevatenácttisíc korun eských) 

Da  z p idané hodnoty stanovená podle právních p edpis  platných ke dni uzav ení 

Smlouvy iní 10 566 990,- K , 21% z ceny díla bez DPH 

(slovy desetmilion p tsetšedesátšesttisícdev tsetdevadesát korun eských) 

Da  z p idané hodnoty bude Zhotoviteli ú tována vždy ve výši ur ené podle právních 

p edpis  platných ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. 

Sou et ceny díla a dan  z p idané hodnoty stanovené dle právních p edpis  platných ke 

dni uzav ení Smlouvy iní 60 885 990  K  s DPH 

(slovy šedesátmilion osmsetosmdesátp ttisícdev tsetdevadesát korun eských) 

2. Cena díla m že být zm n na pouze v p ípad  zm n. Zm nou se rozumí vícepráce 

p ípadn  mén prace, které nebylo možné ur it (odhadnout) b hem zpracování 

dokumentace stavby. Pro kalkulaci zm ny ceny díla v d sledku zm ny zhotovitel zpracuje 

výkazy vým r p vodního a nového ešení a položkové rozpo ty p vodního a nového 

ešení. K ocen ní p vodního a nového ešení použije rozpo tové hodnoty RTS. Na 

základ  výše ceny prob hne zm na ceny díla a to navýšením (v p ípad  víceprací) nebo 

snížením (v p ípad  mén prací). 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré innosti spojené s provedením a 

p edáním s p evzetím díla, v etn  náklad  na provedení komplexních vyzkoušení a test  

dokon ení, zejména náklady na výrobky, materiály a montáž, náklady na veškeré 

technické vybavení, náklady na se ízení, p edprovozní testy, náklady na pracovní síly, 

stroje, dopravu, náklady na za ízení staveništ , v etn  náklad  na po ízení a provoz 

za ízení staveništ , oplocení staveništ , ízení a administrativu, náklady na spln ní 

podmínek uvedených ve stavebním povolení a kolauda ním rozhodnutí v etn  úhrady 

poplatk  souvisejících s provád ním stavby. 

4. Objednatel souhlasí s díl í m sí ní fakturací. Díl í fakturace se budou týkat ástí díla 

potvrzených a technickým dozorem investora p evzatých v pr b hu pln ní. Tyto ásti díla 

budou uvedeny v soupisu provedených prací, soupis bude vždy odsouhlasen technickým 

dozorem investora. P i vyplácení díl ích fakturací bude vypláceno 95% hodnoty, 5% z ceny 

bude pozastaveno, k vyplacení dané ástky dojde po odstran ní veškerých vad a 

nedod lk . Kone né vyú tování bude provedeno zhotovitelem do deseti (10) dn  po 

podpisu protokolu o p edání a p evzetí díla. 

5. Díl í i kone né vyú tování provede zhotovitel formou da ového dokladu, který bude 

proveden v náležité úprav  stanovené zákonem. Doba splatnosti faktur je ur ena na t icet 



(30) dn  od p evzetí da ového dokladu. Da ový doklad musí obsahovat I , DI , název 

firmy, adresu, íslo ú tu zhotovitele. Z faktury musí být z ejmá výše ástky za práce. 

6. Objednatel se stává vlastníkem díla, p ípadn  jeho ásti, dnem zaplacení da ového 

dokladu. 

7. Zhotovitel je oprávn n v p ípad  nezaplacení da ového dokladu / faktury ú tovat 

objednateli 16 (šestnáctý) den po uplynutí lh ty splatnosti p íslušného da ového dokladu 

úrok z prodlení stanovený platnými ob anskoprávními p edpisy. 

 

V. Záru ní doba a podmínky 

1. Na p edm t této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záru ní dobu v délce t icetšest 

(36) m síc . 

