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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně 

jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – 

Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění a armování spodní 

stavby objektu SO01 jsem vypracoval technologický předpis. Dále moje práce obsahuje 

technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci stavby, časové a 

finanční plánování, studii realizace hlavních technologických etap, stavební stroje, 

posouzení věžového jeřábu, projekt zařízení staveniště, plán zajištění materiálových 

zdrojů pro SO01, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP a položkový rozpočet.  

  

Klíčová slova 
Bioplynová stanice, beton, monolit, bednění, výztuž, věžový jeřáb, technologický 

předpis, technická zpráva, časový harmonogram, stavba, objekt, rozpočet, staveniště, 

BPS, stroje, kontrolní a zkušební plán  

  

  

  

Abstract 
The subject of my thesis is the technological phase biogas plant. I focused in detail on 

the buildings SO01 - Hala income and treatment of raw materials and SO02 - Operating 

building a cogeneration unit. The concreting, formwork and reinforcement substructure 

object SO01 I developed technological prescription. Furthermore, my work includes a 

technical report on the structural and technological project, construction situation, time 

and financial planning, study, implementation of major technological stages, 

construction machinery, crane assessment, project site equipment, plan for securing 

material resources for SO01, inspection and test plan, plan OSH and itemized budget.  

  

Keywords 
The biogas plant, concrete monolith, formwork, reinforcement, tower crane, 

technological specification, technical report, timing, structure, object, budget, 

construction sites, BPS, equipment, inspection and test plan  
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ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá technologickou etapou bioplynové stanice ve Vyškově. 

Konstrukční systém této stavby tvoří ocelová hala, která je podsklepená železobetonovým 

suterénem se čtyřmi nádržemi z vodostavebního betonu. Další částí této stavby je zděná 

dvoupodlažní provozní budova s kogenerační jednotkou s pultovou střechou. Dominantou 

této stavby jsou dvě kruhové nádrže, opláštěné trapézovým plechem. 

 

V mé práci se budu zabývat časovým a finančním plánováním, studií stavebně 

technologických etap, technologickým předpisem, zařízením staveniště, BOZP při realizaci 

stavby, kontrolním a zkušebním plánem a návrhem strojní sestavy. 

 

Snahou bude navrhnout zásady výstavby tak, aby stavba proběhla co nejefektivněji, 

nejekonomičtěji a dle zásad BOZP. 
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1. Identifikační údaje  
 

1.1.   Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby Bioplynová stanice Vyškov 

 

b) Místo stavby: stát: Česká Republika 

 kraj: Jihomoravský 

 město: Vyškov 

 ulice: Sochorova 

 Katastrální území: Vyškov  (788571) 

 Stavební úřad: Vyškov 

 Charakter stavby: novostavba 

 Parcely stavby: 3498/2, 3499/44, 349/43 (k. ú. Vyškov) 

 

c) Předmět dokumentace: Realizační dokumentace stavby Bioplynová stanice Vyškov, 

stavebních objektů a provozních souborů , které souvisejí 

s výstavbou. 

 

1.2.   Identifikační údaje investora 
 

Investor: REBIOS, spol. s r. o. 

 Cukrovarská 486/16 

 682 01, Vyškov  

 

1.3.   Identifikační údaje projektanta 
 

Generální projektant: CORAMEXPORT s.r.o.  

 Josefská 29 

 571 01, Moravská Třebová 

 

Hlavní projektant: Ing. Milan Keslar 

 

2. Seznam vstupních podkladů  
 

mapové podklady: Katastrální mapa města Vyškov 

územně plánovací dokumentace: platný Územní plán města Vyškov 

geodetické zaměření staveniště  

inženýrsko-geologický průzkum  

hydrogeologický průzkum, vsakovací zkouška  

radonový průzkum  

korozní průzkum  

hluková studie 

 

Na základě provedených geologických průzkumů bylo zjištěno, že základové poměry jsou 

složité. Na staveništi je mocná vrstva navážky v tloušťce 0 – 7m, která má proměnlivou 

únosnost, díky kterému hrozí nerovnoměrné sedání konstrukcí. Pod navážkou je vrstva hlín 
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o mocnosti 6 – 8m, postupně přecházejících přes slabou vrstvu štěrkopísků v kompaktní 

vrstvou jílovito – písčitého slepence.  

 

Na základě provedeného radonového průzkumu je místo výstavby zařazené mezi oblasti se 

středním radonovým rizikem. 

 

Větrová oblast:    II 

Sněhová oblast:   III 

Teplotní oblast:   -12°C 

Radonový index:   střední riziko 

 

3. Údaje o území  

3.1.   Rozsah řešeného území 
 

Stavba bioplynové stanice Vyškov je situována na okraji města Vyškov – Vyškov předměstí. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z veřejné komunikace III. třídy na ulici 

Sochorova. Stavbě je umístěna na stavební parcely č.: 3498/2, 3499/44, 349/43 

(k. ú. Vyškov, obec Vyškov). Dotčené pozemky jsou pozemky města Vyškov a 

Jihomoravského kraje a E.ON Distribude a. s.. Pro výstavbu přípojek. Jedná se o parcely č. 

371/2, 3498/1, PK 595, PK 593, PK 590/2, PK 590/3, PK 588/1, 3715/4, 371/5, 3497/15. 

Staveniště se nachází na pozemcích společnosti RESPONO a. s. Jedná se o mírně svažitý 

pozemek se složitými základovými poměry. Celková plocha stavebního pozemku 

je10785m2. Před zahájením výstavby proběhne v místě výstavby odstranění porostu a 

skrývka ornice. Před zahájením výstavby bude rozsah staveniště geodeticky vytýčen. 

3.2.   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 

Stavba se nachází v blízkosti vodního toku Marchanka – požadavky dotčených orgánů a 

právních předpisů k výstavbě v blízkosti vodních toků jsou dodrženy.  

3.3.   Údaje o odtokových poměrech 
 

Dešťové vody budou odváděny do vsakovací nádrže s přepadem, který je napojený do 

vodního toku Marchanka. 

3.4.   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Výstavba je navržená v souladu s územně plánovací dokumentací města Vyškov. 

3.5.   Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 

Výstavba je v souladu s územním rozhodnutím města Vyškov. 

3.6.   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Stavba splňuje obecné požadavky a využití území. 

3.7.   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Požadavky všech dotčených orgánů jsou splněny. 
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3.8.   Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Stavba nepodléhá úlevovým řešením a výjimkám. 

3.9.   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Podmiňující investice jsou součástí řešené stavby. 

3.10.  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 

Parcely výstavby: stavební parcely č. 3498/2, 3499/44, 349/43 (k. ú. Vyškov) 

 

Dotčené parcely: 371/2, 3498/1, PK 595, PK 593, PK 590/2, PK 590/3, PK 588/1, 3715/4, 

371/5, 3497/ (k. ú. Vyškov) 

 

4. Údaje o stavbě 

4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o novostavbu bioplynové stanice Vyškov. 

4.2. Účel užívání 
 

Projektová dokumentace řeší výstavby bioplynové stanice Vyškov a stavebních objektů a 

provozních souborů souvisejících s chodem bioplynové stanice. Bioplynová stanice 

zpracovává organickou hmotu procesem mokré anaerobní fermentace. Vstupní surovina je 

přivážena do vstupních žlabů v objektu SO01. Z této suroviny se procesem fermentace a 

homogenizace vyrobí bioplyn, který kogenerační jednotka přemění na elektrickou energii a 

přebytkové teplo. Elektrickou energii a přebytkové teplo z části využívá bioplynová stanice 

pro provozní potřeby a zahřívání vstupních surovin. Větší část elektrické energie prodává 

bioplynová stanice do veřejné sítě elektrické energie a přebytkové teplo je odvedeno 

teplovodem do blízké budovy firmy VELUX, která je v blízkosti bioplynové stanice 

4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Stavba revitalizace těžní věže a opěrné stěny má trvalý charakter. 

4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 

Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. Požadavky dotčených 

účastníků jsou splněny. 

4.5.  Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb 

 

Bezbariérové užívání objektu podléhá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup k objektu a celkový 

pohyb po objektu je řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. 
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4.6.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Požadavky dotčených orgánu jsou splněny. 

4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Stavba nepodléhá úlevovým řešením a výjimkám 

4.8. Navrhované kapacity stavby 
 

Stavební objekty: 

SO  01  Hala příjmů a surovin obestavěný prostor: 6124 m3 

SO  02 Provozní budova s kogenerační jednotkou obestavěný prostor: 981 m3 

SO  03  Základy rourových fermentorů obestavěný prostor: 399 m3 

SO  04  Dofermentor obestavěný prostor: 2660 m3 

SO  05 Sklad stabilizovaného substrátu obestavěný prostor: 5012 m3 

SO  06  Vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie délka trasy: 320 m 

SO  07  Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka délka: 330 m 

SO  08 Prodloužení veřejného vodovodního řádu délka: 227 m 

SO  09  Přípojka vody – veřejná část délka: 64 m 

SO  10  Přípojka a rozvody vody délka: 4 m 

SO  11 Úprava sjezdu plocha: 176 m2 

SO  12  Vozovky, zpevněné plochy a sadové úpravy plocha: 8635 m2 

SO  13  Terénní úpravy objem: 14390 m3 

SO  14 Telekomunikační přípojka délka:70 m 

SO  15  Oplocení délka: 442 m 

SO  16 Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody délka: 357 m 

SO  17 Využití tepla – tepelný rozvod délka:205 m 

4.9. Provozní soubory 
 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 

4.10. Základní předpoklady stavby 
 

Orientační lhůta výstavby 

Délka výstavby je stanovena na 16 měsíců. Zahájení výstavby je plánované na 02/2015 a 

konec výstavby na 06/2016 

 

Kroky výstavby 

Výstavba bude probíhat v následujících krocích: 

● příprava území – odstranění křovin skrývka ornice 

● zemní práce, příprava protlaků a realizace inženýrských sítí mimo oplocené 

staveniště 

● zemní práce a založení stavebních objektů SO01, SO02, SO03, SO04 a SO05 

● betonáž stěn jednotlivých nádrží a suterénu SO01 dle platného harmonogramu 
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● výstavba ocelové konstrukce haly a přístřešku  

● zastřešení a opláštění ocelové haly SO01 

● zdění soklu objektu SO01 

● průmyslová pancéřová podlaha SO01 

● zdění nosní stěn objektu SO02 + montovaný strop z panelů SPIROLL 

● zastřešení objektu SO02 

● opláštění jednotlivých nádrží trapézovým plechem 

● vnitřní rozvody UT a ZTI v SO02 

● podlaha SO02 

● vnitřní SDK příčky a stropy objektu SO02 

● montáž zámečnických výrobků 

● venkovní omítka SO02 

● zásypy, stabilizace svahu  

● podloží pod komunikace a chodníky 

● montáž obrub komunikací a chodníků 

● komunikace a zpevněné plochy 

● konečné terénní úpravy 

● dokončovací práce 

Průběžně budou montovány technologie a provozní soubory bioplynové stanice. Toto není 

součástí zadání diplomové práce. 

   4.11.   Orientační náklady stavby 
 

Orientační náklady na stavební část byly stanoveny propočtem dle THU na: 

54593272,70 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady jsou oceněny na 2,5 % celkové hodnoty stavby. 

Položkový rozpočtem stavby byla hrubá stavba SO 01 Hala příjmů a surovin oceněna na 

částku: 7 219 703,- Kč a hrubá stavba SO02 Provozní budova s kogenerační jednotkou  

2 802 878,- Kč. 

 

5. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

5.1.   Stavební objekty: 
 

SO 01  Hala příjmů a surovin  

SO 02 Provozní budova s kogenerační jednotkou  

SO 03  Základy rourových fermentorů  

SO 04  Dofermentor  

SO 05 Sklad stabilizovaného substrátu  

SO 06  Vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie  

SO 07  Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka  

SO 08 Prodloužení veřejného vodovodního řádu  

SO 09  Přípojka vody – veřejná část  

SO 10  Přípojka a rozvody vody  

SO 11 Úprava sjezdu  

SO 12  Vozovky, zpevněné plochy a sadové úpravy  

SO 13  Terénní úpravy  

SO 14 Telekomunikační přípojka  

SO 15  Oplocení  

SO 16 Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody  
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SO 17 Využití tepla – tepelný rozvod  

 

5.2.    Provozní soubory 
 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 
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1. Popis území stavby 

1.1.   Charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavba bioplynové stanice Vyškov je situována na okraji města Vyškov – Vyškov předměstí. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z veřejné komunikace III. třídy na ulici 

Sochorova. Stavbě je umístěna na stavební parcely č.: 3498/2, 3499/44, 349/43 (k. ú. 

Vyškov, obec Vyškov). Dotčené pozemky jsou pozemky města Vyškov a Jihomoravského 

kraje a E.ON Distribude a. s.. Pro výstavbu přípojek. Jedná se o parcely č. 371/2, 3498/1, 

PK 595, PK 593, PK 590/2, PK 590/3, PK 588/1, 3715/4, 371/5, 3497/15. Staveniště se 

nachází na pozemcích společnosti RESPONO a. s. Jedná se o mírně svažitý pozemek se 

složitými základovými poměry. Celková plocha stavebního pozemku je10785m2. Před 

zahájením výstavby proběhne v místě výstavby odstranění porostu a skrývka ornice. Na 

pozemku se nenachází žádné objekty, které by musel stavebník odstranit. Rozsah staveniště 

je patrný z koordinační situace stavby 

 

1.2.     Výčet provedených průzkumů a rozborů 
 

Na základě provedených geologických průzkumů bylo zjištěno, že základové poměry jsou 

složité. Na staveništi je mocná vrstva navážky v tloušťce 0 – 7m, která má proměnlivou 

únosnost, díky kterému hrozí nerovnoměrné sedání konstrukcí. Pod navážkou je vrstva hlín 

o mocnosti 6 – 8m, postupně přecházejících přes slabou vrstvu štěrkopísků v kompaktní 

vrstvou jílovito – písčitého slepence.  

 

Na základě provedeného průzkumu je místo výstavby zařazené mezi oblasti se středním 

radonovým rizikem.  

 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu budou dešťové vody likvidovány 

pomocí vsakovací nádrže s přepadem a odvodem do místního vodního toku Marchanka. 

 

Větrová oblast:    II 

Sněhová oblast:   III 

Teplotní oblast:   -12°C 

Radonový index:   střední riziko 

 

Při projekčních pracích byl proveden průzkum možnosti napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu a posouzení stávající zeleně.  

1.3.    Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stavba se nachází v blízkosti vodního toku Marchanka. Ochranná a bezpečnostní pásma 

dotčených správců sítí jsou obsažena v platných vyjádřeních. Požadavky na ochranu a 

bezpečnostní pásma jsou dodrženy.  

1.4.    Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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1.5.    Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 

Stavba nebude mít významný vliv na okolní pozemky. Bioplynová stanice je situována na 

okraji města Vyškov – předměstí Vyškova v průmyslové zóně.  

1.6.    Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 

Stavba není podmíněna demolicemi budov, komunikací či dalších stavebních objektů 

inženýrských sítí. Odstranění křovin a porostů bude proveden dle výkresu přípravy území. 

Před zahájením výstavby se v plné ploše staveniště provede skrývka kulturní vrstvy zeminy 

– ornice o tl. 40 cm. 

1.7.    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Při výstavbě nejsou uvažovány zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

1.8.    Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd na Bioplynovou stanici Vyškov je plánovaná po místní komunikaci III. třídy na ulici 

Sochorova. Z této komunikace bude proveden sjezd a příjezdová komunikace. Napojení na 

dopravní infrastrukturu je řešeno v: SO 11 – Úprava sjezdu na silnici III-0462 a SO 12 – 

Vozovka, zpevněné plochy a sadové úpravy. Povrch komunikace bude živice.  

 

Napojení na vodu  

Stavba bude napojena na stávající vodovod města Vyškova. Správce sítě je společnost VaK 

Vyškov. Nejprve bude prodloužen hlavní vodovodní řád z materiálu HDPE DN 200 mm a 

osazen hydrant. Následně se bude realizovat vodovodní přípojka z materiálu HDPE DN 80 

mm a zakončená vodoměrem. Odkalená voda bude odvedena výtlakovým potrubím 

z HDPE DN 80 mm. Napojení na vodovod je řešeno v: SO 08 – Prodloužení veřejného 

vodovodního řádu, SO 09 – Přípojka vody – veřejná část, SO 10 – Přípojka a rozvod vody a 

SO 16 – Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 

 

Napojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci 

Budovaná bioplynová stanice nabude napojená na veřejné rozvody splaškové a dešťové 

kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora s odvodem do vodního 

toku. Splašková kanalizace je pouze v prostoru stavby a je likvidována v bioplynové stanici. 

Dešťová a kanalizace je řešená v: SO 07 – Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

 

Napojení na elektrickou energii a telekomunikační rozvody 

Stavba bude napojena na rozvody elektrické energie přípojkou ze stávající trafostanice 

společnosti E-ON. U trafostanice bude osazený elektroměrový rozvaděč. Telekomunikační 

rozvody budou zabezpečeny novou přípojkou. Napojení je řešeno v: SO 06 – Vyvedení 

výkonu, přípojka elektrické energie a SO 14 – Telekomunikační přípojka 
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Napojení na teplovod 

Bioplynová stanice bude při výrobě bioplynu produkovat teplo, které bude prodáváno. 

Napojení na teplovodní soustavu je řešeno v: SO 17 – Využití tepla – teplovod. Teplovod 

bude z předizolovaného potrubí a povede do areálu firmy Velux. 

 

2. Celkový popis stavby 

2.1.   Účel užívání 
 

Jedná se o výstavbu odpadářské bioplynové stanice ve Vyškově. Bioplynová stanice se 

nachází na okraji města Vyškova, směrem na Pustiměř. Stavba se skládá ze sedmnácti 

stavebních objektů a šesti provozních souborů. Nejčastějším materiálem bioplynové stanice 

je vodostavební beton. Provozní budova je zděná ze stavebních bloků systém 

PHOROTHERM, a hala příjmů je ocelová montovaná hala, opláštěná sendvičovými panely, 

podsklepená. Bioplynová stanice bude sloužit k výrobě bioplynu, který se následně přemění 

na elektrickou energii. Vedlejším produktem je tepelná energie, která bude prodávaná do 

teplovodní soustavy.  

 

2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Stavba je navržena tak, aby co nejlépe respektovala okolní zástavbu. Vzhled stavby, 

materiály a barevné řešení bude provedeno dle schválené projektové dokumentace 

dotčenými orgány.  

2.2.1.   Příprava území a výkopové práce 
 

Před zahájením výstavby musí být staveniště po celém obvodu oploceno a vybaveno 

zařízením staveniště. Protože je celé staveniště zarostlé náletovými dřevinami, musí být tyto 

dřeviny vykáceny a odvezeny na skládku. 

Z důvodu nedostupnosti žádného připojení elektrické energie a vody na staveniště (přípojku 

křižuje veřejná komunikace na Pustiměř) se začne souběžně s HTU s výstavbou objektů 

SO06 – vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie (budou realizovány a položeny 

všechny čtyři kabely, jeden bude ukončen ve staveništním rozvaděči ve staveništi a ostatní 

budou ukončeny na cívkách a nožové pojistky nebudou v místě RIS u trafostanice E.ON 

instalovány) SO08 – prodloužení vodovodního řádu, SO09 – přípojka vody veřejná 

část(ukončena v provizorní vodoměrné šachtě v prostoru staveniště), chránička pro SO14 – 

Telekomunikační přípojka, a potrubí pro SO16 – Výtlak a přečerpávací stanice(potrubí 

ukončeno za plotem staveniště a zaslepeno proti vniknutí nečistot, nebo hlodavců) a část 

předizolovaného potrubí SO17 – Využití tepla – teplovod. 

Tyto práce jsou prováděny nejdříve z důvodu staveništních přípojek el. energie a vody. Pro 

tyto všechny objekty budou prováděny protlaky pod komunikaci vedoucí směrem na 

Pustiměř a vedou přes pozemky města Vyškov. 

Dokončení objektů bude prováděno v rámci stavby.  

Nejprve se provede skrývka ornice na části staveniště v tloušťce 300mm. Dalším krokem je 

vytyčení a identifikaci všech možných stávajících křížících sítí jejich správci, aby 

nedošlo k poškození těchto sítí. Poté bude postupné hloubení stavebních jam jednotlivých 



32 

 

objektů. Pro výše uvedené objekty přípojek musí být dodrženy rozměry a trasy výkopů, 

křížení a souběh dle PD.  

2.2.2.   Základová konstrukce  

  
Stavební objekt SO01 – HALA PŘÍJMŮ A ÚPRAVY SUROVIN: 

- nosná ocelová konstrukce haly je založena na ŽB patkách prováděných do bednění 

- sokl bude založen na základové pasy 

- monolitické nádrže jsou založeny na ŽB kruhových deskách 

 

Stavební objekt SO02 – PROVOZNÍ BUDOVA S KOGENERAČNÍ JEDNOTKOU: 

- nosné zdivo z keramických bloků je založeno na základových pasech 

 

Stavební objekt SO03 – ZÁKLADY ROUROVÝCH FERMENTORŮ 

- tento objekt je sám o sobě základ – základové pasy v různých výškových úrovních 

 

Stavební objekt SO04 – POSTFERMENTOR 

- monolitická nádrž je založena na ŽB kruhové desce 

 

Stavební objekt SO05 – SKLAD STABILIZOVANÉHO SUBSTRÁTU 

- monolitická nádrž je založena na ŽB kruhové desce 

2.2.3.  Svislá a vodorovná nosná konstrukce  
 

Stavební objekt SO01 – HALA PŘÍJMŮ A ÚPRAVY SUROVIN: 

Svislá nosná konstrukce objektu je tvořena zavětrovanými ocelovými profily. 

Konstrukce je opláštěná sendvičovými PUR panely tloušťky 80 a 100mm. 

Sokl objektu tvoří vyzdívka z betonových tvárnic tloušťky 200mm, které tvoří ztracené 

bednění pro zmonolitnění této konstrukce betonem C20/25 a svislou a vodorovnou 

výztuž R10. Konstrukce bude provedena do výšky 850mm od 0,000. 

Strop 1.PP bude tvořit monolitická železobetonová konstrukce o tloušťce 350mm  

z betonu C30/37 a z betonářské oceli B500B – 10 505 (R). 

Svislé i vodorovné konstrukce 1. PP, konstrukce nádrží objektu jsou tvořeny ŽB 

monolitickou konstrukcí. 

  

Stavební objekt SO02 – PROVOZNÍ BUDOVA S KOGENERAČNÍ JEDNOTKOU: 

Svislá nosná konstrukce objektu je tvořena z keramických zdících bloků typu 

POROTHERM tl. 440mm a 300mm vyzděné na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné 

konstrukce budou tvořeny montovanou sádrokartonovou konstrukcí. 

Strop nad místnostmi – strojovna kogenerace a rozvodna NN tvoří předpjaté 

prefabrikované panely SPIROLL. 

 

Stavební objekt SO04 – DOFERMENTOR 

Svislá i vodorovná konstrukce objektu je tvořena železobetonovou monolitickou 

konstrukcí. 

 

Stavební objekt SO05 – SKLAD STABILIZOVANÉHO SUBSTRÁTU 

Svislá i vodorovná konstrukce objektu je tvořena železobetonovou monolitickou 

konstrukcí. 
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2.2.4.   Zastřešení – nosná konstrukce 
 

Stavební objekt SO01 – HALA PŘÍJMŮ A ÚPRAVY SUROVIN 

Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosné vazníky konstrukce haly, ke kterým jsou 

přišroubovány nosné trapézové plechy. 

 

Stavební objekt SO02 – PROVOZNÍ BUDOVA S KOGENERAČNÍ JEDNOTKOU  

Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční pultový dřevěný krov, který tvoří dřevěné 

pozednice, dřevěné krokve a ocelová vaznice. Bedněí krovu tvoří OSB desky, které jsou 

přišroubované ke krokvím. 

2.2.5.   Zastřešení – skladba střešní konstrukce 
 

Na dokončené bednění, či trapézový plech, bude provedena systémová parozábrana.   

Tepelná izolace bude provedena z tvrzeného polystyrenu, který bude skládán ve dvou 

vrstvách s překrýváním spár z důvodu eliminace tepelných mostů. 

Separační vrstvu mezi tepelnou izolací a hydroizolační PVC fólií tvoří geotextilie 200 g/m2. 

Hydroizolační vrstvu bude tvořit povlaková krytina z měkčené PVC hydroizolační fólie, 

která bude mechanicky kotvená do podkladu pomocí lelskopických kotev a samořezných 

šroubů. Měkčená hydroiolační PVC fólie bude svařována pomocí jednostopých a 

dvoustopých svárů. 

Klempířské výrobky, na které se tepelně taví folie, jsou typovou dodávkou systému střešní 

folie (poplastovaný plech z důvodu přilepení měkčené hydroizolační PVC fólie). Dodávka 

musí být nepoškozena, plechy nesmějí být nijak poškrábané. 

2.2.6.   Výplně otvorů 
 

Stavební objekt SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin 

Vrata do objektu jsou navrženy jako hliníkové sekční s elektrickým pohonem. Vrata mají 

zabudováno dveřní křídlo, pro pohodlný vstup osob do haly. 

 

Stavební objekt SO02 – PROVOZNÍ BUDOVA S KOGENERAČNÍ JEDNOTKOU  

Okna a prosklené stěny budou montována s plastovým rámem bílé barvy. Zasklení bude 

pomocí tepelněizolačního čirého dvojskla, s meziskelní fólií. Vstupní dveře jsou navrženy 

jako plastové stejně, jako okna.  

 

2.2.7.   Klempířské prvky 
 

Veškeré klempířské prvky, na které se nebude přitavovat hydroizolační PVC fólie budou 

vyrobeny z lakovaného plechu LINDAB.  

Oplechování střechy, které je ve styku s hydroiolační PVC fólií, musí být z poplastovaného 

pechu, který je v součástí dodávky hydroizolační měkčené PVC fólie. 

 

2.2.8.   Práce vnitřní a dokončovací 
 

Skladby podlahových konstrukcí budou provedeny dle PD. Nášlapné vrstvy jsou navrženy 

z dlažeb a průmyslových drátkobetonových podlah. Vnitřní omítky budou tenkovrstvé 

vápenné. Obklady jsou lepené do stěrky. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Rozvody instalací 
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budou vedené v drážkách, předstěrách či nad podhledem. Provedení, materiál a dimenze 

bude dle projektové dokumentace. 

2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Bioplynová stanice zpracovává organickou hmotu procesem mokré anaerobní fermentace. 

Vstupní surovina je přivážena do vstupních žlabů v objektu SO01. Z této suroviny se 

procesem fermentace a homogenizace vyrobí bioplyn, který kogenerační jednotka přemění 

na elektrickou energii a přebytkové teplo. Elektrickou energii a přebytkové teplo z části 

využívá bioplynová stanice pro provozní potřeby a zahřívání vstupních surovin. Větší část 

elektrické energie prodává bioplynová stanice do veřejné sítě elektrické energie a 

přebytkové teplo je odvedeno teplovodem do blízké budovy firmy VELUX, která je 

v blízkosti bioplynové stanice.  

2.4.   Bezbariérové užívání stavby 
 

Bezbariérové užívání objektu podléhá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup k objektu a celkový 

pohyb po objektu je řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

2.5.   Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba svým charakterem spadá do kategorie staveb se speciálním provozem. Zhotovitel 

předá investorovi provozní a údržbová řád stavby včetně technologických zařízeních. 

Bezpečnost při užívání stavby podléhá zejména platným zákonům, vyhláškám a nařízením 

vlády České republiky. 

 

2.6 Základní charakteristika všech stavebních i inženýrských objektů 

2.6.1 SO 01 – Hala příjmu a úpravy surovin 
 

Přípravné a zemní práce 

Přípravné práce spočívají v posečení celé parcely, osazení provizorního oplocení staveniště 

včetně vjezdové brány a v osazení zařízení staveniště (staveništní buňky - WC, šatna a sklad 

nářadí). Vjezd na staveniště je nově povoleným budoucím výjezdem od objektu, který je v 

první fázi zpevněn štěrkem a vyasfaltován až na konci stavby.  

Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit skutečný stav geologických podmínek 

základové půdy.  

Vřed zahájením stavebních prací a výkopů základových pas a patek pro objekt SO01, bude 

stavba zaměřena geodetem. 

Výkopy se provedou dle platné projektové dokumentace pro provádění stavby. Zemina se 

uloží v místě staveniště a část z ní se použije na opětovné zásypy.  

 

 

Základy 

Do základové spáry pasů je vložen zemnící pásek FeZn dle PD elektroinstalace, který je 

vyveden v místě bleskosvodu a nulování nad terén. 

Horní stavba bude založena na základových pasech a patkách betonu třídy C25/30. 

Základové konstrukce budou osazeny na zhutněný polštář z drceného kameniva. Hloubka 

základových pasů bude z hlediska klimatického minimálně 800mm od přilehlého 

upraveného terénu.   
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Spodní stavba bude založena na železobetonové monolitické desce. Ocelové sloupy budou 

založeny na železobetonových patkách. Podkladní beton bude nahrazen zhutněnou vrstvou 

z drobného kameniva.  

 

Hydroizolace 

Hydroizolace bude tvořena z fólie mPVC tl. 1.0mm. Hydroizolace bude vytažena na svislou 

soklovou stěnu do výšky minimálně 350mm od přilehlého upraveného terénu. Jako 

separační vrstva bude použita geotextilie 300g/m2 . Izolace bude chráněna nopovou fólií. 

V místě podzemní stavby bude izolace chráněna betonovou mazaninou tloušťky 50mm. 

 

Svislé konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové pozinkované prvky dle platné PD pro provedení 

stavby. Opláštění je řešeno pomocí sendvičových PUR panelů Kingspantl. 80mm a 100mm.  

Sokl SO01 bude vyzděn z betonových tvárnic tl. 200mm, které budou zmonolitněny 

betonem třídy C20/25 a vyztuženy svislou a vodorovnou výztuží R10. 

Přístřešek pro popelnice bude rovněž ocelový. 

 

Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.S je řešen jako monolitická železobetonová deska. Tato deska zároveň plní 

funkci podlahy 1.NP.  

Nosná konstrukce zastřešení haly je z příhradových, ocelových, žárově zinkovaných, 

obloukových vazníků 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako ocelové, žárově zinkované. Schodišťové stupně jsou řešeny jako 

pórorošt tl. 30mm. 

  

Zastřešení 

Objekt  SO01 bude zastřešen obloukovou střechou. Nosná konstrukce plochy zastřešení 

bude řešeno pomocí trapézového plechu 135/310mm.  

Tepelná izolace je tvořena jako z polystyrenových desek pro ploché střechy. Jako separační 

vrstva je použita geotextilie, která je kotvena až kotvami hydroizolační PVC folie.  

Jako hydroizolace je použita měkčená hydroizolační PVC folie.  Kotvena bude pomocí 

talířových kotev a samořezných šroubů do oceli.   Součástí dodávky systému folie je i 

podkladní textilie a plechování okolo střechy (závětrné lišty, okapové lišty, podkladní lišty). 

 

Podlahy 

Podlaha v 1.S je železobetonová deska, která je opatřena hydroizolační stěrkou. Nášlapná 

vrstva 1. NP je řešena jako pancéřová podlaha z drátkobetonu. V prostoru popelnic bude 

betonová dlažba. 

 

 

Úpravy povrchů 

V prostorách 1. S, a ve čtyřech nádržích budou stěny opatřeny speciálními hdroizlačními 

stěrkami a nátěry. 

Povrch ocelové nosné konstrukce montované haly bude žárově zinkovaný.  Sendvičové 

panely jsou z výrobny opatřeny povrchovou úpravou. 

Sokl z betonových tvárnic bude z vnější strany opatřen obkladem a z vnitřní strany bude 

opatřen otěruvzdorným nátěrem. 
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Výplně otvorů 

Na fasádě budou osazeny prosvětlovací systémové panely v systému sendvičových panelů. 

Vrata jsou navrženy jako sekční na dálkové ovládání. Součástí těchto vrat jsou i vstupní 

dveře. 

 

Tepelné a zvukové izolace 

Sendvičové panely jsou od výrobce opatřeny PUR izolací a jsou navrženy dle požadavků. 

Konstrukce střechy je zateplena nadkrokevní tepelnou izolací - pěnovým polystyrenem pro 

ploché střehy tloušťky 100mm. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky, na které se tepelně taví folie jsou typovou dodávkou systému střešní 

folie (poplastovaný plech). Dodávka musí být nepoškozena, plechy nesmějí být nijak 

poškrábané. Žlaby, háky, svody a kotlíky jsou navrženy ze systému lakovaného plechu ve 

stejném odstínu, jako sendvičové opláštění stavby. Tyto systémy se neletují, vše je spojeno 

mechanicky typovými spojkami, z důvodu možnosti porušení povrchové úpravy materiálu. 

2.6.2. SO 02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 
 

Provozní budova s kogenerační jednotkou je zděná, jednopodlažní budova 

s železobetonovými ztužujícími věnci. Jedná se o přímou přístavbu k SO01 – Hala příjmů. 

Konstrukci stropu z části tvoří předpjaté železobetonové panely Spiroll tloušťky 200mm. 

Stavba je založena na základové pasy. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný pultový 

krov s dřevěným záklopem. Vaznice tvoří ocelové profily. Střešní krytinu tvoří souvrství 

hydroizolační mPVC fólie. Vnitřní i vnější povrchy stěn budou omítnuty 

vápenocementovými omítkami. Výplně otvorů jsou řešeny plastovými okny, vrata jsou 

řešené jako sekční na dálkové ovládání. Hydroizolace spodní stavby je řešena mPVC fólií. 

Částečně v objektu SO02 je podlaha řešena jako pancéřová (drátkobeton), v sociální části je 

podlaha železobetonová. V sociální části objektu SO02 je řešen strop pomocí SDK a příčky 

jsou také řešeny pomocí SDK příček. 

Užitná plocha objektu je 158, 1m2, Obestavěný prostor je 1317 m3, zastavěná plocha činí 

190,0m2 

2.6.3. SO 03 – Základy rourových fermentorů, chladičů a biologického 
filtru 
 

Základy rourových fermentorů jsou čtyři železobetonové postupně vyvýšené základové 

pasy, které jsou kolmé na umístění fermentorů. 

Fermentory jsou tři válcové nádrže s vnitřním i vnějším povrchem z nerezavějící oceli, jsou 

zateplené, vyhřívané, samostatně stojící.  

Biologický filtr slouží pro čištění odpadního vzduchu z objektu SO01. Jedná se o částečně 

podzemní železobetonovou vanu naplněnou roznášecí vrstvou a organickou  

 

2.6.4. SO 04 – Dofermentor 
 

Jedná se o železobetonovou, částečně podzemní nádrž, válcového tvaru, která je vybavena 

integrovaným dvoumembránovým zásobníkem bioplynu a míchadly. Vnitřní průměr této 

nádrže je 22 metrů a výška 7 metrů. Nádrž je založena na železobetonové základové desce, 

která leží na hutněném štěrkopísku. Vnitřní povrchy jsou opatřeny hydroizolačními 
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stěrkami a nátěry. Bioplyn, který vzniká v této nádrži je soustřeďován nad hladinu, odkud je 

dmychadlem odváděn do kogeneračních jednotek. 

 

 

2.6.5. SO 05 – Sklad stabilizovaného substrátu 
 

Jedná se o železobetonovou, částečně podzemní míchanou nádrž, válcového tvaru, která je 

vybavena míchadly. Vnitřní průměr této nádrže je 32,2 metrů a výška 7 metrů. Nádrž je 

založena na železobetonové základové desce, která leží na hutněném štěrkopísku. Vnitřní 

povrchy jsou opatřeny hydroizolačními stěrkami a nátěry. Do nádrže je surovina přiváděna 

ze separátoru a odváděna je přes stáčecí místo digestátu. 

2.6.6.  SO 06 – Vyvedení výkonu, přípojka elektrické energie 
 

Jedná se o napojení bioplynové stanice na trafostanici , která je majetkem firmy E.ON. U 

trafostanice bude zřízen elektroměrný rozvaděč, který bude připojen do stávající 

trafostanice. Do země budou uloženy 4 kusy kabelu 1-AYKY-J 3x240+120mm2. Délka 

trasy je cca 320m 

2.6.7.  SO 07 – Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 
 

Podzemní kanalizační systém je navržen z plastového potrubí, které je uloženo do 

pískového lože. Jsou navrženy plastové kanalizační šachty. Dešťová voda bude likvidována 

pomocí navržených vsaků na pozemku stavby, zbytek nevsáknuté dešťové vody budou 

vyústěny do toku Marchanka. Splaškové odpadní vody budou likvidovány v rámci 

bioplynové stanice. 

2.6.8.  SO 08 – Prodloužení veřejného vodovodního řádu 
 

Zásobování bioplynové stanice pitnou vodou bude z veřejného vodovodního řádu 

společnosti VaK Vyškov.   Nejprve bude provedeno prodloužení z koncového bodu 

veřejného vodovodního řádu u trafostanice E. ON. Prodloužení bude provedeno z potrubí 

HDPE DN 200. Ukončeno bude nadzemním hydrantem a bude provedena odbočka k BPS 

Vyškov. Bude provedena instalace informačního Cu vodiče. Bude provedena tlaková 

zkouška, o které bude sepsán protokol, dále bude provedena desinfekce potrubí, o které 

bude sepsán protokol. 

 

2.6.9.  SO 09 – Přípojka vody – veřejná část 
 

Potrubí bude začínat na odbočce na SO08 - Prodloužení veřejného vodovodního  řádu a 

stavební objekt je ukončen v místě vodoměru ve vodoměrné šachtě, která je umístěna před 

budovou SO02. 

Přípojka vody – veřejná část bude provedena z potrubí HDPE DN 80 v délce cca 64m. Při 

křížení potrubí s vozovkou směrem na Pustiměř bude proveden protlak s chráničkou DN 

200. Bude provedena instalace informačního Cu vodiče. Bude provedena tlaková zkouška, 

o které bude sepsán protokol, dále bude provedena desinfekce potrubí, o které bude sepsán 

protokol. 
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2.6.10.  SO 10 – Přípojka a rozvod vody 
 

Potrubí bude začínat vodoměrem a je napojeno k okruhu bioplynové stanice. Jedná de o 

okruh hygienický a okruh technologický. Bude provedena instalace informačního Cu 

vodiče. Bude provedena tlaková zkouška, o které bude sepsán protokol, dále bude 

provedena desinfekce potrubí, o které bude sepsán protokol. 

2.6.11.  SO 11 – Úprava sjezdu na silnici III-0462 
 

Jedná se o napojení na komunikaci směrem na Pustiměř z bioplynové stanice Vyškov. Jedná 

se o podloží pod živičnou plochu z předepsaných, hutněných vrstev kameniva, kde poslední 

vrstva je fr. 32/63 prolitá cementovou prolivkou, úprava stávajícího propustku a 2 vrstvy 

živičné plochy. Napojení na stávající komunikaci III-0462 bude přes zapuštěný obrubník. 

Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,5%. 

2.6.12.  SO 12 – Vozovka, zpevněné plochy a sadové úpravy 
 

Tento stavební objekt obsahuje živičné komunikace bioplynové stanice Vyškov. Jedná se o 

podloží pod živičnou plochu z předepsaných, hutněných vrstev kameniva, kde poslední 

vrstva je fr. 32/63 prolitá cementovou prolivkou a 2 vrstvy živičné plochy. Dále budou 

vybudovány dlážděné plochy dle předepsaných vrstev a zhutnění. Ploch jako například 

parkoviště a chodníky. 

Dále bude součástí toto objektu vybudována systémová mostová váha, která bude sloužit 

pro vážení přijímaných surovin. 

Sadové úpravy budou provedeny výsadbou nových stromů za vytěžené náletové dřeviny. 

Toto je také požadavkem odboru životního prostředí, který se ke stavbě vyjadřoval. Dále 

proběhne konečná úprava budoucích zatravněných ploch osazením travnatou zelení. Toto 

proběhne zároveň na nově zbudovaném stabilizovaném svahu v části NatureSlope. 

2.6.13 SO 13 – Terénní úpravy 
 

V rámci tohoto stavebního objektu se provedou veškeré terénní úpravy včetně skrývky 

ornice, výkopy stavebních jam, zavážky kolem hotových stavebních objektů do předepsané 

výškové úrovně a stabilizace svahu GreenSlope a NatureSlope. 

2.6.14 SO 14 – Telekomunikační přípojka 
 

Jedná se o provedení telekomunikační přípojky bioplynové stanice. Stávající 

telekomunikační vedení se nachází vedle SO08 – Prodloužení vodovodního řadu, těsně za 

plotem společnosti BKR, kde bude odbočka. Přípojka bude vedena v proto zřízeném 

protlaku DN 100 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř. 

2.6.15 SO 15 – Oplocení 
 

Jedná se o provedení oplocení celého pozemku bioplynové stanice v délce 442m. Oplocení 

bude provedeno poplastovaným pletivem s poplastovaným sloupkem. 

2.6.16 SO 16 – Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 
 

Jedná se o zděnou budovu mezi SO04 – Dofermentorem a SO05 – Skladem 

stabilizovaného substrátu. Budova je z vyztuženého ztraceného bednění, vylitého 

betonovou směsí s pultovou střechou. 
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Další částí tohoto objektu je výtlaková kanalizace, jdoucí v jednom výkopu s SO08 – 

Prodloužení vodovodního řádu. Zakončení tohoto potrubí je průtokoměrem v kanalizační 

šachtě vedle trafostanice E. ON. Potrubí je HDPE DN 80. Potrubí bude vedeno v proto 

zřízeném protlaku DN 200 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř.  

2.6.17 SO 17 – Využití tepla – teplovod 
 

Jedná se o vyvedení přebytkového tepla z kogenerační jednotky do továrny BKR, která 

přebytkové teplo vykupuje. Vyvedení je tvořeno 2 ks předizolovaným ocelovým potrubím, 

které je svářeno elektrodou. Potrubí je vedeno v zemi. Potrubí bude vedeno v proto 

zřízeném 2 ks protlaku DN 325 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř.  

Součástí tohoto stavebního objektu je vystrojení kotelny v BKR včetně měření a regulace 

dodávaného tepla. Napojení na bioplynovou stanici je součástí technologie, kterou tato 

práce neřeší. 

2.7.   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 

2.8.   Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení bude podrobně řešené v požárně bezpečnostním projektu 

stavby (není součástí této práce). Požárně bezpečnostní řešení stavby je provedeno dle 

platných vyhlášek, zákonů, nařízení vlády a ČSN. V budovách bude vyvěšený evakuační 

plán budovy s vyznačenými požárně únikovými cestami, únikovými východy a 

rozmístěním hasicích přístrojů. 

2.9.   Zásady hospodaření s energií 
 

Splnění požadavků 

Jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov podle zákona 406/2000Sb, o 

hospodaření energií, v pozdějším znění na na tento objekt nejsou uplatňovány a požadavky 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

 

Spotřeba elektrické energie 

Bioplynová stanice bude vyrábět elektrickou energii, která bude zabezpečovat provoz 

stanice a přebytek bude prodávaný sítě. 

2.10.   Hygienické požadavky na stavby 
Stavba je navržená v souladu s  technickými požadavky na stavby dle vyhlášky 

268/2009 Sb. Budova bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Větrání 

bude pomocí vzduchotechnických prvků a výplní otvorů. Osvětlení vnitřních prostorů je 

zabezpečeno okny a klasickými osvětlovacími prvky (žárovky, zářivky…). Budova 

bude vytápěna z vlastních zdrojů – přebytečné teplo vzniklé při procesu přeměny 

bioplynu na elektrickou energii. Z hygienického hlediska stavba nevyvolává negativní 

účinky na okolní zástavbu (při aktuální zastavěnosti). 
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2.11.   Ochrana stavby před nežádoucími účinky 

2.11.1. Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Dle radonového měření se stavba nachází v oblastní se středním radonovým rizikem. Proti 

radonu bude stavba chráněna měkčenou PVC fólií s protiradonovou vložkou. 

2.11.2.  Ochrana před bludnými proudy 
Stavba se nenachází v prostoru s bludnými proudy. 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v prostoru s technickou seizmicitou. 

2.11.4. Ochrana proti hluku 
Stavba nebude produkovat nadměrné množství hluku. Vyprodukované množství splňuje 

limity pro daný typ budovy.  

2.11.5. Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové lokalitě.  

3. Připojení na technickou infrastrukturu  

3.1. Vodovod 
 

Stavba bude napojena na stávající vodovod města Vyškov. Správce sítě je společnost 

VaK Vyškov. Nejprve bude provedeno prodloužení hlavního řádu z materiálu HDPE DN 

200 mm a osazení hydrantu. Z koncového bodu bude vytažena vodovodní přípojka 

z materiálu HDPE DN 80 mm. Odkalená voda bude odvedena výtlakovým potrubím 

z HDPE DN 80 mm. Napojení na vodovod je řešeno v: SO 08 – Prodloužení veřejného 

vodovodního řádu, SO 09 – Přípojka vody – veřejná část,  SO 10 – Přípojka a rozvod vody 

a SO 16 – Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody. 

3.2. Dešťová a splašková kanalizace 
 

Stavba nebude napojena na veřejnou splaškovou ani dešťovou kanalizaci. Vzniklí 

splaškový odpad bude likvidován přímo v areálu bioplynové stanice (bioodpad). 

Dešťové vody budou sváděny do vsakovacích nádrží s přepadem a následně odvedeny 

do místního vodního toku Marchanka. Likvidace dešťových vod řeší:  SO 07 – 

Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

3.3. Napojení na elektrickou energii a telekomunikační rozvody 
Stavba bude napojena na rozvody elektrické energie přípojkou ze stávající trafostanice 

společnosti E-ON. Telekomunikační rozvody budou zabezpečeny novou přípojkou.  

Napojení je řešeno v: SO 06 – Vyvedení výkonu, přípojka elektrické energie a SO 14 – 

Telekomunikační přípojka.  

3.4. Napojení na teplovod 
Bioplynová stanice bude při výrobě bioplynu produkovat teplo, které bude prodáváno. 

Vzniklé teplo bude odváděno předizolovaným ocelovým potrubím do areálu firmy Velux. 

Napojení na teplovodní soustavu je řešeno v: SO 17 – Využití tepla – teplovod 
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4. Dopravní řešení 

4.1. Popis dopravního řešení 

Příjezd do areálu bioplynové stanice Vyškov bude po silnici III. třídy na ulici Sochorova. 

Z této komunikace bude proveden sjezd na areálovou komunikaci. Vjezd bude 

zabezpečen vstupní bránou s vrátnicí a celý areál bude oplocený. Doprava v areálu 

podléhá vnitro areálovému dopravnímu řešení a značení. Před vstupní bránou podléhá 

doprava platným zákonům České republiky. Doprava bude probíhat pouze po 

vyznačeným areálových cestách. 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na Bioplynovou stanici Vyškov je plánovaná po místní komunikaci III. třídy na 

ulici Sochorova. Z této komunikace bude proveden sjezd a příjezdová komunikace. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno: SO 11 – Úprava sjezdu na silnici III-

0462 a SO 12 – Vozovka, zpevněné plochy a sadové úpravy. Povrch vozovky bude 

živice. 

4.3. Doprava v klidu 

Dopravu v klidu řeší zbudované parkovací místa v areálu bioplynové stanice. Počet 

parkovacích míst vychází uvažovaného počtu osob obsluhujících stanici – 5 

parkovacích míst. 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

V okolí bioplynové stanice se nenachází cyklistické stezky a stezky pro pěší. 

 

5 . Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1. Terénní úpravy 
 

Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice. Ornice bude následně použita na 

terénní a sadové úpravy. Dále bude zhotovený stabilizovaný svah v areálu stanice. 

5.2. Požité vegetační prvky 
 

Výsadba trávníku, keřů a stromů je součástí sadových úprav. Výsadba bude probíhat 

v jarních měsících. Rozmístění vegetačních prvků bude dle situace sadových úprav. 

5.3. Biotechnická opatření 
 

V rámci biotechnických opatření bude v areálu zhotoven stabilizovaný svah. 

 

6 . Popis vlivu stavby na životní prostředí 

6.1. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Vliv stavby na životní prostředí je pozitivní. Stanice přeměňuje bioodpad na elektřinu.  

Bioplynová stanice Vyškov je navržena tak, aby byla v souladu s platnou legislativou a 
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neměla negativní vliv na životní prostředí. Splaškové odpady jsou likvidovány v areálu 

stanice. Dešťové vody budou stahovány do vsakovacích. Stavba je navržená z materiálů, 

které neohrožují životní prostředí. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně 

znečišťoval, nebo ohrožoval životní prostředí škodlivinami. Vznikající odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, zákonem č. 

477/2001sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o 

podrobnostech nakládání s odpady.  

 

6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Stavba je osazena do okolí polí a průmyslové zóny. Stanice nebude mít negativní vliv na 

zachování ekologických funkcí a vazeb na krajinu. 

6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Bioplynová stanice se nenachází v území Natura2000. 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 

Stavba nepodléhá zohledňovacím podmínkám nebo stanoviskám EIA. 

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma 
 

Ochranná pásma jsou navržená dle vyjádření dotčených správců sítí. 

 

7. Ochrana obyvatelstva 
 

Požadavky na ochranu obyvatelstva (šíření hluku, životní prostředí, likvidace odpadů, 

hospodaření s energiemi, veřejná bezpečnost obyvatel a nadměrný hluk) jsou splněny. 

 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Na staveniště bude v rámci jednotlivých stavebních objektů inženýrských sítí dovedeny 

média pro provoz staveniště a hygienu pracovníků. Dovedena bude elektrická energie, 

voda. Splašky ze sociálního kontejneru budou odváděny do zakopané plastové jímky na 

staveništi, odkud budou dle potřeby vyváženy fekálem a likvidována na příslošné čitírně 

odpadních vod ve Vyškově. 