2. Záru ní doba díla za íná b žet dnem podpisu záznamu o spln ní, p edání a p evzetí díla. 

3. Vady díla budou objednatelem po dobu záru ní doby reklamovány písemn  na adresu 

zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezplatn  odstranit veškeré vady díla do p ti (5) dn  u 

vad b žných, do dvaceti ty  hodin (24) u vad neodkladných po doru ení oznámení o vad  

v míst  a ase dohodnutém mezi ob ma smluvními stranami. V p ípad  nedodržení 

smluvních vztah  bude zhotoviteli ud lena sankce ve výši 0,5% z celkové ceny díla. 

B hem plynutí záru ní doby se délka t í (3) let nevztahuje na prvky se záru ní dobou dva 

(2) roky. 

4. P ípadné neodstranitelné vady, které mohou bránit ádnému užívání díla, budou 

zhotovitelem nahrazeny novým bezvadným výrobkem 

 

VI. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat staveništ  pouze k ú el m provád ní díla podle této smlouvy. 

Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy. 

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní za ízení staveništ  si z ídí a bude 

provozovat zhotovitel na vlastní náklady na míst , které schválí technický dozor investora. 

Stroje, za ízení a materiál, které jsou sou ástí za ízení staveništ , obstará zhotovitel, je za 

n  odpov dný, je majetkem zhotovitele a ten je odstraní nejpozd ji ke dni p edání a 

p evzetí díla, pokud nebude s objednatelem po projednání se stavebním ú adem 

dohodnuto jinak 



3. Zhotovitel je v rámci staveništ  oprávn n používat k parkování motorových vozidel pouze 

prostory schválené technickým dozorem investora 

4. Pracovní prostor zhotovitele bude omezen pouze na prostor uvnit  hranic oploceného nebo 

vyzna eného Staveništ . Jiný pracovní prostor (pro uskladn ní materiálu apod.) musí být 

schválen technickým dozorem investora 

5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele oprávn n používat oplocení nebo 

jakoukoli jinou ást Staveništ  k umís ování reklamních tabulí nebo je jinak používat 

k reklamním ú el m. 

6. Zhotovitel je povinen každý den po skon ení sm ny, zajistit, aby staveništ  bylo 

ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpe nost a nehrozícím vznikem škody. 

7. Voda pro pot eby provád ní díla bude odebírána z odb rného místa, které zhotoviteli 

p edá objednatel, je-li toto místo pro zhotovitele vyhovující, v opa ném p ípad  je 

zhotovitel oprávn n zajistit si odb r vody z jiného odb rného místa. Zhotovitel zajistí 

m ení spot eby pomocí vodom ru. 

8. Elektrická energie pro pot eby provád ní díla bude odebírána z odb rného místa, které 

objednatel p edá zhotoviteli, je-li toto místo pro zhotovitele vyhovující, v opa ném p ípad  

je zhotovitel oprávn n zajistit si odb r vody z jiného odb rného místa. Zhotovitel zajistí 

m ení spot eby odebrané elektrické energie pomocí elektrom ru. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit takové osv tlení pracoviš  na staveništi, jež je nezbytné 

k tomu, aby práce mohly být provád ny bezpe n  a kvalitn . 

10. Zhotovitel je povinen oznámit technickému dozoru investora nejmén  sedm (7) pracovních 

dn  p edem datum, kdy bude na staveništ  dodáno významné technologické za ízení 

nebo jiný mimo ádný náklad. 

11. Zhotovitel nesmí využít plochy, které mu technický dozor investora p id lil k umíst ní 

za ízení staveništ , jako odkladové plochy pro nepot ebný nebo odpadový materiál 

zhotovitele. 

12. V p ípad , že objednatel obstaral n které objekty za ízení Staveništ , nebo poskytl 

prostory k využití pro za ízení staveništ  (šatny, sociální zázemí, skládky, komunikace 

atd.) a zhotovitel je bude užívat, je zhotovitel povinen hradit veškeré náklady na jejich 

provoz a údržbu. 