Jednotlivé sítě jsou vyznačeny na výkrese C5 a C6 – Zařízení staveniště. 

8.2. Odvodnění staveniště 
 

Staveništní komunikace a zpevněné plochy budou z hutněného betonového recyklátu frakce 

0/63 mm. Samotný materiál propouští vodu do podloží. Komunikace budou spádované 

k okraji staveništi a odvodněné do vsakovacích jímek. 
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8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 

Přístup na saveniště bude dvoudílnou uzamykatelnou bránou z ulice Sochorova. Vjezd 

bude zpevněn pomocí hutněného betonového recyklátu, stejně jako vnitrostaveništní 

komunikace. Vjezd a výjezd bude opatřen příslušnými dopravními značkami a 

informativními tabulkami dle výkresu C4 – Dopravní značení stavby. 

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Výstavba bioplynové stanice nebude mít významný vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavba se nachází na okraji města Vyškov v průmyslové zóně. Při výstavbě bude v okolí 

stavby hustější provoz. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 

Staveniště bude po celém obvodu oploceno a bude zamezeno vstupu cizích osob na 

staveniště a vstupu zhotovitele mimo staveniště. Před zahájením výstavby budou 

odstraněny keře a porosty umístěné v místě stavby. Kácení a odstranění křovin bude 

provedeno dle projektu přípravy území. Kácení nesmí být prováděno v období vegetačního 

klidu. 

8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Při výstavbě doje k dočasným záborům při realizaci přípojek inženýrských sítí a realizaci 

sjezd z komunikace do areálu bioplynové stanice. Zábory budou vyřízeny s dotčenými 

institucemi a budou řádně označeny a zabezpečeny z hlediska BOZP. 

8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

(shromažďování, třídění a způsob likvidace) a jeho nové prováděcí předpisy, především 

Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 381/2001Sb., a vyhláška č. 383Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Zákon 185/2001 je nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Firma likvidující 

odpady musí mít k této činnosti patřičné oprávnění a musí splňovat zákonné požadavky dle 

dle zákona č. 185/2001Sb., resp. 34/2008 Sb. o odpadech. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 

oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 

smlouvy.  

Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o likvidaci všech vzniklých odpad při výstavbě. 

Biologický odpad při výstavbě (splaškový odpad) bude svedený staveništní kanalizační 

přípojkou do jímky. 

 

Vzniklé odpady: 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla N Sp 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N Sp, Sk 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak N Sp, Sk 



44 

 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak 

/plechovky 

N Sp, Sk 

08 01 09 odpad z odstraňování barev a/nebo laků N Sp, Sk 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál 

O Sk, Sp  

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál/plechovky 

O Sk, Sp  

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 

15 01 02 plastový obal O R, V 

15 01 03 dřevěný obal O R, V 

15 01 04 kovový obal O R, V 

15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 

17 01 01 beton O V 

17 01 02 cihla O V 

17 01 04 sádrová stavební hmota O V 

17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 

17 02 02 sklo O R, V 

17 02 03 plast O R, V 

17 04 01 měď O R, V 

17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 

17 04 07 směs kovů O R, V 

17 05 01 zemina a/nebo kameny O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 

20 01 02 sklo O R, V 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 

20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 

20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 

171101 dřevo napadené škůdci N A 

8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Před zahájením vlastní výstavby bude provedena skrývka ornice. Ornice i vytěžená zemina 

bude uskladněna na staveništi a následně použita při terénních a sadových úpravách. 

Umístění deponií je vyznačené ve výkresu zařízení staveniště. 

8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při výstavbě bude postupováno tak, aby neměla výstavba negativní vliv na životní prostředí 

a okolí výstavby. Na stavbě bude umístěna havarijní sada a bude vypracovaný havarijní 

plán. Vliv stavby na životní prostředí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních 

strojů, prašnost exhalace ze stavebních strojů a odpad ze stavebních činností. Při výstavbě 

bude postupováno tak, aby tyto negativní vlivy byli minimalizovány. 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

(shromažďování, třídění a způsob likvidace) a jeho nové prováděcí předpisy, především 

Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 381/2001Sb., a vyhláška č. 383Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Zákon 185/2001 je nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Firma likvidující 

odpady musí mít k této činnosti patřičné oprávnění a musí splňovat zákonné požadavky dle 

dle zákona č. 185/2001Sb., resp. 34/2008 Sb. o odpadech. 
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Na staveništi budou umístěny kontejnery, ve kterých bude ukládán odpad dle své povahy a  

zatřízení do katalogu odpadů. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 

oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 

smlouvy.  

Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o likvidaci všech vzniklých odpad při výstavbě. 

Biologický odpad při výstavbě (splaškový odpad) bude svedený staveništní kanalizační 

přípojkou do jímky. 

 

Budou dodrženy zejména tyto předpisy: 

 

•Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění 

•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění  

•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů  

•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění  

•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

 

Ochrana ovzduší, hluk 

Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 

114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Stavební práce 

budou prováděny od 6.00 do 22.00. Osoby pohybující se na staveništi budou používat 

OOPP k zamezení negativních účinků hluku na jejich zdraví. 

8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, zákony a 

ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí.  

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  
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• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Příjezd na staveniště bude v celém rozsahu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u 

vjezdu bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným 

značením a tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, 

investorovi a koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit dopravním 

značením stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou prokazatelně 

s BOZP a PO na staveništi, technologickými postupy, místním a provozním řádem, 

evakuačním plánem, riziky, používání OOPP, umístěním hlavního vypínače elektrické 

energie, komunikačními plochami a dalšími předpisy související s výstavou. Po celou 

dobu výstavby bude na stavbě koordinátor BOZP. Na staveništi budou umístěny mobilní 

buňky – kanceláře, šatny, záchody a sklady. 

8.11.  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Bezbariérové užívání objektů dotčených staveb podléhá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup k objektu a 

celkový pohyb při výstavbě je řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu či 

orientace. 

8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Při výstavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a vyjádření dotčených 

orgánů a správců sítí. 

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění  
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
 

Staveniště bude v celém rozsahu oplocené. Stavba bude realizovaná ve volném prostranství 

bez omezení okolního vlivu. 

8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Postup výstavby se bude řídit: C12. Harmonogram stavby  a C11.Objektovým plánem 

stavby. Délka výstavby je stanovena na 16 měsíců. Zahájení výstavby je plánované na 

02/2015 a konec výstavby na 06/2016. 
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9. JEDNOTLIVÉ ZPRACOVÁVANÉ ČÁSTI STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
 

A1. Průvodní zpráva 

A2. Souhrnná technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

A3. Stavebně technologická studie hrubé stavby 

A4. Technická zpráva zařízení staveniště  

A5. Návrh hlavních strojů a mechanismů proSO01 a SO02 

A6. Plán zajištění materiálových zdrojů pro SO01 

A7. Technologický předpis – betonáž suterénu SO01   

A8. Zpráva BOZP 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA   

1. 1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Bioplynová stanice Vyškov 

 

Místo stavby: stát: Česká Republika 

 kraj: Jihomoravský 

 město: Vyškov 

 ulice: Sochorova 

 

Katastrální území:  Vyškov  (788571) 

 

Stavební úřad:  Vyškov 

  

Charakter stavby: novostavba 

  

 

 

1.2. Identifikační údaje investora 

 

Investor: REBIOS, spol. s r. o. 

 Cukrovarská 486/16 

 682 01, Vyškov  

 

1.3. Identifikační údaje projektanta 
 

Generální projektant: CORAMEXPORT s.r.o.  

 Josefská 29 

 571 01, Moravská Třebová 

 

Hlavní projektant: Ing. Milan Keslar 

 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE STAVBY 

2. 1. Popis stavby 
 

Jedná se o výstavbu odpadářské bioplynové stanice ve Vyškově. Bioplynová stanice se 

nachází na okraji města Vyškova, směrem na Pustiměř. Stavba se skládá ze sedmnácti 

stavebních objektů a šesti provozních souborů. Nejčastějším materiálem bioplynové stanice 

je vodostavební beton. Provozní budova je zděná ze stavebních bloků systému 

PHOROTHERM. 

Hala příjmů je ocelová montovaná hala, opláštěná sendvičovými panely, podsklepená.  

Bioplynová stanice zpracovává organickou hmotu procesem mokré anaerobní fermentace. 

Vstupní surovina je přivážena do vstupních žlabů v objektu SO01. Z této suroviny se 

procesem fermentace a homogenizace vyrábí bioplyn, který kogenerační jednotka přemění 

na elektrickou energii a přebytkové teplo. Elektrickou energii a přebytkové teplo z části 

využívá bioplynová stanice pro provozní potřeby a zahřívání vstupních surovin. Větší část 
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elektrické energie prodává bioplynová stanice do veřejné sítě elektrické energie a 

přebytkové teplo je odvedeno teplovodem do blízké budovy firmy VELUX, která je 

v blízkosti bioplynové stanice.  

2. 2. Členění na objekty 

2. 2. 1. Stavební objekty 
 

SO  01  Hala příjmů a surovin 

SO  02 Provozní budova s kogenerační jednotkou 

SO  03  Základy rourových fermentorů 

SO  04  Dofermentor 

SO  05 Sklad stabilizovaného substrátu 

SO  06  Vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie 

SO  07  Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

SO  08 Prodloužení veřejného vodovodního řádu 

SO  09  Přípojka vody – veřejná část 

SO  10  Přípojka a rozvody vody 

SO  11 Úprava sjezdu 

SO  12  Vozovky, zpevněné plochy a sadové úpravy 

SO  13  Terénní úpravy 

SO  14 Telekomunikační přípojka 

SO  15  Oplocení 

SO  16 Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 

SO  17 Využití tepla – tepelný rozvod 

 

2.2.2.   Provozní soubory 

 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 

2. 3. Popis objektů 

2. 3. 1. Stavební objekty 
 

2.3.1.1. SO 01 – Hala příjmu a úpravy surovin 

 

2.3.1.1.1. Přípravné a zemní práce 

 

Přípravné práce spočívají v posečení celé parcely, osazení provizorního oplocení staveniště 

včetně vjezdové brány a v osazení zařízení staveniště (staveništní buňky - WC, šatna a sklad 

nářadí). Vjezd na staveniště je nově povoleným budoucím výjezdem od objektu, který je v 

první fázi zpevněn štěrkem a vyasfaltován až na konci stavby.  

Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit skutečný stav geologických podmínek 

základové půdy.  
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Vřed zahájením stavebních prací a výkopů základových pas a patek pro objekt SO01, bude 

stavba zaměřena geodetem. 

Výkopy se provedou dle platné projektové dokumentace pro provádění stavby. Zemina se 

uloží v místě staveniště a část z ní se použije na opětovné zásypy.  

 

2.3.1.1.2. Základy 

 

Do základové spáry pasů je vložen zemnící pásek FeZn dle PD elektroinstalace, který je 

vyveden v místě bleskosvodu a nulování nad terén. 

Horní stavba bude založena na základových pasech a patkách betonu třídy C25/30. 

Základové konstrukce budou osazeny na zhutněný polštář z drceného kameniva. Hloubka 

základových pasů bude z hlediska klimatického minimálně 800mm od přilehlého 

upraveného terénu.   

Spodní stavba bude založena na železobetonové monolitické desce. Ocelové sloupy budou 

založeny na železobetonových patkách. Podkladní beton bude nahrazen zhutněnou vrstvou 

z drobného kameniva.  

 

2.3.1.1.3. Hydroizolace 

 

Hydroizolace bude tvořena z fólie mPVC tl. 1.0mm. Hydroizolace bude vytažena na svislou 

soklovou stěnu do výšky minimálně 350mm od přilehlého upraveného terénu. Jako 

separační vrstva bude použita geotextilie 300g/m2 . Izolace bude chráněna nopovou fólií. 

V místě podzemní stavby bude izolace chráněna betonovou mazaninou tloušťky 50mm. 

 

2.3.1.1.4. Svislé konstrukce 

 

Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové pozinkované prvky dle platné PD pro provedení 

stavby. Opláštění je řešeno pomocí sendvičových PUR panelů Kingspantl. 80mm a 100mm.  

Sokl SO01 bude vyzděn z betonových tvárnic tl. 200mm, které budou zmonolitněny 

betonem třídy C20/25 a vyztuženy svislou a vodorovnou výztuží R10. 

Přístřešek pro popelnice bude rovněž ocelový. 

 

2.3.1.1.5. Vodorovné kostrukce 

 

Strop nad 1.S je řešen jako monolitická železobetonová deska. Tato deska zároveň plní 

funkci podlahy 1.NP.  

Nosná konstrukce zastřešení haly je z příhradových, ocelových, žárově zinkovaných, 

obloukových vazníků 

 

2.3.1.1.6. Schodiště 

 

Schodiště je navrženo jako ocelové, žárově zinkované. Schodišťové stupně jsou řešeny jako 

pórorošt tl. 30mm. 

  

2.3.1.1.7. Zastřešení 

 

Objekt  SO01 bude zastřešen obloukovou střechou. Nosná konstrukce plochy zastřešení 

bude řešeno pomocí trapézového plechu 135/310mm.  

Tepelná izolace je tvořena jako z polystyrenových desek pro ploché střechy. Jako separační 

vrstva je použita geotextilie, která je kotvena až kotvami hydroizolační PVC folie.  
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Jako hydroizolace je použita měkčená hydroizolační PVC folie.  Kotvena bude pomocí 

talířových kotev a samořezných šroubů do oceli.   Součástí dodávky systému folie je i 

podkladní textilie a plechování okolo střechy (závětrné lišty, okapové lišty, podkladní lišty). 

 

2.3.1.1.8. Podlahy 

 

Podlaha v 1.S je železobetonová deska, která je opatřena hydroizolační stěrkou. Nášlapná 

vrstva 1. NP je řešena jako pancéřová podlaha z drátkobetonu. V prostoru popelnic bude 

betonová dlažba. 

 

2.3.1.1.9. Úpravy povrchů 

 

V prostorách v 1.S a ve čtyřech nádržích budou stěny opatřeny speciálními hydroizlačními 

stěrkami a nátěry. 

Povrch ocelové nosné konstrukce montované haly bude žárově zinkovaný.  Sendvičové 

panely jsou z výrobny opatřeny povrchovou úpravou. 

Sokl z betonových tvárnic bude z vnější strany opatřen obkladem a z vnitřní strany bude 

opatřen otěruvzdorným nátěrem. 

 

2.3.1.1.10. Výplně otvorů 

 

Na fasádě budou osazeny prosvětlovací systémové panely v systému sendvičových panelů. 

Vrata jsou navrženy jako sekční na dálkové ovládání. Součástí těchto vrat jsou i vstupní 

dveře. 

 

2.3.1.1.11. Tepené a zvukové izolace 

 

Sendvičové panely jsou od výrobce opatřeny PUR izolací a jsou navrženy dle požadavků. 

Konstrukce střechy je zateplena nadkrokevní tepelnou izolací - pěnovým polystyrenem pro 

ploché střehy tloušťky 100mm. 

 

2.3.1.1.12. Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky, na které se tepelně taví folie jsou typovou dodávkou systému střešní 

folie (poplastovaný plech). Dodávka musí být nepoškozena, plechy nesmějí být nijak 

poškrábané. Žlaby, háky, svody a kotlíky jsou navrženy ze systému lakovaného plechu ve 

stejném odstínu, jako sendvičové opláštění stavby. Tyto systémy se neletují, vše je spojeno 

mechanicky typovými spojkami, z důvodu možnosti porušení povrchové úpravy materiálu. 

. 
 

2.3.1.2. SO 02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

 

Provozní budova s kogenerační jednotkou je zděná, jednopodlažní budova 

s železobetonovými ztužujícími věnci. Jedná se o přímou přístavbu k SO01 – Hala příjmů. 

Konstrukci stropu z části tvoří předpjaté železobetonové panely Spiroll tloušťky 200mm. 

Stavba je založena na základové pasy. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný pultový 

krov s dřevěným záklopem. Vaznice tvoří ocelové profily. Střešní krytinu tvoří souvrství 

hydroizolační mPVC fólie. Vnitřní i vnější povrchy stěn budou omítnuty 

vápenocementovými omítkami. Výplně otvorů jsou řešeny plastovými okny, vrata jsou 

řešené jako sekční na dálkové ovládání. Hydroizolace spodní stavby je řešena mPVC fólií. 

Částečně v objektu SO02 je podlaha řešena jako pancéřová (drátkobeton), v sociální části je 
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podlaha železobetonová. V sociální části objektu SO02 je řešen strop pomocí SDK a příčky 

jsou také řešeny pomocí SDK příček. 

Užitná plocha objektu je 158, 1m2, Obestavěný prostor je 1317 m3, zastavěná plocha činí 

190,0m2 
 

2.3.1.3. SO 03 – Základy rourových fermentorů, chladičů a biologického filtru 

 

Základy rourových fermentorů jsou čtyři železobetonové postupně vyvýšené základové 

pasy, které jsou kolmé na umístění fermentorů. 

Fermentory jsou tři válcové nádrže s vnitřním i vnějším povrchem z nerezavějící oceli, jsou 

zateplené, vyhřívané, samostatně stojící.  

Biologický filtr slouží pro čištění odpadního vzduchu z objektu SO01. Jedná se o částečně 

podzemní železobetonovou vanu naplněnou roznášecí vrstvou a organickou aktivní vrstvou 

 

2.3.1.4. SO 04 – Dofermentor 

 

Jedná se o železobetonovou, částečně podzemní nádrž, válcového tvaru, která je 

vybavena integrovaným dvoumembránovým zásobníkem bioplynu a míchadly. Vnitřní 

průměr této nádrže je 22 metrů a výška 7 metrů. Nádrž je založena na železobetonové 

základové desce, která leží na hutněném štěrkopísku. Vnitřní povrchy jsou opatřeny 

hydroizolačními stěrkami a nátěry. Bioplyn, který vzniká v této nádrži je soustřeďován 

nad hladinu, odkud je dmychadlem odváděn do kogeneračních jednotek. 

 

2.3.1.5. SO 05 – Sklad stabilizovaného substrátu 

 

Jedná se o železobetonovou, částečně podzemní míchanou nádrž, válcového tvaru, která 

je vybavena míchadly. Vnitřní průměr této nádrže je 32,2 metrů a výška 7 metrů. Nádrž 

je založena na železobetonové základové desce, která leží na hutněném štěrkopísku. 

Vnitřní povrchy jsou opatřeny hydroizolačními stěrkami a nátěry. Do nádrže je surovina 

přiváděna ze separátoru a odváděna je přes stáčecí místo digestátu. 

 

2.3.1.6. SO 06 – Vyvedení výkonu, přípojka elektrické energie 

 

Jedná se o napojení bioplynové stanice na trafostanici , která je majetkem firmy E.ON. U 

trafostanice bude zřízen elektroměrný rozvaděč, který bude připojen do stávající 

trafostanice. Do země budou uloženy 4 kusy kabelu 1-AYKY-J 3x240+120mm2. Délka 

trasy je cca 320m 

 

2.3.1.7. SO 07 – Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

 

Podzemní kanalizační systém je navržen z plastového potrubí, které je uloženo do 

pískového lože. Jsou navrženy plastové kanalizační šachty. Dešťová voda bude likvidována 

pomocí navržených vsaků na pozemku stavby, zbytek nevsáknuté dešťové vody budou 

vyústěny do toku Marchanka. Splaškové odpadní vody budou likvidovány v rámci 

bioplynové stanice. 

 

2.3.1.8. SO 08 – Prodloužení veřejného vodovodního řádu 

 

Zásobování bioplynové stanice pitnou vodou bude z veřejného vodovodního řádu 

společnosti VaK Vyškov.   Nejprve bude provedeno prodloužení z koncového bodu 

veřejného vodovodního řádu u trafostanice E. ON. Prodloužení bude provedeno z potrubí 
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HDPE DN 200. Ukončeno bude nadzemním hydrantem a bude provedena odbočka k BPS 

Vyškov. Bude provedena instalace informačního Cu vodiče. Bude provedena tlaková 

zkouška, o které bude sepsán protokol, dále bude provedena desinfekce potrubí, o které 

bude sepsán protokol. 

 

2.3.1.9. SO 09 – Přípojka vody – veřejná část 

 

Potrubí bude začínat na odbočce na SO08 - Prodloužení veřejného vodovodního  řádu a 

stavební objekt je ukončen v místě vodoměru ve vodoměrné šachtě, která je umístěna před 

budovou SO02. 

Přípojka vody – veřejná část bude provedena z potrubí HDPE DN 80 v délce cca 64m. Při 

křížení potrubí s vozovkou směrem na Pustiměř bude proveden protlak s chráničkou DN 

200. Bude provedena instalace informačního Cu vodiče. Bude provedena tlaková zkouška, 

o které bude sepsán protokol, dále bude provedena desinfekce potrubí, o které bude sepsán 

protokol. 

 

2.3.1.10. SO 10 – Přípojka a rozvod vody 

 

Potrubí bude začínat vodoměrem a je napojeno k okruhu bioplynové stanice. Jedná de o 

okruh hygienický a okruh technologický. Bude provedena instalace informačního Cu 

vodiče. Bude provedena tlaková zkouška, o které bude sepsán protokol, dále bude 

provedena desinfekce potrubí, o které bude sepsán protokol. 

 

2.3.1.11. SO 11 – Úprava sjezdu na silnici III-0462 

 

Jedná se o napojení na komunikaci směrem na Pustiměř z bioplynové stanice Vyškov. Jedná 

se o podloží pod asfaltovou plochu z předepsaných, hutněných vrstev kameniva, kde 

poslední vrstva je fr. 32/63 prolitá cementovou prolivkou, úprava stávajícího propustku a 2 

vrstvy asfaltové plochy. Napojení na stávající komunikaci III-0462 bude přes zapuštěný 

obrubník. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,5%. 

 

2.3.1.12. SO 12 – Vozovka, zpevněné plochy a sadové úpravy 

 

Tento stavební objekt obsahuje živičné komunikace bioplynové stanice Vyškov. Jedná se o 

podloží pod živičnou plochu z předepsaných, hutněných vrstev kameniva, kde poslední 

vrstva je fr. 32/63 prolitá cementovou prolivkou a 2 vrstvy živičné plochy. Dále budou 

vybudovány dlážděné plochy dle předepsaných vrstev a zhutnění. Ploch jako například 

parkoviště a chodníky. 

Dále bude součástí toto objektu vybudována systémová mostová váha, která bude sloužit 

pro vážení přijímaných surovin. 

Sadové úpravy budou provedeny výsadbou nových stromů za vytěžené náletové dřeviny. 

Toto je také požadavkem odboru životního prostředí, který se ke stavbě vyjadřoval. Dále 

proběhne konečná úprava budoucích zatravněných ploch osazením travnatou zelení. Toto 

proběhne zároveň na nově zbudovaném stabilizovaném svahu v části NatureSlope. 
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2.3.1.13. SO 13 – Terénní úpravy 

 

V rámci tohoto stavebního objektu se provedou veškeré terénní úpravy včetně skrývky 

ornice, výkopy stavebních jam, zavážky kolem hotových stavebních objektů do předepsané 

výškové úrovně a stabilizace svahu GreenSlope a NatureSlope. 

 

2.3.1.14. SO 14 – Telekomunikační přípojka 

 

Jedná se o provedení telekomunikační přípojky bioplynové stanice. Stávající 

telekomunikační vedení se nachází vedle SO08 – Prodloužení vodovodního řadu, těsně za 

plotem společnosti BKR, kde bude odbočka. Přípojka bude vedena v proto zřízeném 

protlaku DN 100 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř. 

 

2.3.1.15. SO 15 – Oplocení 

 

Jedná se o provedení oplocení celého pozemku bioplynové stanice v délce 442m. Oplocení 

bude provedeno poplastovaným pletivem s poplastovaným sloupkem. 

 

2.3.1.16. SO 16 – Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 

 

Jedná se o zděnou budovu mezi SO04 – Dofermentorem a SO05 – Skladem 

stabilizovaného substrátu. Budova je z vyztuženého ztraceného bednění, vylitého 

betonovou směsí s pultovou střechou. 

Další částí tohoto objektu je výtlaková kanalizace, jdoucí v jednom výkopu s SO08 – 

Prodloužení vodovodního řádu. Zakončení tohoto potrubí je průtokoměrem v kanalizační 

šachtě vedle trafostanice E. ON. Potrubí je HDPE DN 80. Potrubí bude vedeno v proto 

zřízeném protlaku DN 200 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř.  

 

 

2.3.1.17. SO 17 – Využití tepla – teplovod 

 

Jedná se o vyvedení přebytkového tepla z kogenerační jednotky do továrny BKR, která 

přebytkové teplo vykupuje. Vyvedení je tvořeno 2 ks předizolovaným ocelovým potrubím, 

které je svářeno elektrodou. Potrubí je vedeno v zemi. Potrubí bude vedeno v proto 

zřízeném 2 ks protlaku DN 325 pod kříženou komunikací III – 0462 směrem na Pustiměř.  