13. Zhotovitel je povinen archivovat po dobu deseti (10) let od p edání a p evzetí díla veškerou 

dokumentaci a dokumenty zhotovené p i pln ní zakázky podle této smlouvy a kdykoli po 

tuto dobu objednateli umožnit p ístup k t mto archivovaným písemnostem. Objednatel je 



oprávn n po uplynutí p ti (5) let od ukon ení pln ní podle této smlouvy od zhotovitele výše 

uvedené dokumenty bezplatn  p evzít. 

14. V p ípad  provád ní zkoušek zhotovitel písemn  oznámí technickému dozoru investora 

konání zkoušky nejpozd ji jeden (1) pracovní den p ed dnem konání zkoušky. Technický 

dozor investora je oprávn n termín konání zkoušky písemným pokynem zhotoviteli zm nit. 

Neú ast technického dozoru investora na ádn  oznámené zkoušce nezabra uje jejímu 

uskute n ní. 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor investora ke kontrole prací, které mají být 

v dalším postupu provád ní díla zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Tato výzva musí 

být u in na nejpozd ji t i (3) pracovní dny p edem zápisem do stavebního deníku. 

V p ípad , že se technický dozor investora bez p edchozí omluvy nedostaví ke kontrole a 

to ani dvacet ty i (24) hodin po ádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávn n takové 

konstrukce zakrýt. Vyžádá-li si technický dozor kontrolu zakryté konstrukce a b hem 

kontroly zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady na odkrytí a op tovné 

zakrytí zhotovitel. V opa ném p ípad  hradí náklady spojené s odkrytím objednatel. 

 

VII. Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy a postupu svých prací. 

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení až do vydání kolauda ního souhlasu, nebo do 

doby odstran ní poslední vady z p ejímacího ízení, stavební deník.  

3. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit p ed odcizením, ztrátou, poškozením a 

zni ením. Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o 

pr b hu stavebních a montážních inností p i provád ní díla. Zhotovitel je povinen uložit 

stavební deník na míst  a u osoby stanovené technickým dozorem investora v den 

zahájení síla. 

4. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené p íslušnými obecn  závaznými platnými 

právními p edpisy, zejména vyhláškou . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

5. Ve Stavebním deníku se nesmí p episovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 

 

 

 

 



VIII. Ostatní ustanovení 

1. Zm ny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohod  mezi smluvními stranami, a 

to formou písemného dodatku 

2. Za nespln ní termínu pln ní zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05% z celkové 

ceny díly za každý zapo atý den prodlení. Sankci je zhotovitel povinen zaplatit do deseti 

(10) dn  ode dne vyú tování sankce. 

3. Objednatel má výhradní právo pr b žn  kontrolovat provád ní díla. Zjišt né nedostatky 

budou objednateli sd leny písemnou formou. 

4. Bez v domí a písemného souhlasu objednatele je zhotoviteli zakázáno poskytovat 

p edm t této smlouvy, jeho ásti a informace t etí osob . 

5. V ostatním, ve smlouv  neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení obchodního 

zákoníku v platném zn ní. 

6. Smlouva je vyhotovena ve stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dv  

vyhotovení, zhotovitel dv  vyhotovení. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami. 

8. Objednatel je, s výjimkou do asných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem díla po celou 

dobu jeho provád ní. 

 

IX. Ukon ení smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou m že být ukon en spln ní, dohodou smluvních 

stran, výpov dí, zrušením nebo odstoupením. 

2. Tato smlouva se považuje za spln nou odstran ním všech vad díla nebo uplynutím 

záru ních dob. 