Součástí tohoto stavebního objektu je vystrojení kotelny v BKR včetně měření a regulace 

dodávaného tepla. Napojení na bioplynovou stanici je součástí technologie, kterou tato 

práce neřeší. 

  

 

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY A STAVENIŠTĚ 

3. 1. Popis území stavby 
 

3. 1. 1. Obecný popis 
 

Bioplynová stanice se nachází na pozemcích společnosti RESPONO a. s..  V území 

dotčeném stavbou se nenacházejí žádné budovy, které by stavebník musel odstranit, nebo 

narušit. 
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3.1.2.  Geologické složení půdy 

 

Na základě provedených geologických průzkumů bylo zjištěno, že základové poměry jsou 

složité. Na staveništi je mocná vrstva navážky v tloušťce 0 – 7m, která má proměnlivou 

únosnost, díky kterému hrozí nerovnoměrné sedání konstrukcí. Pod navážkou je vrstva hlín 

o mocnosti 6 – 8m, postupně přecházejících přes slabou vrstvu štěrkopísků v kompaktní 

vrstvou jílovito – písčitého slepence.  

3. 1. 3. Radonové riziko 
 

Na základě provedeného průzkumu je místo výstavby zařazené mezi oblasti se středním 

radonovým rizikem. 

3. 2. Údaje o stavebním pozemku a pozemcích dotčených 

3. 2. 1. Údaje o stavebním pozemku 
 

Všechny parcely nacházející se v uvažovaném místě výstavby a parcely sloužící k výstavbě 

(zařízení staveniště atd.) jsou majetkem investora. Stavební parcely č. 3498/2, 3499/44, 

349/43 (k. ú. Vyškov, obec Vyškov).   

3. 2. 2. Údaje o pozemcích dotčených 
 

Dotčené pozemky budou také pozemky města Vyškov a Jihomoravského kraje a E.ON 

Distribude a. s.. Pro výstavbu přípojek. Jedná se o parcely č. 371/2, 3498/1, PK 595, PK 

593, PK 590/2, PK 590/3, PK 588/1, 3715/4, 371/5, 3497/15 

3. 3. Popis staveniště 
 

Staveniště se nachází na pozemcích společnosti RESPONO a. s. Jedná se o mírně svažitý 

pozemek se složitými základovými poměry. Celková plocha stavebního pozemku 

je10785m2.  
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4. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE HRUBÉ 
STAVBY 
  

4. 1. Zemní práce  

4. 1. 1. Výkaz výměr 
 

Sejmutí ornice:      1260m3 

Hloubení stavebních jam:    7480m2  

Odstranění křovin:     3500m2  

Odstranění vzrostlých stromů:    20ks 

 

4. 1. 2. Strojní sestava – hlavní stroje  
Dozer: Caterpillar D6K2  1 KS 
Výkon motoru: 97kW 

   

Rozchor pásů: 1770mm 

Délka styku pásů: 2645 mm 

Rozměr nože: 1792 mm 

Provozní hmotnost:  13,3 t 

 

 

 

Pásové rypadlo: Caterpillar 321D LCR 1 KS 
Výkon motoru: 103kW 

 

Objem rypadla: 0,4 - 1,7m3 

Max. hloubka 6,6m 

Max. dosah: 9,7m 

Provozní hmotnost:  25 t 

 

 

Rypadlonakladač: JCB 3CX 1 KS 
Výkon motoru: 63kW   
Objem lopaty: 1m3  
Objem rypadla: 0,04 – 0,3m3  
Max. hloubka: 5,46m  
Max. dosah: 6,52m  
Provozní hmotnost: 8,1t  

Nákladní automobil: Tatra 815  2 KS 
Objem korby: 9m3 

      

Max. rychlost: 90km/h 

Provozní hmotnost: 15t 

Příslušenství přívěs 

Provozní hmotnost soupra-

vy  

25 t 
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Motorová pila: HUSQVARNA 440e 4 KS 
Délka lišty: 33 – 45 cm 

 

Mazání řetězu automatické 

Otáčky při max. výkonu: 9000 ot. /min 

Rychlost řetězu – max. vý-

kon 

14,69m/s 

hmotnost  4,4kg 

 

 
 

Křovinořez: HUSQVARNA 343R 2 KS 
Obsah motoru: 45 ccm 

 

Otáčky při max. výkonu: 9000 ot. /min 

Držadlo: řidítka 

Délka: 1483mm 

provozní hmotnost  8,2 kg 

 

 

 

• Stanovení počtu nákladních automobilů 

 Tc = t1 + t2 + t3 + t4 

 t1 čas naložení auta:  (8/1,3)x60 = 369 s => 7 min 

 t2 odvoz zeminy: 0,3 km / 10 kmh-1 = 0,03 h => 2 min + 1 min (přirážka) = 3 min 

 t3 vyklopení: cca 2 min 

 t4 návrat: 0,3 km / 10 kmh-1 = 0,03 h => 2 min + 1 min (přirážka) = 3 min 

 

 Tc = t1 + t2 + t3 + t4 

 Tc = 7 + 3 + 2 + 3 

 Tc = 15 min 

 

 Počet nákladních aut: x=Tc / t1 = 15 / 7 => 2 Tatry 

 

 

4. 1. 3. Technologický postup hrubé terénní úpravy – skrývka ornice, 
odstranění křovin a stromů a hloubení stavebních jam 

• Vytýčení staveniště a skrývky ornice 

Geodet dle projektové dokumentace vytyčí přesný stavební pozemek a určí minimálně ve 

dvou místech výškové body. 

 

• Odstranění křovin a stromů 

Zhotovitel nejprve z plochy staveniště odstraní všechny traviny, křoviny a nevhodné 

materiály. 

Zhotovitel odstraní z plochy staveniště všechny stromy. Odstraní je proškolení pracovníci 

pomocí motorových pil. Stromy se odvětví. Větve stromů a pařezy se obvykle likvidují 

štěpkováním. Kmeny stromů se využijí k dalšímu použití, nebo jako palivové dřevo. 
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• Skrývka ornice 

Skrývka ornice bude provedena pouze na pozemku v místě staveniště, který je vytyčený 

geodetem. Ornice se odstraní v tloušťce 40cm. Bude se odstraňovat strojně, za použití 

dozeru Caterpillar D6K2. Ornice se bude nakládat pomocí nakladače/rypadla JCB 3CX a 

odvážet na skládku v místě staveniště pomocí nákladních automobilů Tatra 815. 

 

• Vytýčení stavebních jam 

Dle vytyčovacího výkresu geodet určí polohu jednotlivých stavebních objektů. Za vedení 

stavbyvedoucího a geodeta se vytvoří lavičky pro určení jednotlivých stavebních a 

základových jam.  

 

• Stavební jámy 

Nejprve dojde k vyměření a vyznačení jednotlivých stavebních jam vápnem. Pro výkopy 

bude použito otočné pásové rypadlo Caterpillar 321D LCR s lopatou o objemu 1,3m3. 

Odvoz zeminy bude zajištěn pomocí dvou nákladních automobilů TATRA 815 

s třístranným sklápěčem na mezideponii v místě staveniště. Zemina bude zpětně použita 

na zásypy jednotlivých stavebních objektů, na terénní úpravy v místě staveniště. Stěny 

jam budou vysvahovány pod úhly 45° z důvodu sesuvů půdy. Stěny nebudou paženy. 
   

4. 1. 4. Složení pracovní čety 
 

-obsluha dozeru      1 

-obsluha rypadla      1 

-obsluha nakladače/rypadla      1 

-řidič tatry      2 

-geodet      1 

-pomocník geodeta      1 

-stavební dělník s oprávněním na motorovou pilu  4 

- stavební dělník s oprávněním na křovinořez   2 

-pomocný dělník      4 

4. 1. 5. Časová rozvaha 
 

Pracovní doba:  Po-So 8 h/den  

-vytýčení stavby a zhotovení laviček: cca 1 dny 

-odstranění křovin a stromů:  cca24 dní 

-skrývka ornice:  cca 6 dní 

-výkopy stavebních jam:  cca 70 dní 

CELKEM:   cca 13 týdnů 

 

4. 2. Základové konstrukce 

4. 2. 1. Výkaz výměr 
 

SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin 

Zhutněné polštáře z kameniva 0/63     199,05m3 

Podkladní ŽB konstrukce z betonu C16/20 XC1    16,6m3 

ŽB základová deska z betonu C30/37 XC3 XA3              87,4m3   

ŽB základové patky založení haly C25/30 XC2   17,27m3  
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Prostý beton základových pasů soklu haly C16/20   39,19m3  

 

SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

Zhutněné polštáře z kameniva 0/63     66,97m3 

ŽB základové pasy C25/30 XC2     22,84m3 

 

SO03 – Základy rourových fermentorů, chladičů a biofiltru 

Zhutněné polštáře z kameniva 0/63     244,25m3 

ŽB základy C25/30 XC2      105,09m3 

 

SO04 – Dofermentor 

Zhutněné polštáře z kameniva 0/63     317,90m3 

ŽB základové desky C25/30 XC2     174,94m3 

 

SO05 – Sklad stabilizovaného substrátu 

Zhutněné polštáře z kameniva 0/63     575,50m3 

ŽB základové desky C25/30 XC2     232,31m3 

4. 2. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
 

- hydraulické kolové rýpadlo/nakladač JCB XC3 1 KS 

- nákladní auto Tatra T815 2 KS 

 

 
Smykový nakladač: BOBCAT S130  1 KS 
výkon motoru: 34kw 

 

užitečná hmotnost: 600kg 

délka: 3,105m  

šířka: 1,398m 

výška: 1,93m 

 

Tandemový vibrační válec: AMMANN ARX 26 1 KS 
provozní hmotnost: 2,46t 

 
 

pracovní šířka: 1,24m 

výkon: 22,5kW 

odstředivá síla: 47kN 

frekvence: 58/66Hz 

   

 
 
 

  

Vibrační deska: BOMAG BPR 70/70D 1 KS 
provozní hmotnost: 0,579  
pracovní šířka: 0,7m  
výkon: 9,8kW  
pracovní rychlost: 28m/min  
frekvence: 68Hz  



61 

 

Vibrační pěch: BOMAG BT 65 1 KS 
provozní hmotnost: 0,068  
pracovní šířka: 0,28m  
výkon: 2,3kW  
odstředivá síla: 17kN  
frekvence: 10 – 11,8Hz  
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor: PVEL 2 KS 
průměr hlavice: 51mm   
napájení: Jednofázové, 230V  
otáčky: 12000ot/min  
frekvence: 200Hz  
   
Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6  1 KS 
Půdorysný rozměr 4, 6 x 4, 6 m  
Max. hmotnosei břemenr:   
20 m 6,00 t  
30 m 4,92 t  
40 m 3,07 t  
50 m 2,70 t  
Autodomíchávač MAN 32.363 2 KS 
max. celková hmotnost: 32,00t  
výkon motoru: 267kW  
pohon: 8x4  
rozvor: 1,94+2,36+1,35m  
objem míchačky: 9m3  
   
Autočerpadlo SCHWING S39 SX 1 KS 
max. celková hmotnost: 26,00t  
výkon motoru: 267kW  
pohon: 8x4  
rozvor: 1,94+2,36+1,35m  
max. dosah: 34,5m  

Dále budou použité drobné stavební stroje a nástroje. 

 

4. 2. 3. Technologický postup základové konstrukce 
 

• Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 

 Pod základovou deskou je navrženo hutněné souvrství z kameniva frakce 0/63 po vrstvách 

hutněných. Jednotlivé vrstvy budou hutněny pomocí tandemového vibračního válce. 

Nepřístupná místa pro válec budou dohutňovány vibrační deskou a vibračním pěchem. Dle 

požadavku statika musí základová spára dosáhnout únosnosti Edef,2 =50 MPa s mírou 

zhutnění n≤2,3. O únosnosti bude provedena zátěžová statická zkouška akreditovanou 

laboratoří, o které bude vytvořen protokol. 

 

• Podkladní beton 

Na hutněnou vrstvu štěrkodrtě se pomocí betonářské pumpy zhotoví podkladní beton 

C16/20 XC1. Podkladní beton bude hutněn a srovnán pomocí vibrační latě délky 2m.  

Po betonáži následuje technologická pauza kvůli tvrdnutí a tuhnutí betonu. 
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• Hydroizolace 

Na podkladní beton bude instalováno hydroizolační souvrství o skladbě geotextilie, 

2xPEHD folie, geotextilie. Podklad pod 1. vrstvu geotextilie bude čistý, zametený bez 

kusů ostrých nečistot. Fólie bude svařována pomocí svařovacího automatu s tryskou pro 

dvoustopý svár kvalifikovanými izolatéry.  
 

• Bednění 

Pro bednění základových desek se použije dílec systémového bednění PERI na výšku 

(600mm), který vymezí hranice základnových desek. Pro rovná místa se použije bednění 

rovné, v místech nádrží se použije bednění kruhové. Bednění se musí opatřit 

odbedňovacím olejem. Dále se musí vybednit také předepsané smršťovací pásy. Bednění 

musí být pevné a těsné.  
 

• Výztuž 

Do připravené ho bednění na geotextilii se vloží ocelová výztuž dle platného a 

odsouhlaseného výkresu výztuže. Musí se dbát na krytí, předepsaný průměr, tvar a místo. 

Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí a kontrolu výztuže před betonáží provádí 

TDS, který provede zápis o této kontrole do stavebního deníku.  

 

• Betonování 

Nejprve musí povolit betonáž TDS převzetím výztuže a bednění. Betonovat je možno 

pouze místa mimo smršťovací pásy. Smršťovací pásy, dle požadavku statika je možno 

betonovat po čtrnácti dnech od betonáže desky.  

Betonová směs C30/37 XC3 XA3 bude dopravována na stavbu autodomíchávači a na 

místo určení autočerpadlem SCHWING S39 SX. Hutnění betonu bude probíhat za 

pomocí vysokofrekvenčních ponorných vibrátorů. Musí být dodržována rovinnost vrchní 

části železobetonové desky a kvalita hutnění. Po betonáži se musí beton ošetřovat 

předepsaným způsobem a dle aktuálních povětrnostních vlivů. 

  

4. 2. 4. Složení pracovní čety 
 

-jeřábník   2 

-obsluha nakladače/rypadla   1 

-řidič nakladače   1 

-řidič tatry   2 

-geodet   1 

-pomocník geodeta   1 

-stavební dělník   6 

-betonáři   4 

-železáři   4 

4. 2. 5. Časová rozvaha 
 

Pracovní doba:    Po-So 8 h/den  

-Příprava podloží, stabilizace  cca 35 dní 

-Hydroizolace:  cca 30 dní 

-ŽB základové desky:  cca 55 dní 

-ŽB základové pasy:  cca 12 dní 

CELKEM:   22 týdnů 
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4. 3. Svislé monolitické konstrukce 

4. 3. 1. Výkaz výměr   
 

SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin 

ŽB stěny suterénu, nádrží a sloupy - C30/37 XC3 XA3             104,27m3 

  

SO04 – Postfermentor 

ŽB stěny nádrže - C20/37 XC3 XA3     146,66m3 

 

SO05 – Sklad stabilizovaného substrátu 

ŽB stěny nádrže. sloup - C25/30 XC2     201,37m3 

 

4. 3. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PVEL    2ks 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6    1ks 

- Autodomíchávač MAN 32.363     2ks 

- Autočerpadlo SCHWING S39 SX     1ks 

  

Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 

4. 3. 3. Technologický postup pro svislé monolitické konstrukce 
 

• Bednění 

Pro bednění stěn suterénu bude použito rovné bednění PERI TRIO. Pro bedněn stěn 

nádrží bude použito kruhové bednění PERI RUNDFLEX. Nejprve se vybední vnitřní část 

stěny a po vyvázání výztuže se zaklopí druhá strana. Vnitřní strana bednění musí být vždy 

opatřeno odbedňovacím olejem. Pro montáž bednění musí být použity všechny 

předepsané prvky. Bednění musí být stabilní, pevné, těsné a přesné. Přeprava jednotlivých 

částí bednění bude probíhat pomocí věžového jeřábu předepsaným způsobem a dle všech 

předpisů BOZP. 
 

• Výztuž 

Do připravené vnitřní strany stěny bednění se vyváže ocelová výztuž dle platného a 

odsouhlaseného výkresu výztuže. Musí se dbát na krytí, předepsaný průměr, tvar a místo 

jednotlivých prutů. Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí a kontrolu výztuže před 

betonáží provádí TDS, který provede zápis o této kontrole do stavebního deníku.  
 

• Betonáž 

Nejprve musí povolit betonáž TDS převzetím výztuže a bednění. Beton C30/37 XC3 XA3 

bude dopravován na stavbu autodomíchávači a na místo určení autočerpadlem 

SCHWING S39 SX. Hutnění betonu bude probíhat za pomocí vysokofrekvenčních 

ponorných vibrátorů. Musí být dodržována kvalita hutnění a jednotlivé vrstvení betonové 

směsi. Po betonáži se musí beton ošetřovat předepsaným způsobem a dle aktuálních 

povětrnostních vlivů. 
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4. 3. 4. Složení pracovní čety 
 

-jeřábník   1 

-stavební dělník   4 

-betonáři/tesaři   4 

-železáři   4 

 

V období od 21. Týdne do 34. Týdne budou nasazeny dvě čety pro ŽB konstrukce 

4. 3. 5. Časová rozvaha 
 

-svislé ŽB konstrukce:  cca 105 dní 

                                                                                        -                                                                                   

CELKEM:   cca 17 týdnů 
  

4. 4. Svislé zděné konstrukce 

4. 4. 1. Výkaz výměr 
 

SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin 

Zdivo soklu haly Keratherm 30 P+D     17,64m3 

  

SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

Zdivo nosné Keratherm 40 P+D     30,8m3 

Zdivo nosné Keratherm 30 P+D     93,7m3 

 

 

4. 5. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
 

- Věžový jeřáb   1 KS  
Ručí míchadlo BOSCH 12 E Professional 2KS 
napájení: 230V 

 

příkon: 1200W 

max. objem míchání: 50kg  

otáčky na prázdno: 0-1000ot./min 

hmotnost: 5,3kg 

 

 

Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 

 

 

 

4. 5. 3. Technologický postup základové konstrukce 
 

• Hydroizolce 

Izolatéři osadí souvrství hydroizolace na základové pasy v místech založení zdiva. Osadí 

nejprve vrstvu geotextilie, dále PEHD folii, na kterou se osadí geotextilie. Folie se nechá 

přesazená za zdivem k následnému napojení pod ŽB a drátkobetonovou desku. Folie musí 

být v každém spoji spojená svařováním.  
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• Založení zdiva    

První řada zdiva se založí na zdící maltu z důvodu vymezení nerovností povrchu 

základových pasů. Nejprve se pomocí nivelačního přístroje vyrovnají všechny rohové, 

lomové a středové (v případě dlouhé stěny) bloky do stejné výšky. Je důležité také 

dodržovat kolmost rohů.  

Dozdění zdících bloků mezi výškově a prostorově vyrovnanými bloky dozdíme pomocí 

provázku a vodováhy. Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí. 

 

• Zdění 

Zdění bude prováděno ve více výškách. První výšku budou zedníci provádět z podlahy a 

ostatní výšky z lešení.  

Vodorovné spáry budou spojovány tenkovrstvou maltou. Musí být dodržována rovinnost, 

svislost a vazby cihelných bloků. Dále musí být kontrolována umístění jednotlivých 

otvorů pro dveře, okna a vrata. 

Mezioperační kontrolu rovinnosti a otvorů provádí stavbyvedoucí. 

 

• Osazení překladů 

Překlady budou osazovány do připravených otvorů s předepsaným uložením. U 

ochlazovaných konstrukcí musí být vložena mezi překlady tepelná izolace. 
 

• Příprava pro věnec 

Při dozdění zdiva do výšky věnců bude osazena věncovka, před kterou bude osazena 

tepelná izolace pro zamezení tepelných mostů. 
 

   

4. 4. 4. Složení pracovní čety 
 

-zedník 3 

-stavební dělník 4 

-lešenář 4 

 

4. 4. 5. Časová rozvaha 
 

-svislé zdivo  cca 24 dní 

             

CELKEM:   cca 4 týdny 

 

4. 5. Ocelová hala 

4. 5. 1. Výkaz výměr 
 

Ocelová konstrukce haly vč. přístřešku    12728,42kg 

Opláštění ocelové haly       529,17m2 

Trapézový plech střechy      564m2 

Střešní plášť haly včetně tepelné izolace a parozábrany  564m2 

 

 



66 

 

4. 5. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
Pracovní plošina Genie 3268RT 2 KS 
pohon: diesel  
pracovní výška: 12 m 

nosnost:  454kg 

pohon: 4x4 

  
 
 
 

 

-nákladní auto s návěsem  

-věžový jeřáb 

-ruční elektrické  aku nářadí (vrtačka, úhlová bruska, šroubovák…) 

4. 5. 3. Technologický postup – konstrukce, zastřešení a opláštění haly 
 

• Nosná konstrukce haly 
V prvním kroku se na podkladu sešroubují sloupy, průvlaky a vazníky v pozici na ležato. 

Umístění paty sloupu musí být již v místě patky k tomu určené. Po sestrojení všech párů 

nosných konstrukcí se provede zvednutí do svislé polohy pomocí věžového jeřábu a 

zavětrují se pomocí ztužidel. Poté se ukotví k ŽB patkám. Dalším krokem bude kompletce 

zavětrování a střešních vazníků haly.  
 

• Zastřešení haly 
Pomocí věžového jeřábu se dopraví na vazníky haly nosný trapézový plech, který se 

pomocí šroubů připevní na kolmo k vazníkům. Plechy budou přeloženy jeden přes druhý 

v místě jednotlivých nosných vazníků a v druhém směru vždy přes jednu vlnu. 

Další vrstvou je parozábrana, na kterou bude naskládán tvrzený polystyrén ve dvou 

vrstvách vždy na vazbu (aby nikdy nebyla spára na spáře). Další vrstvou přes tepelnou 

izolaci bude k sobě bodově navřená separační geotextilie. Tyto tři vrstvy budou kotveny 

až kotvami hydroizolační PVC fólie. Geotextilie musí být napnutá tak, aby netvořila 

nerovnosti na hydroizolační PVC fólii.  

Před zahájením izolatérských prací musí být instalovány všechny klempířské prvky. Pro 

odvodnění střechy budou instalovány podokapní žlaby. Háky musí být namontovány před 

montáží okapnice. Lemování střechy ve štítech budou tvořit závětrné lišty. Klempířské 

prvky, ke kterým bude navařena hydroizolační PVC fólie musí být z poplastovaného 

plechu VIPLANIL. Odvodňovací klempířské prvky budou z lakovaného systému 

LINDAB. 

Poslední vrstvou bude hydroizolační PVC fólie, která bude kotvena pomocí 

teleskopických kotev samořeznými šrouby do plechu. Kotvení bude probíhat vždy pod 

překladem jednotlivých pasů. Spojování bude probíhat pomocí svařovacího automatu a 

nedostupná místa pomocí svařovací pistole a válečkem. 
 

• Opláštění haly PUR panely KINGSPAN 
Opláštění haly bude pomocí PUR panelů KINGSPAN. Tyto panely budou kotveny do 

nosné konstrukce haly šroubováním. Panely budou kladeny vodorovně od výšky zděného 

soklu haly vždy perem nahoru. Svislé spoje panelů budou vypěněny montážní PUR pěnou 

pro zmezení tepelných mostů a překryty plechovou krycí lištou. Stejným systémem, pouze 

jiným plechovým profilem budou řešeny i rohy, kouty, vynechané otvory pro sekční vrata 

a ostatní detaily konstrukce. 
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4. 5. 4. Složení pracovní čety   
 

Montáž skeletu 
-vedoucí montáže 1 

-jeřábník 2 

-montážník / vazač 4 

-svářeč 1 

-klempíř 2 

-stavební dělník 4 

4. 5. 5. Časová rozvaha 
 

-montáž ocelové konstrukce haly: cca 14 dní 

-střešní k-ce:   cca 14 dní 

-opláštění haly:   cca 14 dní   

CELKEM:    cca 7 týdnů 

4. 6. Monolitický ŽB strop suterénu SO01  

4. 6. 1. Výkaz výměr 
 

SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin 

ŽB strop suterénu a nádrží - C30/37 XC3 XA3               62,2m3 

4. 6. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PVEL     2ks 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6     1ks 

- Autodomíchávač MAN 32.363      2ks 

- Autočerpadlo SCHWING S39 SX      1ks 

  

Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 

4. 6. 3. Technologický postup základové konstrukce 
 

• Bednění 

Pro bednění stropu suterénu bude použito nosníkové stropní bednění MULTIFLEX. 

Betonovaná strana bednění musí být vždy opatřena odbedňovacím olejem. Pro montáž 

bednění musí být použity všechny předepsané prvky. Otvory ve stropní konstrukci budou 

vybedněny bednícími deskami, upravenými na daný rozměr. Bednění musí být stabilní, 

pevné, těsné a přesné. Bude probíhat kontrola rovinnosti a výškové přesnosti 

stavbyvedoucím. Přeprava jednotlivých částí bednění bude probíhat pomocí věžového 

jeřábu předepsaným způsobem a dle všech předpisů BOZP. 

 

• Výztuž 

Do připravené ho bednění na geotextilii se vloží ocelová výztuž dle platného a 

odsouhlaseného výkresu výztuže. Musí se dbát na krytí, předepsaný průměr, tvar a místo. 

Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí a kontrolu výztuže před betonáží provádí 

TDS, který provede zápis o této kontrole do stavebního deníku.  
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• Betonování 

Nejprve musí povolit betonáž TDS převzetím výztuže a bednění. Betonovat je možno 

pouze místa mimo smršťovací pásy. Smršťovací pásy, dle požadavku statika je možno 

betonovat po čtrnácti dnech od betonáže desky.  

Betonová směs C30/37 XC3 XA3 bude dopravována na stavbu autodomíchávači a na 

místo určení autočerpadlem SCHWING S39 SX. Hutnění betonu bude probíhat za 

pomocí vysokofrekvenčních ponorných vibrátorů. Musí být dodržována rovinnost vrchní 

části železobetonové desky a kvalita hutnění. Po betonáži se musí beton ošetřovat 

předepsaným způsobem a dle aktuálních povětrnostních vlivů.  

  

4. 6. 4. Složení pracovní čety 
-jeřábník   1 

-stavební dělník   4 

-betonáři/tesaři   4 

-železáři   4 

4. 6. 5. Časová rozvaha 
 

-betonáž stropu suterénu:  cca 1 týden 

CELKEM:   cca 1 týden 

4. 7. Vodorovné konstrukce SO02 

4. 7. 1. Výkaz výměr  
 

Strop skládaný z ŽB panelů SPIROLL    50,88m2 

Krov včetně krokví, vaznic a bednění     200m2 

Střešní plášť haly včetně tepelné izolace a parozábrany  200m2 

 

4. 7. 2. Hlavní stroje  
 

-Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6    1ks 

-Motorová pila Husqvarna 346 XP     1ks 

-Ruční okružní pila Makita HP5603R     1ks 

-Izoltérské nářadí 

 

Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 

4. 7. 3. Technologický postup  
 

• Osazení panelů SPIROLL  
Pomoci věžového jeřábu budou osazeny na vyzrálý věnec v části objektu SO02 stropní 

panely SPIROLL. Spáry mezi panely budou zlity betonovou zálivkou.  

 

• Nosná konstrukce střechy 
Na horní a spodní vyzrálý věnec po spádu budovy se osadí dřevěné pozednice, které se za 

pomocí zabetonované závitové tyče přišroubují ke konstrukci. Mezi pozednice, 

rovnoběžně s nimi se n nosné stěny osází ocelová vaznice, kterou tvoří 2 U profily svařené 

k sobě. Vrchní hrany všech třech částí krovu musí tvořit rovnou linii v daném spádu.  
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Kolmo k pozednicím se pomocí tesařského spoje osedláním připevní krokve dle výkresu 

krovu. Krokve tvoří nosnou konstrukci pro bednění, které budou tvořit OSB desky, 

našroubované pomocí vrutů do krokví.  

 

• Střešní plášť 
 Střešní souvrství tvoří stejná skladba, jako u zastřešení haly – viz bod 4.5.3.  
 

4. 8. 5. Složení pracovní čety 
 

-jeřábník 1 

-montážník / vazač 3 

-stavební dělník 3 

-tesař 2 

-izolatér 2 

-záměčník 2 
 

4. 8. 6. Časová rozvaha 
 

-montáž panelů SPIROLL:  cca 1 den 

-střešní k-ce:  cca 1 týden   

CELKEM:   cca 1 týden 

5. DODRŽOVÁNÍ BOZP A PO 
 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, zákony a 

ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí.  

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
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• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Příjezd na staveniště bude v celém rozsahu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u 

vjezdu bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným 

značením a tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, 

investorovi a koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit dopravním 

značením stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou prokazatelně 

s BOZP a PO na staveništi, technologickými postupy, místním a provozním řádem, 

evakuačním plánem, riziky, používání OOPP, umístěním hlavního vypínače elektrické 

energie, komunikačními plochami a dalšími předpisy související s výstavou. Po celou 

dobu výstavby bude na stavbě koordinátor BOZP. Na staveništi budou umístěny mobilní 

buňky – kanceláře, šatny, záchody a sklady. 
 

Na staveništi je nutné zajistit nástupní plochy pro HZS, zdroj požární vody a prostory pro 

evakuaci. Zdroj požární vody bude ze stávajícího hydrantu. Staveniště nesmí omezovat 

činnost HZS. Na staveništi se budou nacházet přenosné hasicí přístroje, evakuační plány, 

cedule označující směr úniku a požární směrnice. Všichni pracovníci musí být proškolení o 

dodržování PO. Dodržování PO na stavbě se bude řídit požadavky vyplívajícími 

z technické zprávy pracovníka HZS. 
 

Všechny činnosti probíhající na staveništi a provoz staveniště se bude řídit zejména 

těmito zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 
 

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

•Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

•Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

 požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění.  

 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Při výstavbě bude postupováno tak, aby neměla výstavba negativní vliv na životní prostředí 

a okolí výstavby. Na stavbě bude umístěna havarijní sada a bude vypracovaný havarijní 

plán. Vliv stavby na životní prostředí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních 

strojů, prašnost exhalace ze stavebních strojů a odpad ze stavebních činností. Při výstavbě 

bude postupováno tak, aby tyto negativní vlivy byli minimalizovány. 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

(shromažďování, třídění a způsob likvidace) a jeho nové prováděcí předpisy, především 

Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 381/2001Sb., a vyhláška č. 383Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Zákon 185/2001 je nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Firma likvidující 

odpady musí mít k této činnosti patřičné oprávnění a musí splňovat zákonné požadavky dle 

dle zákona č. 185/2001Sb., resp. 34/2008 Sb. o odpadech. 

Na staveništi budou umístěny kontejnery, ve kterých bude ukládán odpad dle své povahy a  

zatřízení do katalogu odpadů. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 

oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 

smlouvy.  

Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o likvidaci všech vzniklých odpad při výstavbě. 
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Biologický odpad při výstavbě (splaškový odpad) bude svedený staveništní kanalizační 

přípojkou do jímky. 

 

Budou dodrženy zejména tyto předpisy: 

 

•Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění 

•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění  

•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů  

•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění  

•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

 

Ochrana ovzduší, hluk 

Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 

114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Stavební práce 

budou prováděny od 6.00 do 22.00. Osoby pohybující se na staveništi budou používat 

OOPP k zamezení negativních účinků hluku na jejich zdraví. 

 

7. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
 

Délka výstavby je stanovena na 16 měsíců. Zahájení výstavby je plánované na 02/2015 a 

konec výstavby na 06/2016 
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1. OBECNÉ INFORMACE   

1. 1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Bioplynová stanice Vyškov 

 

Místo stavby: stát: Česká Republika 

 kraj: Jihomoravský 

 město: Vyškov 

 ulice: Sochorova 

 

Katastrální území:  Vyškov (788571) 

 

Stavební úřad:  Vyškov 

  

Charakter stavby: novostavba 

1.2.  Identifikační údaje investora 

 

Investor: REBIOS, spol. s r. o. 

 Cukrovarská 486/16 

682 , Vyškov  

 

1.3.  Identifikační údaje projektanta 

 

Generální projektant: CORAMEXPORT s.r.o.  

 Josefská 29 

 571 01, Moravská Třebová 

 

Hlavní projektant: Ing. Milan Keslar 

1. 4. Členění na objekty 

1. 4. 1. Stavební objekty 
 

SO  01  Hala příjmů a surovin 

SO  02 Provozní budova s kogenerační jednotkou 

SO  03  Základy rourových fermentorů 

SO  04  Dofermentor 

SO  05 Sklad stabilizovaného substrátu 

SO  06  Vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie 

SO  07  Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

SO  08 Prodloužení veřejného vodovodního řádu 

SO  09  Přípojka vody – veřejná část 

SO  10  Přípojka a rozvody vody 

SO  11 Úprava sjezdu 

SO  12  Vozovky, zpevněné plochy a sadové úpravy 

SO  13  Terénní úpravy 

SO  14 Telekomunikační přípojka 
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SO  15  Oplocení 

SO  16 Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 

SO  17 Využití tepla – tepelný rozvod 

 

4. 2. Provozní soubory 

 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 

1.5. Popis stavby  

 

Jedná se o výstavbu odpadářské bioplynové stanice ve Vyškově. Bioplynová stanice se 

nachází na okraji města Vyškova, směrem na Pustiměř. Stavba se skládá ze sedmnácti 

stavebních objektů a šesti provozních souborů. Nejčastějším materiálem bioplynové stanice 

je vodostavební beton. Provozní budova je zděná ze stavebních bloků systému 

PHOROTHERM. 

Hala příjmů je ocelová montovaná hala, opláštěná sendvičovými panely, podsklepená.  

Bioplynová stanice zpracovává organickou hmotu procesem mokré anaerobní fermentace. 

Vstupní surovina je přivážena do vstupních žlabů v objektu SO01. Z této suroviny se 

procesem fermentace a homogenizace vyrábí bioplyn, který kogenerační jednotka přemění 

na elektrickou energii a přebytkové teplo. Elektrickou energii a přebytkové teplo z části 

využívá bioplynová stanice pro provozní potřeby a zahřívání vstupních surovin. Větší část 

elektrické energie prodává bioplynová stanice do veřejné sítě elektrické energie a 

přebytkové teplo je odvedeno teplovodem do blízké budovy firmy VELUX, která je 

v blízkosti bioplynové stanice.  

 

2. CHARAKTERISTIKA A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

2. 1. Předání staveniště   
Předání staveniště proběhne nejpozději v den zahájení přípravných stavebních prací a 

přípravy zařízení staveniště. Staveniště bude předáno na základě řádně podepsaného 

předávacího protokolu, seznámením zhotovitele s místními poměry a připojením na zdroje 

energie. Podpisem předávacího protokolu staveniště přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost 

za staveniště. 

 

Předávací protokol je samostatnou přílohou B6 stavebně technologického projektu. 
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2.2. Popis staveniště   

 

Staveniště se nachází na pozemcích společnosti RESPONO a. s. Jedná se o mírně svažitý 

pozemek se složitými základovými poměry. Celková plocha stavebního pozemku 

je10785 m2. Na místě staveniště se nachází náletové dřeviny.  

Staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení. Sjezd a nájezd bude použit stávající 

na silnici III – 0462 směrem na Pustiměř. Výjezd ze staveniště bude opatřen uzamykatelnou 

branou opatřenou příslušnými značkami. Před zahájením prací na staveništi musí být 

vytýčeny veškeré sítě technické infrastruktury správcem jednotlivých zařízení. Při výstavbě 

se budou respektovat veškeré požadavky jednotlivých správců sítí a jednotlivých orgánů, 

kteří se vyjadřovali ke stavebnímu povolení (křížení, souběh jednotlivých sítí, kontrola sítí 

před záhozem, geodetické zaměření, atd.). 

Dále se bude dodržovat čistota okolních veřejných komunikací. 

 

3. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

3.1.   Vstup a příjezd na staveniště 

   
Příjezd na staveniště bude z ulice Sochorova – silnice č. III – 0462 směrem na Pustiměř 

hlavní příjezdovou branou, opatřenou cedulemi s informacemi o stavbě, značky zákazové – 

Na staveniště vstup zakázán, při pohybu na staveništi nutno použití OOPP, před vstupem na 

staveniště se každý hlásí v kanceláři stavbyvedoucího, vstup na staveniště mají povoleny 

pouze osoby proškolené z místního provozního řádu a z dodržování BOZP. Vstup na 

staveniště je opatřen vrátnicí, kde se zaznamenává každý vjezd a výjezd motorových 

vozidel a vstup a odchod ze staveniště jednotlivých osob. 

3.2.   Doprava na staveništi  

 

Horizontální doprava na staveništi bude probíhat částečně po zpevněných plochách 

vytvořených hutněným betonovým recyklátem. Před vjezdem na staveniště je vytvořena 

parkovací plocha pro osobní automobily. Dopravu na staveništi řídí svislé dopravní značky 

a provozní řád staveniště. Při pohybu nadměrně velkých strojů a nákladních automobilů je 

potřebná navigace způsobilých osob a to zejména při vjezdu a výjezdu ze staveniště na 

veřejnou komunikaci. 

 

Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6  

3.3.   Povrch staveniště  

 

Při zahájení výstavby budou odstraněné stávající náletové dřeviny a křoviny, poté se 

provede skrývka ornice. Staveništní komunikace bude z betonového hutněného recyklátu 

frakce 0/63 mm. Tloušťka vrstvy bude 200 mm. Parkovací plocha a skladovací plocha bude 

provedená z hutněného betonového recyklátu frakce 0/63 mm. Parkovací plocha má rozměr 

10,5 x 5 m a skladovací plocha 27,5x9 m. 
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3.4.  Skladování materiálu 

 

Materiál bude skladován dle své povahy, pokynů výrobce a pokynů uvedených 

v technologických předpisech. Na staveništi je zhotovená zpevněná skladovací plocha. Zde 

budou skladované armovací ocelové pruty, systémové bednění PERI, jednotlivé části 

ocelového skeletu haly, panely pro opláštění haly a další materiál. V buňkovišti jsou 

umístěny uzamykatelné sklady.   

3. 5. Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 

3. 5. 1. Vodovodní přípojka 
 

Staveniště bude napojené na nově zbudované stavební objekty SO08 – Prodloužení 

vodovodního řadu a SO09 – přípojka vody – veřejná část. Tyto objekty budou začínat 

výstavbu současně s odstraněním náletových dřevin a HTU. Do chvíle vybudování a 

zprovoznění přípojky bude dodávána voda v mobilních nádržích. 

 

 

Dimenzování staveništní přípojky vody: 

Voda pro provozní účely – hrubá stavba  

Účel m. j. Počet m. j. / den Střední hodnota [l] Celkem [l] 

A - Ošetřování betonu m3 40 100 4000 

A - Zdění m3 10 250 7000 

B - Malta  m3 0,8 170 136 

B – Mytí nářadí ks 1 200 200 

Suma vody pro provozní účely: 11336 

Voda pro sociální účely 

Účel m. j.  Počet m. j. Střední hodnota [l] Celkem [l] 

C - Hygienické účely osoba 40 40 1600 

C - Sprchování osoba 40 45 1840 

Suma vody pro sociální účely: 3440 

Suma celkem: 14776 

Qn  spotřeba vody v l/s 

Pn  potřeba vody v l/den 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  

Výpočet spotřeby vody: 

Qn=(ΣPn x kn) / (t x 3600) = (A x 1,5 + B x 1,6 + C x 2,7) / (t x 3600) [l/s] 

Qn=(11000 x 1,5 + 336 x 1,6 + 3440 x 2,7) / (8 x 3600) [l/s] 

Qn= 0,9  l/s 
 

DN přípojky: 32 mm ( 1 ¼ ´´ ) -> SO09 – Vodovodní přípojka – veřejná část DN80 - 

vyhovuje 
 

Voda požární 

-průtok požárního hydrantu: 3,3 l/s => DN 80. Na konci SO08 – Prodloužení vodovodního 

řadu je instalován nadzemní hydrant. Tento objekt zbudován v začátku výstavby. 
 

Pozn.: Qn = spotřeba vody v l/s 

 Pn = potřeba vody v l/den 
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 kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 t -=doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  

3. 5. 2. Kanalizační přípojka 
 

Sociální zázemí pracovníků bude napojené na plastovou jímku, provizorně zakopanou 

v místě staveniště, která bude vyvážena fekálním vozem dle potřeby na ČOV Vyškov 

v majetku VaK a. s. Vyškov. 
 

Dimenzování staveništní přípojky kanalizace: 

Zařizovací předmět DU [l x s-1] KS ∑DU l [l x s-1] 

Pisoár 0,5 4 2,0 

Toaleta 2,0 4 8 

Umyvadlo 0,5 8 4 

Dřez 0,8 1 0,8 

Sprcha 0,6 4 2,4 

Suma DU celkem: 17,2 [l x s-1] 
 

Výpočet průtoku: 

-součinitel odtoku K: 2,1  

Q=K x (∑DU)0,5 = 2,1 x (17,2)0,5 = 8,71 [l x s-1] 

 

DN potrubí: 150 mm  

 

3.5. 3. Přípojka elektrické energie 

 

Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno přípojkou na stávající elektrické 

kabely. Napojení bude realizované na parcele 1116/1 a dále povede na parcele 452/18 (k.ú. 

Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712). Přípojka bude napojená na staveništní rozvaděč, 

který je osazen na stavební buňce. Přípojka bude vedená v zemi. Přípojka bude dočasná. Po 

skončení výstavby bude přípojka odstraněná.  Jeřáby, vrátnice, osvětlení staveniště a výtah 

budou napojeny na elektrickou energii od stavebního rozvaděče. U rozvaděče bude osazen 

elektroměr. Dimenzování staveništní přípojky viz níže.  
 

Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 

Druh Typ Příkon [kW] Počet  Příkon celkem [kW] 

Stroje a zařízení 

Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6  37 kW 1 37,00 kW 

Svářecí agregát Telwin Superior 7 kW 1 7 kW 

Úhlová bruska  Makita GA9020 2,2 kW 1 7,20 kW 

Úhlová bruska Makita GA5030 0,72 kW 1 0,72 kW 

Vrtačka Makita HP1640K 0,68 kW 1 0,68 kW 

Okružní pila Makita HP5603R   1,1 kW 1 1,10 kW 

Ponorný vibrátor PVEL 2,3 kW 2 4,60 kW 

Ruční míchadlo BOSCH 12E 1,2 kW 1 1,20kW 

Strojní omítačka PFT G4 5,5 kW 1 5,5 kW 

Suma za stroje a zařízení: 65 kW 

Osvětlení staveništních buněk 

Kanceláře, zasedací místnost, vrátnice 13 W/m2 37,5 0,49kW 
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m2 

Šatny 6 W/m2 75 m2 0,45 kW 

Sociální zázemí 6 W/m2 15 m2 0,09 kW 

Sklady 6 W/m2 60 m2 0,36kW 

Suma osvětlení buněk: 1,39 kW 

Osvětlení venkovní a stavby 

Led reflektory BRIDGELUX 2XCOB 0,2 W 2 0,4 kW 

Suma za osvětlení stavby a staveniště 0,4 kW 

Přímotopy buněk 

Buňky 1,5 kW 15  22,5 kW 

SUMA CELKEM 89,29 kW 

 

Výpočet příkonu elektrické energie: 

S=1,1x[(0,5xP1 + 0,8xP2 + P3 + P4)2 + (0,7xP1)2]0,5 

S=1,1x[(0,5x65 + 0,8x1,39 + 0,4 + 22,5) 2 + (0,7x65)2]0,5 

S=79,6 kVA  

3. 6. Objekty zařízení staveniště  

3. 6. 1. Oplocení zařízení staveniště, vstup a vjezd na staveniště 
 

 Bude použito systémové oplocení s nosnými patkami pronajaté od firmy TOI TOI. Budou 

použity dílce o výšce 2m. Jednotlivá pole budou k sobě sešroubované systémovými 

spojkami. U vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána o šířce 5,5m a vrátnice, která 

bude zaznamenávat pohyb u vjezdu.  

U brány musí být oplocení opatřeno informačníma tabulkami o zákazu vstupu 

nepovolaných osob, o používání OOPP, školení BOZP před vstupem atd.. Tabulky jsou 

vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště.  

 
  

Mobilní oplocení průhledné 
  Obr. č. 1 – Průhledné mobilní oplocení 

Technické informace  

 -velikost oka: 100x300 mm 

 -průměr drátu: 3,5mm / 4 mm 

 -průměr trubky: 42 mm  

 -rozměr pole:3472x2000 mm 

 -povrchová úprava: žárový zinek 

 

 

Pronájem 

 -délka oplocení: 485 m (140 ks polí)              Obr. č. 1 – Průhledné mobilní oplocení 

 -cena pronájmu 1 m: 25 Kč / měsíc  
                  

3. 6. 2. Staveništní buňky  
 

Zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucích bude vytvořené z mobilních stavebních 

buněk, jako jsou kanceláře a šatny, kuchyňka, mobilní WC a sociální buňky. Buňky jsou 

osazené mobilním jeřábem nebo autem s hydraulickou rukou. Buňky budou postaveny na 
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dřevěné trámky. Připojení elektrické energie jednotlivých buněk je zřízeno z hlavního 

staveništního rozvaděče a jednotlivé buňky jsou propojeny sériově mezi sebou. Počet buněk 

na staveništi se odvíjí od počtu pracovníků.  

 

 

Dimenzování počtu buněk 

Technologické 
etapy 

Popis Počet 
osob 

m² / na 
1 osobu 

Buněk 
ks 

Typ 

Všechny Kancelář - stavbyvedoucí 1 15-20 1 BK1 

Všechny Zasedací místnost 5 - 10 1,5 - 2 1 BK1 

      

Všechny Sociální zázemí  10 - 45 - 1 SK1 

Hrubá stavba Šatna - pracovníci 10 - 40 1,5 - 2 
m² 

5 BK1 

Dokončovací 
práce 

Šatna - pracovníci 15 - 45 1,5 - 2 
m² 

5 BK1 

 

* 11 – 50 pracovníků: 2 záchody 

   11 – 50 pracovníků: 2 pisoáry 

     5 –   8 pracovníků: 1 umyvadlo 

   10 – 15 pracovníků: 1 sprcha 

 

 

a) Kanceláře a šatny  

 
Zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucího bude tvořeno stavebními buňkami BK1. 

Buňky jsou vybavené osvětlením, zásuvkami a topením. Mimo tohoto, budou buňky 

dovybaveny dle jejich účelu stoly, židlemi, věšáky, lednicí, skříňkami, regály.  
 

Technické informace – OK1 

-rozměry: 6058x2438x2800 mm 

-výbava: el. zásuvky 3x, el. topení 1x 

-okno 

-dveře 

-manipulace: manipulační oka 
 

Pronájem 

-cena pronájmu 1 buňky: 2400 Kč / měsíc 
 

•Stavební buňka BK 1 – kancelář pro stavbyvedoucího a mistra 

-pracovní stůl 2 ks 

- židle 4 ks 

-PC, telefon 2 ks 

-skříňky a regály 2 ks 

-věšák 2 ks 
 

    

•Stavební buňka BK 1 – šatna pro pracovníky                                      

-pracovní stůl 2 ks 

-židle 3 ks 

-skříňky a regály 10 ks                                                          

-věšák 2 ks                                             Obr. č. 2 – BK1            
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-lavice 2 ks 
 

•Stavební buňka BK 1 – zasedací místnost                                       

-stůl 2 ks 

-židle 6 ks 

-lavice 1 ks  

-regály 1 ks 

-věšák 1 ks 
 

     

 

•Stavební buňka BK2 - vrátnice 

-stůl  1 ks 

-židle  1 ks 

-regál  1 ks 

-PC, telefon  1 ks        Obr. č. 3 – BK2 

   

b) Sociální zařízení  

 
Sociální zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucího bude tvořeno sanitárními kontejnery 

SK1. Kontejnery jsou standardně vybavené osvětlení, zásuvkami a topením. Mezi sociální 

vybavení buněk patří toalety, pisoáry, sprchy a umyvadla. Dále jsou na staveništi umístěny 

mobilní toalety WC TOI TOI FRESH s mytím rukou. 

 

Technické informace – SK1 

-rozměry: 6058x2438x2800 mm 

-okno 

-dveře 

-manipulace: manipulační oka 

-výbava: elektroinstalace vč. zásuvek a topení 

-sociální vybavení: 2 sprchy 

 2 pisoáry 

 2 toalety 

 1 ohřívač vody 

 3 umyvadla 

 

 

Pronájem 

-cena pronájmu 1 buňky: 4500 Kč / měsíc          Obr. č. 4 – SK1 

           

                                      

         

 

         

Technické informace – TOI TOI FRESH s mytím rukou 

-rozměry: 1200x1200x2300 mm 

-hmotnost: 85 kg 

-fekální nádrž: 250 l 

-manipulace: manipulační oka 

-sociální vybavení: 1 pisoár 

 1 toaleta 
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 1 umyvadlo 

 1 dávkovač mýdla 

 

 

 

Pronájem 

-cena pronájmu 1 buňky:2000 Kč / měsíc          Obr. č. 5 – TOI TOI 

 

               

c) Kontejnery skladovací a odpadové  
 

Staveniště je také vybaveno čtyřmi uzamykatelnými skladovacími kontejnery.  