3. Objednatel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t písemnou výpov dí zaslanou zhotoviteli 

v následujících p ípadech: 

i. dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou  

ii. zhotovitel nebude i p es písemnou výzvu objednatele respektovat jeho pokyny nebo 

pokyny technického dozoru investora 

iii. bude pozastaveno nebo ukon eno poskytování finan ních prost edk  ur ených pro 

výstavbu Bioplynové stanice 



Výpov dní lh ta iní t icet (30) kalendá ních dn  od doru ení výpov di zhotoviteli 

4. Objednatel je oprávn n od této smlouvy kdykoli odstoupit v p ípad  podstatného porušení 

povinností podle této smlouvy za p edpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní 

povinnost písemn  upozornil. Odstoupení od smlouvy je ú inné okamžikem doru ení 

písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je oprávn n od této smlouvy odstoupit v p ípad  podstatného porušení 

povinností objednatele podle této smlouvy, za p edpokladu, že objednatele na podstatné 

porušení smluvní povinnosti písemn  upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a objednatel 

nezjednal nápravu nejdéle do t iceti (30) dn  ode dne, kdy byl objednatel písemn  vyzván 

ke zjednání nápravy. 

6. V p ípad  ukon ení smluvního vztahu podle této smlouvy jinak než spln ním je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli ást ceny díla za práce a dodávky ádn  provedené p ed 

ú inností ukon ení smluvního vztahu. 

7. V p ípad  ukon ení smluvního vztahu odstoupením, výpov dí nebo zrušením ze strany 

objednatele, je zhotovitel povinen vyklidit staveništ  ve lh t  trnácti (14) kalendá ních dn  

od ukon ení smluvního vztahu, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

. 

 

 

 

 

V Radešínská Svratka dne 1.10.2013 VQQQQQQQQdne 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

PROAGRO Radešínská Svratka Firma XX 

 

 

 



ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 

Soukromý zadavatel 

Název: ProAgro Radešínská Svratka a.s. 

Sídlem: Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka 

I O: 634 83 688 

 

 

 

 

 

vyhlašuje zakázku na stavební práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH str 

1. Identifika ní údaje zadavatele ................................................................................................... 157 

2. P edm t pln ní zakázky ............................................................................................................ 157 

 2.1 P edm t zakázky ........................................................................................................ 157 

 2.2 Klasifikace p edm tu zakázky dle JKSO .................................................................... 157 

3. P edpokládaná hodnota zakázky .............................................................................................. 157 

4. Doba a místo pln ní zakázky .................................................................................................... 158 

 4.1 Doba pln ní ................................................................................................................ 158 

 4.2 Místo pln ní zakázky .................................................................................................. 158 

5. Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek ........................................................... 158 

 5.1 Stanovení technických podmínek............................................................................... 158 

 5.2 Stanovení požadavk  na varianty nabídek ................................................................ 158 

6. Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny .................................................................. 159 

7. Pokyny pro zpracování a len ní nabídky ................................................................................ 159 

 7.1 Pokyny pro zpracování nabídky ................................................................................. 159 

 7.2 Nabídka ...................................................................................................................... 159 

8. Poskytnutí dodate ných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa pln ní ............... 160 

 8.1 Dodate né informace ................................................................................................. 160 

 8.2 Prohlídka místa pln ní ................................................................................................ 160 

9. Lh ta a místo pro podání nabídek ............................................................................................ 160 

 9.1 Lh ta pro podání nabídky ........................................................................................... 160 

 9.2 Místo pro podání nabídky ........................................................................................... 160 

 9.3 Další podmínky k podání nabídky .............................................................................. 160 

10. Kritéria a zp sob hodnocení nabídek...................................................................................... 161 

 10.1 Kritéria hodnocení .................................................................................................... 161 

 10.2 Zp sob hodnocení nabídek ...................................................................................... 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele: ProAgro Radešínská Svratka a.s. 

Sídlo: Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka 

I O: 634 83 688 

 

 

Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele: 

Ing. Jaroslav Michal – prokurista 

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Ing. Lud k Homola – ekonom, tel: 566 653 212, email: ekonom@proagro.net 

 

 

2. P EDM T PLN NÍ ZAKÁZKY 

2.1 P edm t zakázky 

P edm tem zakázky je zhotovení stavby Biolplynové stanice, která bude výsledkem 

stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace, která je sou ástí této zadávací 

dokumentace. 