 

Technické informace – LK1 

-rozměry: 6058x2438x2800 mm                        

vrata: 2300x2350 mm  

-manipulace: manipulační oka 

-výbava: elektroinstalace vč. zásuvek  

 

 

-cena pronájmu 1 buňky: 1900 Kč / měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

                                Obr. č. 6 – LK1 
 

Technické informace – kontejner na stavební odpad 

-rozměry: 3800x200x1120 mm 

-objem: 6,67 m³ 

-manipulace: hákový nosič 

 

    

 

          

Pronájem – kontejner na stavební odpad      

-cena pronájmu 1 buňky: 2500 Kč / měsíc včetně odvozu         Obr. č. 7 – kontejner na 

odpad                                               

 

Technické informace – kontejnery na třízený odpad  

-rozměry: 1455x1360x1370 mm 

-objem: 1100 l 

-manipulace: na kolečkách 

Pronájem – kontejner na stavební odpad                      Obr. č. 8 – Kontejner na třízený odpad 
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-cena pronájmu 1 buňky: 500 Kč / měsíc  

včetně vývozu 1x za 14 dní         

    

                

3. 6. 3. Osvětlení staveniště       

                             
Osvětlení staveniště bude zajištěno LED reflektory. Reflektory budou osazené na střeše 

buňkoviště. 

  

3. 6. 4. Hlavní stroje a stavební mechanizace na staveništi  
 

Věžový jeřáb Liebherr 154 EC-H 6 

Věžový jeřáb bude zjišťovat vnitrostaveništní přepravu materiálu, zejména bednění, 

výztuže. Pomocí věžového jeřábu bude montována ocelová hala a střšní konstrukce 

jednotlivých objektů. Posouzení jeřábů viz výkres C9. Průkaz jeřábu. Jeřáb smí 

obsluhovat jen osoba k tomu způsobilá!  Umístění jeřábu bude dle výkresu C5. Zařízení 

staveniště. 

   

4. BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

4. 1. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP  
 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, zákony a 

ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí.  

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  
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• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Příjezd na staveniště bude v celém rozsahu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u vjezdu 

bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným značením a 

tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, investorovi a 

koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit dopravním značením 

stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou prokazatelně s BOZP a PO na 

staveništi, technologickými postupy, místním a provozním řádem, evakuačním plánem, 

riziky, používání OOPP, umístěním hlavního vypínače elektrické energie, komunikačními 

plochami a dalšími předpisy související s výstavou. Po celou dobu výstavby bude na 

stavbě koordinátor BOZP. Na staveništi budou umístěny mobilní buňky – kanceláře, šatny, 

záchody a sklady. 

4. 2. Místní provozní řád a zpráva BOZP 
 

Všechny osoby a pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni o dodržování 

BOZP a místního řádu. O školení musí být vytvořen zápis s podpisy jednotlivých 

proškolených osob. Místní řád bude vyvěšen na oplocení zařízení staveniště a 

v jednotlivých šatnách a kancelářích. Pro výstavbu bude zpracován přehled rizik a opatření. 

Dodržování těchto dokumentů je závazné pro všechny pracovníky a osoby pohybující se po 

staveništi. Svým podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s dodržováním BOZP a místního 

provozního řádu, že těmto dokumentům rozumí a že je budou dodržovat.  

4. 3. Opatření BOZP na staveništi  
 

Staveniště bude oplocené oplocením vysokým 2 m. Na oplocení budou umístěné značky 

„nepovolaným vstup zakázán“ dle výkresu C4 Dopravní značení staveniště. Vstup na 

staveniště je povolen jen v pracovním oděvu a za použití příslušných OOPP. Vstup a vjezd 

na staveniště přes vrátnici s evidencí osob. Všechny osoby pohybující se po staveništi musí 

být prokazatelně seznámené s dodržováním BOZP a místním provozním řádem a musí se 

hlásit u hlavního stvbyvedoucího.  
 

5. POŽÁRNÍ OCHRANA NA STAVENIŠTI  

5. 1. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP  
 

Veškeré činnosti probíhající na staveništi a provoz staveniště se bude řídit zejména tyto 

zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 

 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění  

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů v platném znění 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění. 
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• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

6. 1. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se ochrany životního 
prostředí  
 

Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména tyto zákony, vyhláškami a 

nařízeními vlády: 

 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění  

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění   

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění   

•  Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění  

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
 

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném 

znění 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  
 

7. ČASOVÁ ROZVAHA BUDOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ZS, 
EKONOMICKÉ VYHODOCENÍ NÁKLDŮ NA ZS  
Časová rozvaha budování zařízení staveniště, viz: výkres C14. Časový a finanční plán 

zařízení staveniště. 

Ceny na jednotlivé prvky zařízení staveniště v tabulce níže. 
 

7. 1. Ceny za objekty zařízení staveniště 

Popis m. j. Cena v Kč 

BK1 – staveništní buňka Ks 2400,00 Kč / měsíc 

SK1 – buňka soc. zázemí Ks 4500,00 Kč / měsíc 

TOI TOI – mobilní WC Ks 2000,00 Kč / měsíc 

LK1 – skladovací buňka Ks 1900,00 Kč / měsíc 

Kontejner na stavební odpad Ks 2 500,00 Kč / měsíc 

BK2 - vrátnice Ks 2000,00 Kč / měsíc 

Kontejner na papír Ks 500,00 Kč / měsíc 

Kontejner na sklo Ks 500,00Kč / měsíc 

Kontejner na plasty Ks 500,00 Kč / měsíc 

Kontejner na komunální odpad Ks 500,00 Kč / měsíc 

Věžový výtah LIEBHERR 154 EC – H 6  Ks 75 000,00 Kč / měsíc 

Montáž a demontáž jeřábu - 350 000,00 Kč  
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Mobilní oplocení CITY bm 25 Kč / měsíc 

Zpevněné plochy (cen za betonový recyklát) 120 Kč / t 

Vodovodní přípojka - zřízení V rámci SO09 

Kanalizační přípojka - zřízení 3000 Kč 

Elektrická přípojka – zřízení V rámci SO06 

Pozn.: spotřeba elektrické energie, vodné a stočné bude účtované podle skutečné spotřeby. 

 

  



86 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5. NÁVRH HLAVNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 
PRO SO01 A SO02 
 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. JOSEF FATURA 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 

SUPERVISOR 

 

 

 

BRNO 2015 

 



87 

 

1. Úvod 
 

Část stavebně technologického projektu – NÁVRH HLAVNÍCH STROŮ A 

MECHANISMŮ PRO OBJEKTY SO01 A SO02 řeší hlavní a nejdůležitější potřebné 

stroje a mechanismy pro tuto etapu stavby. Stavebně technologické projekt řeší hrubou 

stavbu bez zemních prací (zemní práce jsou samostatní stavební objekt), tudíž 

předpokládá, že základová spára je již zřízena, zhutněna a je provedena zátěžová 

statická zkouška. I přes to jsou na stavbě potřeba mechanismy na závoz a hutnění 

jednotlivých vrstev např. před betonáží podlahy SO02, kde se vybetonují základové 

pasy, které se musí zavozit kamenivem frakce 0-63 a po vrstvách zhutnit.  

Dále je navržena betonářská pumpa, ke které jsou vypracovány jednotlivé kroky 

betonáže a umístění pumpy pro dosah dopravy betonové směsi jednotlivých kroků 

betonáže. Toto řeší výkres zařízení staveniště. 

Dále je navržen věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6 ke kterému je vypracován 

výkres posouzení zvedacího mechanizmu. Jeho poloha je také zakreslena ve výkrese 

zařízení staveniště.  

 

2. Stroje 

2. 1. Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6 
 

 

Obr. č. 9 Věžový jeřáb LIEBHERR 154 EC – H 6 

VYUŽITÍ: 

Vnitrostaveništní doprava výztuže a bednění PERI monolitických konstrukcí. Jeřáb bude 

využit pro montáž ocelové haly, pro montáž panelů SPIROLL objektu SO02. Další použití 

bude při montáži zastřešení objektů SO04 a SO05. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- půdorysný rozměr:       4,6x4,6 m 

- maximální hmotnosti břemene:       

- 20 m:   6,00 t 

- 30 m:   4,92 t 

- 40 m:   3,53 t 

- 50 m:   2,70 t 
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2. 2. Dozer Catterpillar D6K2 

 

Obr č.  10 - Dozer Catterpillar D6K5 

VYUŽITÍ: 

Skrývka Ornice  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- výkon motoru:       130hp 

- rozvor pásů:       1,77m 

- délka styku pásů:       2,645m 

- rozměr nože:       1,792m 

- provozní hmotnost:      13,3t 

- objem radlice:      3,07 – 3,35m3  

2. 3. Pásové rypadlo Caterpillar  321DLCR 

 

 

Obr. č. 11 - Pásové rypadlo Caterpillar  321DLCR 

VYUŽITÍ: 

Pro většinu terénních úprav na stavbě, zejména pro výkop jednotlivých stavebních jam 

pro výstavbu stavebních objektů-  
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- výkon motoru:       103 kW 

- objem rypadla:      0,4 – 1,7 m3 

- max. hloubka:       6,6 m 

- max. dosah:       9,7 m 

- provozní hmotnost:      25 t 

      

2. 3. Rypadlo nakladač  JCB 3CX 

 

Obr č. 12 - rypadlo nakladač JCB 3CX 

VYUŽITÍ: 

Převoz jednotlivých paletových prvků stavby ze skládky na místo potřeby (pytlovaná 

omítka na paletách, skládání cihel, přeprava a ukládka navoženého kameniva, zavážky). 

Mimo práce na objektech SO01 a SO02 bude rypadlo nakladač potřeba na práci na 

ostatních stavebních objektech, tudíž bude na stavbě využit téměř po celou dobu 

výstavby bioplynové stanice. 

 
Obr. č. 13 - pracovní rozsah rypadlo nakladače JCB 3CX 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- celková přepravní délka:      5,62m 

- rozvor náprav:      2,17m 

- střed otoče od středu zadní nápravy:    1,36m 

- světlá výška podpěr:      0,52m 

- výška ke středu volantu:     1,94m 

-výška po střechu kabiny:     3,03m 

- celková přepravní výška:     3,61m 

- šířka zadního rámu:      2,35m 

- šířka lopaty:       2,35m 

- A – maximální hloubka výkopu:    5,46m 

- B – dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol:  7,87m 

- C – dosah v úrovni povrchu od osy otoče:   6,52m 

- D – dosah v plné výšce od osy otoče:   3,66m  

- E – boční dosah od osy stroje:    7,09m 

- F – Provozní výška:      6,35m 

- G – maximální nakládací výška:    4,72m 

- H – celkový příčný posuv rypadla:    1,16m 

- J – rotace lopaty:      201° 

 

2. 2. Smykem řízený nakladač BOBCAT S130 

 

Obr. č. 14 - nakladač BOBCAT 130 

VYUŽITÍ: 

Převoz jednotlivých paletových prvků stavby ze skládky na místo potřeby, převoz, 

rovnání sypkého materiálu, nakládka menšího množství sypkého materiálu. Mimo práce 

na objektech SO01 a SO02 bude nakladač potřeba na práci na ostatních stavebních 

objektech, tudíž bude na stavbě využit téměř po celou dobu výstavby bioplynové stanice.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- Výkon motoru:      34kW 

- Užitečná hmotnost:      600kg 

- Bod přetížení:      1200kg 

- Výkon hydrauliky:      64l/min 

- Délka stroje s lopatou:     3,105m 

- Šířka stroje s lopatou:     1,398m 

- Výška stroje:       1,93m   
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2. 3. Třístranný sklápěč Tatra 815 6x6 
 

 

Obr. č. 15 - Třístranný sklápěč 

 

VYUŽITÍ: 

K odvozu přebytečné vykopané zeminy, k návozu kameniva z lomu, k návozu 

betonového recyklátu a jiných sypkých a potřebných matriálů. Využití dle aktuální 

potřeby na stavbě a v závislosti na prováděných pracích. 

 

 

 
 

Obr. č. 16 - rozměry třístranného sklápěče 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- kabina:       2 x dveře, 2 x sedadlo 

- rozvor:       3,44 + 1,32m 

- maximální technicky přípustná hmotnost:   28,5t 

- stoupavost při 28,5t:      30,0%  

- užitečné zatížení:      16,3t 

- maximální rychlost:      85km/hod 

- nástavba:       sklop. korba na 3 strany – 9t 

- motor:       Tatra T3D-928-30, 325kW 

        2100Nm/1100ot./min 

- převodovka:       Tatra 14 TS 210L 
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2. 4. MAN TGL 12. 180 BB 4x2 – nosič kontejnerů 

 

Obr. č. 17 - MAN TGL 12. 180 BB 4x2 – nosič kontejnerů 

 

VYUŽITÍ: 

K odvozu různých typů odpadů na skládku. K návozu menšího množství stavebního 

materiálu ze stavebnin. Využití dle aktuální potřeby na stavbě a v závislosti na 

prováděných pracích. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- kabina:       C – kabina Compact 

- rozvor:       3,6m 

- maximální technicky přípustná hmotnost:   11,99t 

- nosnost podvozku:      7,95t  

- zatížení přední nápravy:     4,4t 

- zatížení zadní nápravy:     8,4t 

- výkon motoru:      177/241 kW/HP 

 

2. 5. MAN TGA 01 4x2 – tahač návěsů 
 

 

Obr. č. 18 - MAN TGA 01 4x2 – tahač návěsů 

, 
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VYUŽITÍ: 

K návozu velkého objemu materiálu. Například výztuž, ocelová konstrukce haly, PUR 

panely pro opláštění haly a další). Využití dle aktuální potřeby na stavbě a v závislosti 

na prováděných pracích. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- rozvor:       3,26m 

- maximální délka vozidla:     5,787m 

- maximální šířka vozidla:     2,5m 

- rozchod přední nápravy:     2,5m 

- rozchod zadní nápravy:     2,5m 

- minimální průměr otáčení obrysový:   14,73m 

- maximální celková hmotnost vozidla:   18,00t 

- maximální celková hmotnost soupravy:   42,00t 

- maximální technické zatížení přední nápravy:  7,5t 

- povolené zatížení na zadní nápravu:   11,5t 

 

       

 

2. 6. Autodomíchávač MAN 32.363 
 

 

Obr. č. 19 - Autodomíchávač MAN 32.363 

 

VYUŽITÍ: 

Pro přepravu čerstvé betonové směsi z certifikované betonárny na staveniště. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- rozvor:       1,94 + 2,36 + 1,35m 

- užitečné zatížení:      18,75t  

- maximální celková hmotnost vozidla:   32,00t  

- pohon:       8x4  

- výkon motoru:      267kW  

- objem míchačky:      9 m3 

- maximální délka vozidla:     8,7m  

- maximální šířka vozidla:     2,5m  

- maximální výška vozidla:     3,5m  
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2. 7. Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

 

Obr. č. 20 - Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

 

VYUŽITÍ: 

Pro přepravu čerstvé betonové směsi z certifikované betonárny na staveniště. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- rozvor:       1,94 + 2,36 + 1,35m 

- užitečné zatížení:      18,75t  

- maximální celková hmotnost vozidla:   32,00t  

- pohon:       8x4  

- výkon motoru:      267kW  

- objem míchačky:      9 m3 

- maximální délka vozidla:     8,7m  

- maximální šířka vozidla:     2,5m  

- maximální výška vozidla:     3,5m  

 2. 8. Pracovní plošina Genie 3268RT Diesel 
 

 
Obr. č. 21 - Pracovní plošina Genie 3268RT Diesel 

VYUŽITÍ: 

Pro montážní práce ocelové haly, opláštění ocelové haly PUR panely a montážní práce 

technologie bioplynové stanice. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- pohon:       4x4 

- pracovní výška:      12m  

- nosnost:       454kg  

- pohon:       motor diesel  

 

2. 9. Vibrační deska BOMAG BPR 70/70D 

 
Obr. č. 22 - Vibrační deska BOMAG BPR 70/70D 

VYUŽITÍ: 

Pro hutnící práce podpodlahových vrstev kameniva, pro hutnění základových spár. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- provozní hmotnost:      0,579t 

- pracovní šířka:      0,7m  

- frekvence:       68Hz  

- pracovní rychlost:      28m/min 

- stoupavost       28% 

- motor       Hatz 1D 81 

- startování       elektrostarter 

- výkon       9,8kW 

- palivo       nafta 

 

 2. 10. Vibrační válec tandemový AMMANN ARX 26 

 
Obr. č. 23 - Vibrační válec tandemový AMMANN ARX 26 
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VYUŽITÍ: 

Pro hutnící práce základových spár a hutnění kameniva. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- provozní hmotnost:      2,46t 

- pracovní šířka:      1,24m 

- odstředivá síla      47kN  

- frekvence:       58/66Hz  

- motor       Yanmar 3TNV88 EPA2 

- startování       elektrostarter 

- výkon       22,5kW 

- palivo       nafta 

 

 

2. 11. Vibrační pěch BOMAG BT 65 

 

Obr. č. 24 - Vibrační pěch BOMAG BT 65 

VYUŽITÍ: 

Pro hutnící práce základových spár a hutnění kameniva na nedostupných místech 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- provozní hmotnost:      0,068t 

- pracovní šířka:      0,28m 

- odstředivá síla      17kN  

- frekvence:       10 – 11,8Hz  

- motor       Honda GX 100 

- startování       ruční 

- výkon       2,3kW 

- palivo       benzín 
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2. 12. Hladička betonu – BEG 180, dvojitý hladící stroj 

 

Obr. č. 25 - Dvojitý hladící stroj 

VYUŽITÍ: 

Použití při leštění drátkobetonové průmyslové podlahy 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- rozměr:       90cm x 2 

- pohon:       Honda 17,6 kW 

- startér:       elektrický 

- spojka:       odstředivá 

- výrobce:       Schwamborn 

 

 

2. 13. Víceúčelová hladička betonů STR 703 

 

Obr. č. 26 - Víceúčelová hladička betonů STR 703 

VYUŽITÍ: 

Použití při leštění drátkobetonové průmyslové podlahy 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- rozměr:       vodící tyč 1600mm 

- pohon:       Honda 4 kW 

- otáčky:       0 – 180 n/min 

- kroutící moment:      212 Nm 

- výrobce:       Schwamborn 
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3. NÁŘADÍ, NÁSTROJE A POMŮCKY 

3. 1. Vibrační lišta BARIKELL  

 

Obr. č. 27 – Vibrační lišta BARIKELL 

VYUŽITÍ: 

Použití při hutnění, vibrování a rovnání čerstvých železobetonových desek 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- délka:       2,5m 

- šířka:        0,23m 

- výška:       0,3m 

- hmotnost:       18kg 

- motor:       Honda 4 – takt 

- typ motoru       GX 25 

- výkon       1,1kW 

3. 2. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PVEL 

 

Obr. č. 28 - Ponorný vibrátor PVEL  

VYUŽITÍ: 

Použití při hutnění, vibrování a čerstvého betonu 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- průměr hlavice:      51mm 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- otáčky:       12000 ot/min 

- frekvence:       200 Hz 
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3. 3. Svářecí agregát Telwin Superior TIG 242 AC/DC-HF/LIFT 
 

 
Obr. č. 29 - Svářecí agregát  

VYUŽITÍ: 

Použití při armování jednotlivých železobetonových konstrukcí, při montáži ocelových 

vaznic, při montáži ocelové haly a zámečnických výrobků 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       400/50 V/Hz 

- napětí naprázdno maximálně:    31V 

- příkon 60%:       7kW 

- maximální příkon:      9,5kW 

- průměr elektrody:      1,6 – 5mm 

- rozsah regulace:      5 – 250A 

- hmotnost:       29kg    

3. 4. Vrtačka jádrového vrtání Drill 50 
 

 

Obr. č. 30 - vrtačka pro jádrové vrtání  

VYUŽITÍ: 

Použití při vrtání otvorů technologie v jednotlivých nádržích 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       230 V - jednofázové 

- maximální průměr vrtání     350/500mm 

- vrtání pod úhlem      až 45° 

- délka        425mm 

http://www.narex-makita.cz/naradi/svarecky/agregaty-tig/telwin-superior-tig-242ac-dc(388x440).jpg
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- šířka        280mm 

- výška        1030mm 

- hmotnost       21kg    

3. 5. Úhlová bruska MAKITA GA5030 

 

Obr. č. 31 - Úhlová bruska MAKITA GA5030 

VYUŽITÍ: 

Použití při armování železobetonových konstrukcí, při montáži haly a při montáži 

zámečnických výrobků 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       720W 

- průměr kotouče:      125mm 

- volnoběžné otáčky:      11000 ot./min 

- hmotnost       1,8kg 

 

3. 6. Úhlová bruska MAKITA GA9020 

 

Obr. č. 32 - Úhlová bruska MAKITA GA9020 

VYUŽITÍ: 

Použití při armování železobetonových konstrukcí, při montáži haly a při montáži 

zámečnických výrobků 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       2,2kW 

http://www.narex-makita.cz/naradi/uhlove-brusky/230mm/makita-ga9020-ga9030-ga9040(650x450).jpg
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- průměr kotouče:      230mm 

- volnoběžné otáčky:      6600 ot./min 

- hmotnost       4,7kg 

 

3. 5. Příklepová vrtačka – Makita HP1640K 

 

Obr. č. 33 - Příklepová vrtačka Makita HP1640K 

VYUŽITÍ: 

Použití při montáži ocelové haly, vrtání otvorů do jednotlivých konstrukcí stavby 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       680W 

- otáčky na prázdno:      0 – 2800 ot./min 

- počet příklepů:      0 – 44800 př./min 

- vrtací výkon beton:      16mm 

- vrtací výkon ocel:      12mm 

- vrtací výkon dřevo:      30mm 

- hmotnost:       1,8kg 

3. 6. Akumulátorová vrtačka – Makita BHP452Z 

 

Obr č. 34 - Akumulátorová vrtačka Makita BHP452Z 

VYUŽITÍ: 

Použití při montáži ocelové haly, šroubování, vrtání 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- akumulátor:       Li – ion 18V 

- otáčky na prázdno:      0 – 1500 ot./min 

- počet úderů:       0 – 22000úd./min 

- vrtací výkon dřevo:      38mm 

- maximální utahovací moment:    50Nm 

- hmotnost:       1,8kg 
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3. 7. Akumulátorový šroubovák – Makita BHP452Z 

 

Obr. č. 35 - Akumulátorový šroubovák Makita BHP452Z 

VYUŽITÍ: 

Použití při montáži ocelové haly, šroubování 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- akumulátor:       Li – ion 18V 

- otáčky na prázdno:      0 – 2100 ot./min 

- počet úderů:       0 – 3200úd./min 

- upínání:       čtyřhran 1/2" 
- maximální utahovací moment:     230Nm 

- hmotnost:       1,0kg 

 

3. 8. Elektrické nůžky na plech Makita JS 1600 

 

Obr. č. 36 - Elektrické nůžky na plech Makita JS 1600 

VYUŽITÍ: 

Krácení a upravování plechových výrobků z lakovaných a poplastovaných plechů, které 

se nesmí řezat úhlovou bruskou. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       300W 

- počet zdvihů       400zd./min 

- střižný výkon      měkká ocel max. 1,6mm 

- hmotnost:       1,7kg 
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3. 9. Svařovací automat KLASIK 02 s tryskou pro dvoustopý svar 
 

 

Obr. č. 37 - Svařovací automat KLASIK 02  

VYUŽITÍ: 

Svařovací automat použijeme pro základní svařování vodorovných svarů. Použijeme 

trysku pro dvoustopý svar. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       1700 – 3500W 

- rychlost posuvu:      0,5 – 5 m/min 

- teplota:       20 – 620°C 

- hmotnost:       10 – 19kg (dle závaží) 

 

3. 10. Pistole horkovzdušná svařovací – LIESTER TRIAC – S1G3 

 

Obr. č. 38 - Pistole horkovzdušná svařovací – LIESTER  

VYUŽITÍ: 

Ruční svařovací pistoli se svařovací triskou použijeme v místech nedostupnosti 

svařovacího automatu a pro dopracování detailů, koutů, rohů. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       1600W 

- teplota:       20 – 700°C 

- hmotnost:       1,3kg 
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3. 11. Motorový pila Husqvarna 346 XP 

 

Obr. č. 39 - Motorová pila Husqvarna 346 XP 

VYUŽITÍ: 

Použití při odtěžení vzrostlých náletových stromů, bednění a montážních pracích krovu 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- délka lišty:       33 – 50cm 

- zdvihový objem      50,1cm3 

- výstupní výkon      2, 7kW 

- kroutící moment      2, 7Nm/7000ot./min 

- hmotnost (bez řezacího zařízení)    5kg 

3. 12. Ruční okružní pila – Makita HP5603R 
 

 

Obr. č. 40 - Ruční okružní pila – Makita HP5603R 

 

VYUŽITÍ: 

Použití při bednění ploché střechy a práce s bedněním 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       1100W 

- otáčky:       5000 ot./min 

- maximální hloubka řezu:     54mm 

- hmotnost:       4,2kg 
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3. 13. Rotační laser BOSCH GRL 300 HV Profesional 

 

Obr. č. 41 - Rotační laser BOSCH GRL 300 HV Profesional 

VYUŽITÍ Použití při srovnávání zeminy, kameniva, bednění stropu, betonování 

betonových desek a podkladních betonů  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- akumulátor:       NiHM 

- dosah:       až 300m 

- přesnost:       0,1mm 

- hmotnost:       1,8kg 

 

 

3. 14. Nivelační přístroj BOSCH GOL 26D Professional 
 

 

Obr. č. 42 - Nivelační přístroj BOSCH GOL 26D Professional 

VYUŽITÍ Použití při vyměřování a kontrolování výškových bodů a úrovní a úhlů  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- zvětšení:       26x 

- dosah:       až 100m 

- přesnost:       0,05mm/m 

- hmotnost:       1,7kg 
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3. 15. Hliníkové pojízdné lešení typ 4304 
 

 
Obr. č.  43 - Hliníkové pojízdné lešení typ 4304 

VYUŽITÍ Použití při bednění, zdění, montáži ocelové haly, montáži PUR panelů  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- třída lešení:       3 

- délka pole:       2,5m 

- šířka pole:       0,85m 

- povolená zátěž:      200kg/m2 

- délka podlahy:      3,0;2,5;2,0;1,5;1,25;0,74m 

- šířka podlahy:      0,32m 

 

3. 16. Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional 
 

 

Obr. č. 44 - Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional 

VYUŽITÍ Použití při míchání pytlovaných směsí (malta, lepidlo, beton, …) 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       jednofázové, 230V 

- příkon:       1200W 

- upínání míchací metly:     M14 

- maximální kroutící moment:    12Nm 

- maximální objem míchání:     50kg 

- otáčky na prázdno:      0 – 1000 ot./min 

- hmotnost:       5,3kg     

 

 

http://www.leseni-pojizdne.cz/imgarchiv/4304.jpg


107 

 

3. 17. Strojní omítačka PFT G4 
 

 

Obr. č. 45 - Strojní omítačka PFT G4 

VYUŽITÍ Použití při vnitřním a venkovním omítání objektu SO02 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

- napájení:       400V 

- pohon – mísící/čerpací motor:    5,5kW 

- výkon stroje s čerpadlem D6:    20lit./min 

- provozní tlak:      max 30bar 

- hmotnost celkem:      253kg 

 

 

5. DODRŽOVÁNÍ BOZP A PO 
 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, zákony a 

ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí.  