2.2 Klasifikace p edm tu zakázky dle JKSO 

Kód oboru zakázky dle íselníku JKSO (jednotná klasifikace stavebních objekt ), Název oboru 

812 Budovy pro výrobu a služby 

 812 1 Budovy výrobní pro energetiku 

814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

 814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zem d lství 

 

3. P EDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

P edpokládaná hodnota zakázky iní 50 319 000,- K  bez DPH. 

 

 



4. DOBA A MÍSTO PLN NÍ ZAKÁZKY 

4.1 Doba pln ní zakázky 

Termín zahájení pln ní zakázky je podmín n zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 

zm nit p edpokládaný termín pln ní zakázky s ohledem na p ípadné prodloužení zadávacího 

ízení. 

P edpokládaný termín zahájení: 1.4.2014 

P edpokládaný termín ukon ení: 31.11.2014 

Uchaze  p edloží do své nabídky závazný asový harmonogram stavebních prací, který bude 

p ílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být ve dnech a musí zahrnovat minimáln  

následující uzlové body: 

 zahájení stavby 

 zahájení prací na SO 01 

 zahájení prací na SO 02 

 zahájení prací na SO 03 

 zahájení prací na SO 04 

 zahájení prací na SO 05 I, II 

 dokon ení SO 01 – SO 05I, II 

 kolaudace díla 

4.2 Místo pln ní zakázky 

Kraj Vyso ina, okres/katastrální území Ž ár nad Sázavou, obec Pikárec, areál zem d lského 

družstva 

 

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5.1 Stanovení technických podmínek 

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je sou ástí této zadávací 

dokumentace.  

5.2 Stanovení požadavk  na varianty nabídek 

Zadavatel nep ipouští variantní ešení 

 



6. POŽADAVKY NA ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní ástkou v eských korunách 

v len ní bez DPH, ástka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o cen  díla zohlední p enesenou 

da ovou povinnost stanovenou § 92a zákonem .235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 

v aktuálním zn ní. 

Prokáže-li se v budoucnu (b hem pln ní), že položkové rozpo ty neobsahují všechny položky, 

které byly obsahem výkazu vým r, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby 

definované t mito položkami jsou zahrnuty v cen  položek položkového rozpo tu. 

 

7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A LEN NÍ NABÍDKY 

7.1 Pokyny pro zpracování nabídky 

Dodavatel m že podat pouze jednu cenovou nabídku. Dodavatel, který podal cenovou 

nabídku v zadávacím ízení, nesmí být sou asn  subdodavatelem, jehož prost ednictvím jiný 

dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více 

nabídek samostatn  nebo spole n  s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož 

prost ednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 

všechny nabídky podané takovým dodavatelem vy adí. Dodavatele, jehož nabídka byla 

vy azena, zadavatel bezodkladn  vylou í z ú asti v zadávacím ízení. Vylou ení uchaze e 

v etn  d vod  zadavatel bezodkladn  písemn  oznámí uchaze i. 

7.2 Nabídka 

 bude p edložena v jednom originále v listinné podob , v eském jazyce 

 bude podána v ádn  uzav ené obálce ozna ené názvem zakázky, na které musí být 

uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výsledku 

 nesmí obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 

 bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo v etn  p íloh, tato smlouva bude podepsaná 

osobou oprávn nou jednat za uchaze e a dále bude nejen v listinné podob , ale i 

v elektronické na CD/DVD nosi i 

 bude obsahovat prohlášení uchaze e o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou 

dohodu podle zákona . 143/2001 Sb., o ochran  hospodá ské sout že, v aktuálním 

zn ní 

 



8. POSKYTNUTÍ DODATE NÍCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, 

PROHLÍDKA MÍSTA PLN NÍ 

8.1 Dodate né informace 

Dodavatelé mají právo požadovat dodate né informace k zadávacím podmínkám. Žádost o 

dodate né informace musí být doru ena zadavateli.  