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
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•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Příjezd na staveniště bude v celém rozsahu oploceno 2,0 m vysokým oplocením a u 

vjezdu bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným 

značením a tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, 

investorovi a koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit dopravním 

značením stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou prokazatelně 

s BOZP a PO na staveništi, technologickými postupy, místním a provozním řádem, 

evakuačním plánem, riziky, používání OOPP, umístěním hlavního vypínače elektrické 

energie, komunikačními plochami a dalšími předpisy související s výstavou. Po celou 

dobu výstavby bude na stavbě koordinátor BOZP. Na staveništi budou umístěny mobilní 

buňky – kanceláře, šatny, záchody a sklady. 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Při výstavbě bude postupováno tak, aby neměla výstavba negativní vliv na životní prostředí 

a okolí výstavby. Na stavbě bude umístěna havarijní sada a bude vypracovaný havarijní 

plán. Vliv stavby na životní prostředí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních 

strojů, prašnost exhalace ze stavebních strojů a odpad ze stavebních činností. Při výstavbě 

bude postupováno tak, aby negativní vlivy byly minimalizovány. 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

(shromažďování, třídění a způsob likvidace) a jeho nové prováděcí předpisy, především 

Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 381/2001Sb., a vyhláška č. 383Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Zákon 185/2001 je nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Firma likvidující 

odpady musí mít k této činnosti patřičné oprávnění a musí splňovat zákonné požadavky dle 

dle zákona č. 185/2001Sb., resp. 34/2008 Sb. o odpadech. 

Na staveništi budou umístěny kontejnery, ve kterých bude ukládán odpad dle své povahy a  

zatřízení do katalogu odpadů. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 

oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 

smlouvy.  

Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o likvidaci všech vzniklých odpad při výstavbě. 

Biologický odpad při výstavbě (splaškový odpad) bude svedený staveništní kanalizační 

přípojkou do jímky. 

 

Budou dodrženy zejména tyto předpisy: 

 

•Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění 

•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění  

•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů  

•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění  
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•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

7. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
 

Délka výstavby je stanovena na 16 měsíců. Zahájení výstavby je plánované na 02/2015 a 

konec výstavby na 06/2016 
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1. OBECNÉ INFORMACE   

1. 1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Bioplynová stanice Vyškov 

 

Místo stavby: stát: Česká Republika 

 kraj: Jihomoravský 

 město: Vyškov 

 ulice: Sochorova 

 

Katastrální území:  Vyškov (788571) 

 

Stavební úřad:  Vyškov 

  

Charakter stavby: novostavba 

1. 2. Identifikační údaje investora 
 

Investor: REBIOS, spol. s r. o. 

 Cukrovarská 486/16 

 682 01, Vyškov  

 

1.3. Identifikační údaje projektanta 
 

Generální projektant: CORAMEXPORT s.r.o.  

 Josefská 29 

 571 01, Moravská Třebová 

 

Hlavní projektant: Ing. Milan Keslar 

1. 4. Členění na objekty 

1. 4. 1. Stavební objekty 
 

SO  01  Hala příjmů a surovin 

SO  02 Provozní budova s kogenerační jednotkou 

SO  03  Základy rourových fermentorů 

SO  04  Dofermentor 

SO  05 Sklad stabilizovaného substrátu 

SO  06  Vyvedení výkonu a přípojka elektrické energie 

SO  07  Kanalizace dešťová, zaústění do toku Marchanka 

SO  08 Prodloužení veřejného vodovodního řádu 

SO  09  Přípojka vody – veřejná část 

SO  10  Přípojka a rozvody vody 

SO  11 Úprava sjezdu 

SO  12  Vozovky, zpevněné plochy a sadové úpravy 

SO  13  Terénní úpravy 

SO  14 Telekomunikační přípojka 

SO  15  Oplocení 
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SO 16  Výtlak a přečerpávací stanice odkalené vody 

SO 17  Využití tepla – tepelný rozvod 

 

1. 4. 2. Provozní soubory 
 

PS  01 Bioplynová stanice – mechanická část 

PS 02 Plynové hospodářství   

PS  03 Kogenerační jednotka 

PS 04 Biologický filtr  

PS  05 Technologické elektroinstalace 

PS 06 Měření a regulace 

1. 5. Popis stavby  
Jedná se o výstavbu odpadářské bioplynové stanice ve Vyškově. Bioplynová stanice se 

nachází na okraji města Vyškova, směrem na Pustiměř. Stavba se skládá ze sedmnácti 

stavebních objektů a šesti provozních souborů. Nejčastějším materiálem bioplynové stanice 

je vodostavební beton. Provozní budova je zděná ze stavebních bloků systému 

PHOROTHERM. 

Hala příjmů je ocelová montovaná hala, opláštěná sendvičovými panely, podsklepená.  

Bioplynová stanice zpracovává organickou hmotu procesem mokré anaerobní fermentace. 

Vstupní surovina je přivážena do vstupních žlabů v objektu SO01. Z této suroviny se 

procesem fermentace a homogenizace vyrábí bioplyn, který kogenerační jednotka přemění 

na elektrickou energii a přebytkové teplo. Elektrickou energii a přebytkové teplo z části 

využívá bioplynová stanice pro provozní potřeby a zahřívání vstupních surovin. Větší část 

elektrické energie prodává bioplynová stanice do veřejné sítě elektrické energie a 

přebytkové teplo je odvedeno teplovodem do blízké budovy firmy VELUX, která je 

v blízkosti bioplynové stanice.  

  

 

1. 6. Konstrukční systémy stavebních objektů SO01 a SO02 

1. 6. 1. Základová konstrukce 
 

Objekt SO01 – Hala příjmu a úpravy surovin 

Spodní stavba objektu SO01 je založena na ŽB základové desce. Na základové desce je 

založen suterén budovy SO01 a také jednotlivé nádrže objektu jako jsou předehřívače 

surovin, nádrž tekutých odpadů a homogenizační nádržZákladové desky jednotlivých 

objektů mají různé výškové úrovně. 

Založení ocelové haly objektu SO01 je řešeno železobetonovými základovými patkami. 

Založení soklu je řešeno železobetonovými základovými pasy.  

Podklad těchto základových konstrukcí tvoří betonový recyklát, který je hutněn na 

předepsané hodnoty, zkoušené zátěžovou zkouškou. 

Objekt SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

Založení keramických bloků SO02 je řešeno železobetonovými základovými pasy 

v předepsaných rozměrech a v předepsané hloubce projektovou dokumentací. 

Podklad těchto základových konstrukcí tvoří betonový recyklát, který je hutněn na 

předepsané hodnoty, zkoušené zátěžovou zkouškou. 
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1. 6. 2. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
 

Objekt SO01 – Hala příjmu a úpravy surovin 

Objekt SO01 je rozdělen na suterén a 1. nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci suterénu 

tvoří železobeton.  Na konstrukci nádrží bude použit vodostavební beton 

C25/30XA3/XC3XD2/XF1 s přísadou Xypex Admix C-1000, 6 kg/m3. Vnitřní 

povrchová úprava nádrží bude opatřena epoxydo-dehtovou stěrkou Betonit ED. Stropní 

deska a stěny suterénu jsou tvořeny betonem C30/370XC3, X3, XD2 a 

betonářskou výztuží B500 / 10 505 (R). 

Nosná konstrukce haly 1. NP je tvořena ocelovými prvky. Halu tvoří ocelové sloupy, 

ztužidla, příhradové střešní vazníky a zavětrovací prvky.  

Objekt SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

Nosnou svislou konstrukci objetu SO02 tvoří stěnový systém z keramických bloků 

(systém POROTHERM) tl. 440 mm a 300 mm. Strop nad strojovnou kegenrace a 

rozvodnou NN je tvořen panely Spiroll.  

1. 6. 3. Konstrukce zastřešení 
 

Objekt SO01 – Hala příjmu a úpravy surovin 

Nosná konstrukce zastřešení objektu SO01 je tvořena ocelovými příhradovými 

střešními vazníky, ke kterým je ukotven trapézový plech. Na plechu je instalována 

tepelná izolace z tvrzeného polystyrenu tvořící i vyrovnávací vrstvu střešní konstrukce. 

Na tepelnou izolaci bude instalována separační vrstva z geotextilie. Jako hydroizolace je 

použita PVC fólie kotvená teleskopickými kotvami do trapézového plechu a jednotlivé 

pásy jsou izolatérsky svařeny. 

Oplechování střešní konstrukce tvoří systémový poplastovaný plech, ke kterému je 

přivařena PVC fólie. 

Odvodňovací systém se skládá z lakovaných prvků, žlaby, háky, svody a ostatní 

doplňkový materiál. 

 

Objekt SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou 

Nosná konstrukce zastřešení objektu SO02 je tvořena tradičním dřevěným pultvým krovem 

s ocelovými vaznicemi. Bednění krovu tvoří šroubované OSB desky na pero a drážku. Na 

OSB desky je instalována tepelná izolace z tvrzeného polystyrenu, na které bude separační 

vrstva z geotextilie.  

 Hydroizolační vrstvu tvoří střešní PVC fólie, kotvená teleskopickými kotvami do OSB 

desky. Jednotlivé pásy PVC fólie  jsou izolatérsky svařeny. 

Oplechování střešní konstrukce tvoří systémový poplastovaný plech, ke kterému je 

přivařena PVC fólie. 

Odvodňovací systém se skládá z lakovaných prvků, žlaby, háky, svody a ostatní 

doplňkový materiál. 

 

1. 6. 4. Konstrukce překonávající různé výškové úrovně 
 

Schodiště v objektech SO01 a SO02 budou tvořena ocelovými konstrukcemi žárově 

pozinkovanými. Schodišťové stupně budou z pororoštu. 
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1. 6. 5. Nenosné konstrukce 
 

Vnitřní nenosné konstrukce objektu SO02 jsou tvořeny sádrokartonovými zateplenými 

konstrukcemi.  

1. 6. 6. Opláštění budovy 
 

Opláštění ocelové haly objektu SO01 bude tvořeno PUR panely. Panely budou do ocelové 

konstrukce haly šroubovány. Svislé spoje, rohy, kout a jiné přechody budou řešeny 

plechovými lištami v barvě PUR panelu.  

1.7. Obecná charakteristika procesu 

 

Bude se provádět betonáž suterénu SO01 včetně čtyř železobetonových nádrží, 

základové desky a stropní konstrukce suterénu. Hlavním stavebním materiálem je 

vodostavebni beton C30/37 XC3 XA3, vyztužený betonářskou ocelí. Jako bednění bude 

použito systémového bednění PERI. Vnitrostveništní doprava bednění, výztuže a jiného 

drobného materiálu bude použito věžového jeřábu LIEBHERR 154 EC – H 6. Beton 

bude na staveniště dovážen autodomíchávači a na místo určení bude přepravován 

pomocí čerpadla na beton na automobilovém podvozku. 

2. Předání pracoviště 

2.1. Staveniště 
 

Předání staveniště proběhne nejpozději v den zahájení přípravných stavebních prací a 

přípravy zařízení staveniště. Staveniště bude předáno na základě řádně podepsaného 

předávacího protokolu, seznámením zhotovitele s místními poměry a připojením na zdroje 

energie. Podpisem předávacího protokolu staveniště přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost 

za staveniště. 

2. 2. Stavby – pracoviště  
 

Zahájení montážních prací je možné až po předchozím předání a převzetí staveniště, 

potvrzené podepsaným předávacím protokolem. 

Před zahájením prací základové desky se hlavní stavbyvedoucí ujistí o kvalitě základových 

spár. Zejména kvalita hutnění se doloží protokolem certifikované společnosti, která 

provedla zátěžové zkoušky namátkově v místech základové spáry. 

Dále hlavní stavbyvedoucí zkontroluje polohopisné umístění základové spáry a také její 

výškové umístění. Dále budou předány polohopisné a dva výškové body určené geodetem. 

O všech těchto kontrolách bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Případné vady budou podrobně popsány a určen termín odstranění.  

3. Doprava a skladování   

3. 1. Primární doprava 
 

Doprava materiálu na staveniště bude probíhat pomocí nákladních automobilů, zejména 

výztuž a bednění.  

Bednění PERI bude dovezeno nákladním automobilem se zaplachtovaným návěsem 

z příslušné provozovny PERI. 
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Ocelová výztuž bude postupně navážena nákladním automobilem a skladována na 

určené skládce staveniště. 

Betonová směs pro betonáž bude navážena autodomíchávači z betonárny ZAPA Vyškov. 

Všechny prvky budou na stavbu dopravovány po plánované trase dle výkresu situace 

stavby a dopravní trasy a situace dopravních vztahů. 

  

3. 2. Sekundární doprava 
 

Doprava bednění PERI, výztuže do jednotlivých monolitických částí stavby a dalšího 

materiálu bude na staveništi zajištěná věžovým jeřábem Liebherr 154 EC-H K jeřábu je 

zhotovený výkres C9. Průkaz jeřábu. Jeřáb bude na staveništi po celou dobu betonáže a 

stavby ocelové haly. Poloha jeřábu je vyznačená ve výkresu C5. Zařízení staveniště. 

Doprava betonové směsi na staveništi bude zajištěná čerpadlem na autodomíchávači.  

3. 3. Skladování materiálu na staveništi 
 

Na staveništi bude skladován materiál na skládce k tomu určené. Skládka je vysypána 

zhutněným betonovým recyklátem.  

Výztuž bude položená na dřevěné proklady minimálních rozměrů 80 x 80 mm. Rozteč 

prokladů bude taková, aby se ocel neprohýbala a neležela na zemi. Výztuž bude skladována 

odděleně a bude opatřena štítky. 

Systémové bednící prvky PERI budou položené na dřevěných prokladkách. Budou 

naskládány na sobě a prokládány. Drobný materiál k systémovému bednění bude uskladněn 

ve skladu zařízení staveniště. 

 

4. MATERIÁL 

4. 1. Materiál pro betonáž základů 
 

4. 1. 1. Objem základů  
 

VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ ZÁKLADŮ 

Objem základové desky sute-
rénu SO01 

C30/37 XC3 XA3 87,4m3 

Objem základových pásů 
SO02 

C25/30 XC2 22,84 m3 

 

4. 1. 2. Kubatura oceli   

   

KUBATURA OCELI ZÁKLADOVÉ DESKY 

Ocel základové desky sute-
rénu SO01 

Ocel 10 505 11,64 t 
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4. 2. Materiál pro betonáž stěn suterénu a nádrží 
4. 2. 1. Objem stěn a nádrží 

 

VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ STĚN SUTERÉNU A NÁDRŽÍ 

Objem stěn suterénu a jímek 
objektu SO01 

C30/37 XC3 XA3 104,27 m3 

 

4. 2. 2. Kubatura oceli   

 

KUBATURA OCELI STĚN SUTERÉNU A NÁDRŽÍ 

Ocel stěn suterénu a jímek 
objektu SO01 

Ocel 10 505 13,93 t 

4. 1. Materiál pro betonáž stropu suterénu 
4. 1. 1. Objem stropu  

 

VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ STROPU A SLOUPŮ 

Objem stropu suterénu SO01 C30/37 XC3 XA3 62,2 m3 

 

4. 1. 1. Kubatura oceli   

 

KUBATURA OCELI STROPU SUTERÉNU A SLOUPŮ 

Ocel stropu suterénu SO01 C30/37 XC3 XA3 8,3 t 

 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

5. 1. Personální obsazení 
Na montáž skeletu jsou uvažovány 2 pracovní čety. Obě dvě čety budou mít následující 

složení: 

 

Četa  
-jeřábník   1 

- vedoucí montáže   1 

-stavební dělník   4 

-betonáři/tesaři   4 

-železáři   4 

   

Vždy alespoň jeden pracovník při směně železářů, nebo tesařů musí vlastnit vazačké 

oprávnění. 

5. 2. Povinnosti pracovníků při montáži 
Vedoucí montáže 

-dostává úkoly od stavbyvedoucího, rozděluje práci jednotlivým pracovníkům, koordinuje 

činnost jednotlivých pracovníků, kontroluje efektivitu, kvalitu práce, přeměřuje, zda je 

práce prováděn dle platné PD  

 

Jeřábník 

-ovládá stavební jeřáb, musí vlastnit platný jeřábnický průkaz skupiny B, komunikuje při 

montáži s ostatními pracovníky,  

Vazači (vždy musí mít alespoň jeden pracovník směny vazačské oprávnění) 
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-uvazují jednotlivé prvky, musí vlastnit platný vazačský průkaz skupiny A, určují kdy je 

prvek možné zvednout, koordinují montážní práce, osazují prvek na místo určení, po 

osazení určují, kdy je prvek možné vyvázat a vyvážou jej  

 

Tesaři 

-montují bednění pro betonáž jednotlivých taktů dle navrženého kladečského plánu od 

firmy PERI 

 

Železář / betonář 

-provádí armování dle řízené PD, provádí betonování a vibrování 

 

Pomocný dělník 

-nosí materiál na místo pracoviště ze skládky, přidržuje jednotlivé části díla, pomáhá 

jednotlivým profesím s montážními pracemi 

 

6. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6. 1. Betonáž 
Betonáž suterénu a nádrží objektu SO01 a základů SO02 je plánována na 6. – 8. měsíc, 

tudíž se nepředpokládají nízké teploty. 

 

Omezení při betonáži  

 

Betonování za zvláštních klimatických podmínek 

Betonování za zvláštních klimatických podmínek se rozumí betonování v prostředí 

s nízkými teplotami nebo betonování v horkém a suchém prostředí, bouře, nepříznivém 

vlivu srážek. Měření teploty ovzduší se provádí pomocí venkovního lihového teploměru, 

který je umístěn umístěn na vnější straně buňky ve stínu. Měření teploty povrchu je 

prováděno elektronickým kontaktním teploměrem. 

 

Betonáž v suchém a horkém prostředí:  

Za prostředí s vyššími teplotami se považuje prostředí, jehož průměrná denní teplota 

v průběhu alespoň 3 dnů jdoucích po sobě je vyšší jak + 20°C nebo přesáhne-li teplota 

prostředí + 30°C. K betonování za těchto podmínek musí být použitý čerstvý beton, jehož 

teplota při ukládání do konstrukcí nesmí být vyšší jak + 20°C a + 30°C. Měření teploty 

provádí stavbyvedoucí popř. mistr.  

 

Ošetřování betonu popsáno v technologickém postupu 

 

 

5. 2. Pracovníci 
 

Všichni pracovníci budou proškoleni, kteří e pohybují po staveništi, musí být proškoleni 

o dodržování BOZP, PO a místním provozním řádem na staveništi. O všech školeních 

musí být sepsán zápis s podpisem, který školení potvrzuje. Každý pracovník musí mít 

pracovní oděv, boty, reflexní vestu, přilbu a všechny jiné požadované OOPP na 

staveništi. Maximální pracovní doba na staveništi je od 6:00 do 22:00. 
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7. Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

7. 1. Stroje, nářadí a drobné pracovní pomůcky 
Návrh strojní sestavy viz A5. Návrh hlavních strojů a mechanizmů.  

7. 2. Pomůcky BOZP a PO 
Popis  Poznámka 

pracovní rukavice každý pracovník   

ochrana hlavy – helma každý pracovník 

reflexní vesta každý pracovník 

pracovní obuv každý pracovník 

pracovní oděv každý pracovník 

pracovní brýle 4 ks 

ochrana sluchu 8 ks 

výškový postroj 4 ks 

lékárnička 2 ks 

přenosný hasicí přístroj 3 ks 

 

8. PRACOVNÍ POSTUP-BETONÁŽ JÍMEK A SUTERÉNU 
SO01 

8. 1. Obecné informace 
Před zahájením prací musí být prokazatelně doložena kvalita základové spáry (zátěžovou 

zkouškou). Musí být geodeticky vytýčeny všechny lomové body základové desky a 

všechny potřebné body a středy kruhových nádrží.  

Z důvodu prolínáni jednotlivých kroků je nutná kvalitní koordinace jednotlivých prací. 

Důležitá je kontrola hydroizolace a průběžná kontrola výškových a polohopisných úrovní 

jednotlivých konstrukcí, kterou bude provádět hlavní stavbyvedoucí, který bude o všech 

kontrolách provádět zápisy do stavebního deníku. Před zakrýváním jednotlivých konstrukcí 

musí být provedena vždy kontrola TDI, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Zejména bude prováděna kontrola výztuže a hydroizolačních vrstev. 

8. 2. Chronologická návaznost prací 
8. 2. 1 Podkladní beton 

8. 2. 2 Hydroizolační souvrství 

8. 2. 3 Betonáž základové desky s vynecháním smršťovacího pásu (betonáž 

smršťovacího pásu po 14 - ti dnech od betonáže desky) 

8. 2. 4 Betonáž stěn nádrží a suterénu 

8. 2. 4. 1 betonáž 1. taktu nádrže N4 

8. 2. 4. 2 betonáž nádrže N2 

8. 2. 4. 3 betonáž 2. taktu nádrže N4 (použití bednění z prvního taktu 

nádrže N4) 

8. 2. 4. 4 betonáž nádrže N1 (použití bednění z nádrže N2 (nádrže jsou 

totožné) 

8. 2. 4. 5 betonáž nádrže N3 (použití bednění z kruhových nádrží – úprava 

poloměru bednění) 

8. 2. 4. 6 betonáž stěny od nádrže N2 ke smršťovacímu pásu základové 

desky 

8. 2. 4. 7 betonáž stěny mezi nádržemi N1 a N2 

8. 2. 4. 8 betonáž stěny od nádrže N4 ke smršťovacímu pásu 
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8. 2. 4. 9 betonáž smršťovacího pásu základové desky 

8. 2. 4. 10 betonáž stěny mezi nádržemi N3 a N4 (použití bednění z betonáže 

stěny mezi nádržemi N1 a N2) 

8. 2. 4. 11 betonáž stěny od nádrže N1 přes smršťovací pás základové desky 

(použití bednění ze stěny od nádrže N2) 

8. 2. 4. 12 betonáž stěny od nádrže N3 přes smršťovací pás základové desky 

(použití bednění ze stěny od nádrže N4) 

Jednotlivé kroky se prolínají jeden přes druhý, tudíž se klade důraz na koordinaci 

jednotlivých kroků stavbyvedoucím. 

Ve všech pracovních krocích bude použita na napojení jednotlivých kroků betonáže 

vylamovací výztuž dle prováděcí projektové dokumentace.  

Pro vyřešení řízených smršťovacích spár bude použito smršťovacích plechů. 

8. 2. 5 Betonáž sloupů 

8. 2. 6 Betonáž trámů a stropu suterénu SO01 a jednotlivých nádrží 

  

8. 3. Technologický postup 
 

Před započetím prací, bude na stavbu přizván geodet, který vytýčí veškeré uzlové, 

zlomové, stykové, středové a výškové body, potřebné pro výstavbu objektu. 

8. 3. 1. – Podkladní beton 
Jako podkladní vrstva pod základovou desku se vytvoří podkladní beton v celé ploše 

základové desky z betonu C 16/20 XC1, který je hlazený a hutněný pomocí motorové 

vibrační latě. Tato vrstva podkladního betonu slouží jako podklad hydroizolačního 

souvrství a uložení výztuže.  