Kontaktní osoba zadavatele: 

Ing. Lud k Homola – ekonom, tel: 566 653 212, email: ekonom@proagro.net 

Požadované informace k zadávacím podmínkám zašle zadavatel do 5 pracovních dn  ode 

dne doru ení. 

8.2 Prohlídka místa pln ní 

V p ípad  zájmu dodavatele uskute ní zadavatel prohlídku místa pln ní spole n  pro všechny 

dodavatele, kte í mají zájem o podání nabídky. Prohlídka místa pln ní se bude konat dne 

1.2.2014 od 10:00. Sraz ú astník  bude p ed vstupem do areálu zem d lského družstva. 

Prohlídky místa pln ní se mohou zú astnit vždy maximáln  2 osoby zastupující dodavatele. 

 

9. LH TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

9.1 Lh ta pro podání nabídky 

Nabídku doru te nejpozd ji do: 28.2.2014 

9.2 Místo podání nabídky 

Nabídku lze podat: 

 osobn  v pracovních dnech Po – Pá v dob  od 8:00 – 16:00 do sídla zadavatele 

 zasláním na adresu zadavatele tak, aby byla doru ena nejpozd ji poslední den, to je 

28.2.2014 do 16:00 hodin 

9.3 Další podmínky k podání nabídky 

Nabídka musí být podána v ádn  uzav ené obálce, ozna ené nápisem „Zakázka na stavební 

práce“ – Nabídka NEOTVÍRAT. Obálky musí být ozna eny adresou, na kterou je možné 

oznámit uchaze i nep ijetí obálky z d vodu jejího podání po uplynutí lh ty pro podání. 

 

 

 



10.  KRITÉRIA A ZP SOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

10.1 Kritéria hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem je cena v nabídce uvedena v K  bez DPH. Cenou v nabídce 

se rozumí celková cena stanovená uchaze em v návrhu smlouvy na pln ní zakázky. Dále 

reference firmy. 

10.2 Zp sob hodnocení nabídek 

Zadavatel se adí nabídky dle jejich nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou 

cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Radešínská Svratce dne 4.10.2013 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQ 

                                                                                    Zadavatel 

        

                                                                            jméno a podpis jednající osoby



11.  ZÁV R 

  Výstupem této diplomové práce je stavebn  technologický projekt výstavby bioplynové 

stanice v areálu zem d lského družstva v obci Pikárec. Projekt se zabývá výstavbou všech 

stavebních objekt  dle poskytnuté projektové dokumentace. Sou ástí práce je vypracování 

položkového rozpo tu stavby a návrh asového a finan ního plánu stavby, za ízení staveništ , 

harmonogramu prací, technologického p edpisu pro provedení stropní desky a konstrukce st ny.  

K t mto technologickým p edpis m je proveden kontrolní a zkušební plán a podrobným popisem 

jednotlivých kontrol. Sou ástí práce je i posouzení v žového je ábu a autoje ábu na únosnost 

b emene. 
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13.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

PD – projektová dokumentace 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

TZ – technická zpráva 

SO – smlouva o dílo 

S – statik 

G – geodet 

TP – technologický postup 

SD – stavební deník 

ZS – za ízení staveništ  

kce – konstrukce 

cca - p ibližn  

apod. – a podobn  

atd. – a tak dále 

aj. – a jiné 

s.r.o. – firma s ru ením omezeným 

SCC – samozhutnitelný beton 

BOZP – bezpe nost a ochrana zdraví 

SN – eská národní norma 

EN – Evropská norma 

FAST – fakulta stavební 

NN – nízké nap tí 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

SO – stavební objekt 

VRN – vedlejší rozpo tové náklady 

VUT – vysoké u ení technické 

ZOV – zásady organizace výstavby 

ZRN – základní rozpo tové náklady 

mm – milimetry 

m - metry 

m2 – metry tvere ní 

m3 – metry krychlové 

kg – kilogramy 

t – tuny 

°C – stupn  Celsia 

K  – Koruna eská 

ks – kus 
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