V rámci podkladního betonu se musejí překonávat různé výškové úrovně mezi podlahou 

v suterénu a nádrží N4. Toto je řešeno vyzdívkami z vyztuženého ztraceného bednění, 

které slouží jako opěrná vrstva a separace hydroizolačního souvrství od souvrství 

podkladu. 

 

8. 3. 2. Hydroizolační souvrství 
Nejprve se podklad, tvořený podkladním betonem očistí od hrubých nečistot, aby 

nedošlo k poškození hydroizolační PVC fólie. 

Následně se provede pokládka první vrstvy geotextilie. Pokládka se bude provádět 

průběžně před pokládkou PVC fólie. Geotextílie musí být řádně napnutá s přesahy 

minimálně 7 cm. 

Další vrstvou je svařovaná hydroizolační PVC fólie. Svařování fólie se provádí při 

teplotě vyšší než 5°C. Svařované plochy musí být čisté a suché. Nesmí se vyskytovat 

spoje ve tvaru X. Budeme provádět dvoustopý svar kvůli kvalitě a kontrole před 

zakrývanými konstrukcemi. Dvoustopý svár lze provádět pouze pomocí svářecího 

automatu. Předepsaný přesah pro dvoustopý svár je 50 mm v překladu mezi dvěma 

fóliemi. Místa nedostupná svařovacím automatem budou řešena svařovací pistolí a 

jednostopým svarem. První kontrola svaru proběhne pomocí izolatérské jehly a to 

tažením jehly po hraně svaru. A hlavní kontrola dvoustopého svaru a vychladnutí folie 

těsnosti přetlakem. Do zkušebního kanálku se nafoukne vzduch pod tlakem a poté 

pomocí jehly a manometru měříme případný pokles tlaku. Po ukončení zkoušky se 

vytvořené otvory zalijí tmelem. Po kontrole těsnosti hydroizolace bude položena další 

separační vrstva z geotextilie, na kterou se bude vyvazována výztuž. 
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8. 3. 3. Výztuž 
Výztuž je na stavbu dovážena již naohýbaná a nakrácená z armovny dle schválené a 

platné projektové dokumentace s platnými testy z armovny. Výztuž je skladována na 

zpevněné ploše k tomu určené, odkud se dle potřeby odebírá na potřebné místo stavby. 

Na skládce musí být výztuž označena popsanými štítky. Výztuž nesmí být znečištěná, 

pokud je, tak se musí před ukládkou očistit. Výztuž základové desky se provádí na 

distanční podložky výšky dle krytí jednotlivých částí dle projektové dokumentace. 

Distanční podložky se volí v takové hustotě, aby bylo krytí dodrženo, a však minimálně 

4 ks/1m2. Vázání výztuže provádí odborní pracovníci dle platné chválené projektové 

dokumentace pomocí vázacího drátu k tomu určenému.  

Případné svařování výztuže provádí pouze svářeči s platným svářečským průkazem. Pro 

armování kruhových nádrží musí být postavena vnitřní část systémového bednění PERI. 

U armování rovných stěn nemusí být postavená jedna strana bednění, ale po výstavbě se 

musí překontrolovat všechny pozice jednotlivých prvků výztuže oproti bednění. Dle PD 

musí být osazena vylamovací výztuž pro napojení dalších kroků objektu. 

 

8. 3. 4. Smyková výztuž, řízené spáry, těsnící prvky: 
Při vázacích pracích budou do míst určených PD osazeny smykové lišty. Při osazování 

lišt do bednění budou dodrženy požadované směry rozmístění a k přichycení (tak, aby 

při betonáži nedošlo žádnému posunu či vychýlení) bude sloužit pomocná přidaná 

výztuž. Dle PD osazeny prvky řízené spáry. Jejich přichycení a zajištění proti posunu 

při betonáži bude zajištěno pomocnou výztuží. 

 

8. 3. 4. Bednění 
Před zaklopením výztuže bedněním, musí být přizván na stavbu TDS pro přebrání 

zakrývaných konstrukcí – výztuže. TDS výztuž zkontroluje oproti platné, odsouhlasené 

projektové dokumentaci a udělá zápis do stavebního deníku o převzetí výztuže. 

Jako bednění jednotlivých konstrukcí bude použito systémového bednění PERI.   

Pro bednění kruhových nádrží bude použito kruhové bednění RUNDFLEX. Před 

započetím bednících prací musí bít vždy bednění opatřeno odbedňovacím přípravkem 

PERI CLEAN, který se použije na všechny druhy používaného bednění našeho objektu. 

Bednění má spínací otvory zabezpečující stabilitu bednění. Bednění bude sestavováno 

jako oboustranné, zakružení jednotlivých bednících prvků musí být vždy stejné. Montáž 

utahovacích vřeten musí být prováděna vždy jedním směrem dle zvyklostí tesařů. Je 

jedno, zda se budou povolovat vlevo nebo vpravo, ale vždy se musí určit směr, který se 

musí dodržovat. Spojování se bude provádět pomocí BDF zámků, které musí být řádně 

dotaženy. Instalují se tak, že se nasadí na díly bednění a údery kladiva se dotahují. Musí 

se dbát na stejné dotažení jednotlivých BDF zámků. 

Pro bednění rovných stěn a sloupů bude použito bednění TRIO. U bednění TRIO se 

dodržují stejné zvyklosti jako u bednění RUNDFLEX. Před započetím armování 

rovných stěn nemusí být vybedněna jedna strana bednění za podmínky kontroly výztuže 

po vybednění.  

Obě bednění, RUNDFLEX i TRIO, se bední i odbedňují ve výšce nad 1,8m z lešení. Po 

odbednění se musí bednění řádně očistit a uložit na určené místo na skládce. Ostatní 

drobné prvky bednění se musí uložit do uzamykatelného skladu. 

Pro bednění stropu bude použito bednění MULTIFLEX. Nejprve se sestaví ocelové 

stojky. Upevní se na ně křížové hlavy 20/24 a přímé hlavy 24S, které se zajistí klapkou. 

Dále se na ocelové stojky instalují univerzální trojnožky. Poté osadíme primární nosníky 

GT24. Stojky s křížovými hlavami se přesně postaví dle rastru konstrukce, rovněž vždy 
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v napojení dvou nosníků. Pomocí montážní vidlice instalujeme nosníky GT24 do 

křížových hlav. Poté se dle požadavků instalují ostatní stojky. Vzdálenost sekundárních 

nosníků je maximálně 500mm, ale pod každým stykem bednících desek musí být 

sekundární nosník. Nosníky instalujeme pomocí montážních vidlicí. Dále se montuje 

bednění pomocí systémových bednících desek od firmy PERI. Desky se k nosníkům 

připevňují hřebíky v minimálním potřebném rozsahu (ne na úkor stability konstrukce) 

z důvodu odbedňování. Musí se také vybednit všechny otvory požadované projektovou 

dokumentací. Dále se musí vybednit všechny čela konstrukcí na sílu monolitické desky. 

Před předáním bednění pro armování překontrolujeme výšky a rovinnost bednění 

pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Pokud není rovinnost dodržena, konstrukce se 

dorovná pomocí závitů na ocelových stojkách konstrukce. 

V případě bednění kruhových konstrukcí budou bednící desky doříznuty v potřebné 

rovinnosti. 

Kolem celé desky a u všech otvorů s možností pádu do hloubky se musí instalovat 

dvoutyčové zábradlí, případně pevné zábrany. 

  

8. 3. 5. Betonáž 
Před začátkem betonáže musí být bednící konstrukce stabilní, těsná, opatřená 

odbedňovací směsí a přebraná výztuž TDS. O všech těchto kontrolách bude proveden 

zápis ve stavebním deníku. 

Vždy před začátkem betonáže bude stavbyvedoucí provedena kontrola dodacího listu 

betonu z betonárky. Vždy bude kontrolovat, zda je beton totožný s platnou a 

odsouhlasenou PD. Beton bude na staveniště dopravován pomocí autodomíchávačů. Na 

místo betonáže bude beton přepravován pomocí mobilní betonářské pumpy potřebné 

velikosti. Pouze podkladní beton bude betonován přímo z autodomíchávače. Počet 

autodomíchávačů určí stavbyvedoucí (pronajímá betonárna) pro plynulou betonáž a 

aktuálně betonovaného dilatačního celku. 

Při vlastní betonáži bude stále přítomný vedoucí zaměstnanec, který práce řídí, přebírá 

čerstvý beton (kontroluje dodací listy), kontroluje hutnění betonu a stabilitu bednění.  

Ukládaný beton bude rovnoměrně rozprostírán a stejnoměrně hutněn ponornými 

vibrátory, případně vibračními latěmi. Bude použito mechanického vibrátoru s hlavicí 

průměru 40 až 60 mm (druhý bude na stavbě coby záložní). Hlavici vibrátoru je nutné 

spustit rychle a svisle do hutněné vrstvy a vytahovat ven tak pomalu, aby se směs mohla 

za hlavicí dokonale spojit. Přitom se hlavice musí z vrstvy vytáhnout zcela ven, aby 

odešel i vzduch, který se za hlavicí nashromáždil. Při hutnění má hlavice vibrátoru 

zasáhnout 50 až 100 mm do spodní, již zpracované, vrstvy betonu. Vzdálenost 

jednotlivých vpichů je nutno volit menší jak 1,4 násobku viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. Při vibrování nemá hlavice narážet na výztuž, aby nedošlo k 

porušení přilnavosti betonu s výztuží. Aby se omezil vznik vzduchových bublin na 

povrchu betonové konstrukce, nesmí hlavice vibrátoru narážet do bednění a musí být 

spouštěna do betonu alespoň ve vzdálenosti 100 mm od vnitřního líce bednění. Pomocí 

vibrátorů se nesmí provádět rozhrnování příp. doprava čerstvého betonu v konstrukci. 

 

8. 3. 6. Ošetřování betonu 
8. 3. 6. 1. Ošetřování betonu za normálních klimatických podmínek: 

Ošetřování horních ploch betonové konstrukce musí být započato ihned, jakmile 

beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementového tmele. Plochy 

betonové konstrukce kryté bedněním je nutno ošetřovat ihned po odstranění 

bednění, přičemž dobu, po kterou byla konstrukce bedněním kryta, je možno 
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započítat do celkové doby ošetřování betonu.  

Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat podmínkám pro betonářskou vodu 

podle ČSN 73 2028 nebo vodou pitnou. Teplota vody může být maximálně o 

10°C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 

Po dokončení betonáže se beton intenzívně ošetřuje proti vysychání povrchu 

kropením. Doba ošetřování je 7 dní od ukončení betonáže. Možno chránit 

překrytím geotextilií a postřikem. Klesne-li teplota vzduchu pod 5°C nebo je-li 

předpoklad, že v nejbližší době (do 8 hodin) klesne pod 0°C, nesmí se beton 

vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit působení deště a sněhu na 

povrch betonu (dle časového harmonogramu prací se nepředpokládají nízké 

teploty). Betonová konstrukce pak musí být zakryta tak, aby se zabránilo ztrátě 

vody z betonové konstrukce. 

 

8. 6. 3. 2. Postup ošetřování betonu za normálních klimatických podmínek: 

Okamžitě po betonáži a po dokončení zahlazení se volná plocha betonu zakryje 

navlhčenou geotextilií a poté se kropením geotextilie udržuje stále ve vlhkém 

stavu. Po odbednění se konstrukce zase zakryje navlhčenou geotextilií, která se 

pravidelně kropí vodou. 

Povrch betonu se ošetřuje po dobu, kterou předepisuje norma ČSN P ENV 

13670-1. 

 

8. 6. 3. 3. Postup ošetřování betonu za zvláštních klimatických podmínek: 

V suchém a horkém prostředí: 

Jakmile dojde po betonáži k zatvrdnutí betonu, musí se volná plocha 

vybetonované konstrukce ochránit před působením slunečního záření a větru 

Zakrytí se provede geotextilií 300g/m2. Povrch se ošetřuje pravidelným 

vlhčením vodou minimálně po dobu uvádějící tab. E. 1 normy ČSN P ENV 

13670–1. 

Voda používaná k ošetřování betonu musí mít teplotu max. o  10ºC nižší než 

teplota povrchu betonové konstrukce. 

V průběhu ošetřování vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřená osoba provádějí 

měření teploty povrchu konstrukce, kontrolují provádění ošetřování vodou a 

hodnoty zaznamenávají do SD 

 

8. 4. Závěr 
Všechny železobetonové konstrukce musí být vytvořeny dle PD. Nejvyšší důraz musí 

být kladen na kontrolu použitého typu betonářské oceli a typu betonu (dle dodacích 

listů). Dále se musí dbát důraz na armování a kvalitu tvaru a hutnění betonové 

konstrukce.  

   

9. 1. Kontroly vstupní  
A1.  Kontrola projektové dokumentace  

A2. Kontrola rovinnosti základové spáry  

A3. Kontrola materiálu - beton 

A4. Kontrola materiálu - ocel 

A5. Kontrola materiálu - bednění 

A6. Kontrola klimatických podmínek 

A7. Kontrola strojů a nářadí  

A8. Kontrola vázacích prvků 
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A9. Kontrola způsobilosti pracovníků     

A10. Kontrola skladování materiálu 

9. 2. Kontroly mezioperační  
B1.  Kontrola provedení podkladního betonu  

B2. Kontrola montáže bednění 

B3. Kontrola provedení bednění 

B4. Kontrola materiálu - ocel 

B5. Kontrola osazení armatury  

B6. Kontrola provádění betonáže  

9. 3. Kontroly výstupní 
C1. Kontrola zkušebních těles 

C2. Kontrola rozměrů  tvarů hotové konstrukce 

10. BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, zákony a 

ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí.  

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Příjezd na staveniště bude v celém rozsahu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u 

vjezdu bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným 

značením a tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, 

investorovi a koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit dopravním 

značením stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou prokazatelně 
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s BOZP a PO na staveništi, technologickými postupy, místním a provozním řádem, 

evakuačním plánem, riziky, používání OOPP, umístěním hlavního vypínače elektrické 

energie, komunikačními plochami a dalšími předpisy související s výstavou. Po celou 

dobu výstavby bude na stavbě koordinátor BOZP. Na staveništi budou umístěny mobilní 

buňky – kanceláře, šatny, záchody a sklady. 

11. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ŽITOVNÍ PROSTŘEDÍ 

11. 1. Nakládání s odpady 
S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

(shromažďování, třídění a způsob likvidace) a jeho nové prováděcí předpisy, především 

Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 381/2001Sb., a vyhláška č. 383Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Zákon 185/2001 je nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Firma likvidující 

odpady musí mít k této činnosti patřičné oprávnění a musí splňovat zákonné požadavky dle 

dle zákona č. 185/2001Sb., resp. 34/2008 Sb. o odpadech. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 

oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 

smlouvy.  

Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o likvidaci všech vzniklých odpad při výstavbě. 

Biologický odpad při výstavbě (splaškový odpad) bude svedený staveništní kanalizační 

přípojkou do jímky. 

 

Vzniklé odpady: 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla N Sp 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N Sp, Sk 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak N Sp, Sk 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak 

/plechovky 

N Sp, Sk 

08 01 09 odpad z odstraňování barev a/nebo laků N Sp, Sk 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál 

O Sk, Sp  

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál/plechovky 

O Sk, Sp  

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 

15 01 02 plastový obal O R, V 

15 01 03 dřevěný obal O R, V 

15 01 04 kovový obal O R, V 

15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 

17 01 01 beton O V 

17 01 02 cihla O V 

17 01 04 sádrová stavební hmota O V 

17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 

17 02 02 sklo O R, V 

17 02 03 plast O R, V 

17 04 01 měď O R, V 

17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 

17 04 07 směs kovů O R, V 
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17 05 01 zemina a/nebo kameny O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 

20 01 02 sklo O R, V 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 

20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 

20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 

171101 dřevo napadené škůdci N A 
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1. ÚVOD 
Zpráva BOZP se zabývá vznikem riziky, které mohou vzniknout na staveništi a v okolí 

staveniště důsledkem pracovní činnosti. Zpráva se v plném rozsah odkazuje na platné 

zákony, vyhlášky, nařízení vlády, ČSN a doporučeními výrobců materiálů. Výčet hlavní 

legislativy viz bod 3. Související dokumentace. Uvedené opatření jsou závazné pro každou 

fyzickou i právnickou osobu pohybující se na staveništi. Na stavbě se budou nacházet 

jednotlivé technologické postupy, kniha BOZP a PO, rizika a kniha úrazů. 

Ve zprávě BOZP jsou použity citace zákonů a nařízení vlády! 

2. OPATŘENÍ BOZP 

2. 1. Staveniště 
Opatření se týkají staveniště od začátku výstavby až po ukončení výstavby. Jedná se 

zejména o zabezpečení staveniště a zabezpečení vznikajících rizik při stavební činnosti. 

Rozsah staveniště je definován výkresy zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení 

staveniště. 

 

Rizika 

• újma na zdraví pracovníků a osob pohybujících se na staveništi a v blízkém okolí 

• újma na zdraví při vniknutí cizích osob 

• vniknutí cizích osob na staveniště 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění 

• amputace 

• exitus 

 

Opatření 

A. Dodržování BOZP a PO 

• všechny osoby musí být před vstupem na staveniště prokazatelně proškoleny o dodržování 

BOZP a PO 

• stavba bude mít vypracovaný místní provozní řád, s kterým budou všechny osoby 

prokazatelně seznámeny 

• popsané opatření jsou závazné, porušení bude znamenat vykázání ze staveniště 

s případným finančním postihem dle platné SOD či objednávky 

 

B. OOPP a pracovní oděv 

• všechny osoby pohybující se na staveništi budou používat patřičné OOPP dle povahy 

jejich činnosti  

• pracovníci na staveništi musí mít vhodné pracovní oblečení, tj. pevná pracovní obuv 

s pevnou podrážkou, ocelovou špicí, dlouhé pevné kalhoty, pracovní blůzu nebo tričko 

• povinnost nosit ochranou přilbu, výstražnou vestu a vhodný pracovní oděv musí mít mimo 

pracovníků i ostatní osoby pohybující se na staveništi 

• všechny OOPP budou mít platnou revizi nebo datum expirace, nesmí být viditelně 

poškozené či jinak znehodnocené 
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• pracovníci budou mít oranžové pracovní vesty s logem svého zaměstnavatele, vazači 

vesty žluté 

 

C. Oplocení, vstup a bezpečnostní značení 

• na plotu budou umístěny viditelně ve výšce 1,6 m v intervalech15 m cedule: nepovoleným 

vstup zakázán, řád BOZP, PO a místní provozní řád bude umístěn u vstupů  

• vstup na staveniště (příjezd) bude zabezpečen zámkem 

• u vstupu na staveniště je umístěná vrátnice s elektronickou docházkou 

• osoby pohybující se po staveništi musí být vždy přihlášené v el. docházce a při odchodu se 

musí odhlásit  

• po vstupu na staveniště musí pracovníci nejdříve jít do stavebních buněk, kde se vhodně 

ustrojí a nasadí si OOPP 

• hlavní vjezd na staveniště je z ulice Sochorova 

• oplocení bude min 1x týdně kontrolováno, při mimořádných událostech (vítr, bouřka atd.) 

proběhne kontrola častěji 

• oplocení bude min 1x týdně kontrolováno, při mimořádných událostech (vítr, bouřka atd.) 

proběhne kontrola častěji 

• směr úniku bude vyznačen fosforeskujícími cedulemi ve výšce 1,6 m 

• místa kde hrozí riziko úrazu nástroji, zařízení a elektrickým proudem budou označený 

příslušnými cedulemi 

• hlavní rozvaděč elektrické energie a vody bude viditelně označen a pracovníci budou 

seznámeni s jejich umístěním  

• před zahájením prací bude viditelně provedené vytýčení inženýrských sítí a pracovníci 

budou seznámení s pokyny správců sítí 

• staveniště bude osvětlené 

 

D. Stavební buňky a vybavení 

• stavební buňky i pracoviště budou náležitě osvětleny, aby nedocházelo k poškození zraku 

• el. zařízení v buňkách musí mít platnou revizi  

• pracovníci budou prokazatelně seznámení s používáním vybavení buněk 

• při skončení prací musí být buňky zabezpečeny 
   

E. Bezpečnost s ohledem na el. energii 

• hlavní rozvaděč bude viditelně označen a všechny osoby na staveništi budou seznámené 

s jeho umístěním 

• hlavní vypínač musí být neustále přístupný  

• všechny nástroje, vybavení rozvody musí mít platnou revizi 

• volně vedené kabely nesmí být vedené ve vodě, na přístupových cestách 

• poškozené kabely budou vyřazené 

• napojovat, propojovat a zasahovat do elektrický rozvodů smí je osoby s příslušným 

osvědčením 

• při výpadku pojistek nejprve vypněte nástroje a následně až nahoďte pojistky 

• v blízkosti podzemních i nadzemních el. rozvodů musí být dodržené pokyny správců sítí 

 

  

F. Bezpečnost s ohledem na PO 

• stavba bude mít vypracovaný Požární řád 

• shromaždiště při evakuaci bude buňkoviště, bude viditelně označené a všechny osoby 

s ním budou seznámeni 

• v buňce stavbyvedoucího bude umístěný hasicí přístroj, musí mít platnou revizi 
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• HZS určí nástupové plochy pro zásah v případě požáru, tyto plochy budou neustále volné 

• HZS určí hydrant, který bude neustále přístupný 

• na staveništi není dovoleno kouřit! 

• nebezpečný, hořlavý nebo výbušný materiál bude skladovaný dle pokynů výrobců 

• na staveništi není dovoleno volné rozdělávání ohňů 

• manipulace s hořlavými látkami a hořáky bude probíhat dle pokynů výrobců a pokynů 

pracovníků HZS 

• je zakázáno manipulovat s ohněm v blízkosti jiných hořlavých nebo výbušných látek 

     

2. 2. Pohyb pracovníků a doprava na staveništi    
Opatření se týkají pohybu osob, dopravních prostředků a strojů po staveništi a v okolí 

 

Rizika 

• přejetí či přimáčknutí dopravním prostředkem a strojem 

• uklouznutí, zakopnutí a šlápnutí na ostrý předmět 

• zavalení matriálem 

• poranění při práci strojů a mechanizmů  

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění 

• amputace 

• exitus 

 

A. Komunikace a přístupové cesty  
• komunikace staveniště a přístupové cesty budou z hutněného betonového recyklátu, 

hutněné budou na předepsanou pevnost 

• povrch bude udržován čistý, bez děr a výmolů, bude se uklízet sníh a odsekávat námraza 

• při námraze budou provedeny zimní opatření, tj. posyp pískem, solí atd. 

• musí být neustále zachována průjezdnost hlavní příjezdové komunikace a průchodnost 

přístupových cest 

• staveništní komunikace budou osvětlené 

• ostré a vyčnívající předměty musí být zakryté či jinak zabezpečené 

• doprava po komunikacích bude probíhat dle dopravního značení 

• hrany schodů budou mít protiskluznou úpravu 

• k-ce zasahující do průchozí šířky chodníků, komunikací a koridorů, výškové změny k-cí, 

nástupní a výstupná stupně, snížená podchodná výška (méně než 210 cm) musí opatřená 

výstražnou černožlutou páskou 

 
   

B. Doprava na staveništi  
• každé vozidlo pohybující se na stavbě musí být evidováno na vrátnici 

• maximální rychlost vozidel a strojů je 15 km/h 

• pohyb vozidel bude probíhat jen po vyznačených komunikacích 

• hlavní vjezd bude z ulice Sochorova 

• směr dopravy bude obousměrný 

• dopravní značení staveniště podléhá platným zákonům, vyhláškám ČR 
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• parkovat se smí na vyznačených místech 

• parkovat na ing. sítích (kanalizace, vodovod, kolektory, plyn) je zakázáno, výjimky udělí 

stavbyvedoucí s patřičným opatřením (nad sítě se osadí betonové panely)  

• při výjezdu ze staveniště dává vždy vyjíždějící vozidlo přednost, při výjezdu ze staveniště 

bude vozidlo navigovat osoba způsobilá, musí mí výstražnou vestu (při snížené 

viditelnosti výstražnou baterku), auta musí být očištěná a musí mít zabezpečené nákladní 

prostory a materiál 

• materiál musí být uložený dle pokynů výrobců, auta nesmí být přetěžovaná, vyčnívající 

prvky budou opatřené červeným fáborkem 30x30 cm, při snížené viditelnosti červeným 

světlem a odrazkou (dle zákonů a vyhlášek ČR) 

• vykládka materiálu bude probíhat za komunikace řidiče a osoby navigující dopravní 

prostředek 

 

C. Pohyb osob na staveništi 
• pohyb osob na staveništi bude jen po vyznačených komunikacích (pracovníci s nimi 

budou seznámeni při školení BOZP a předání staveniště) 

• vstup na staveniště bude možný jen přes hlavní vstup z ulice Sochorova 

• používání OOPP a pracovní oděv dle bodu 2.1 

• je přísný zákaz pohybu pracovníků pod manipulačním prostorem jeřábu, auta 

s hydraulickou rukou, pod rameny strojů na zemní práce 

    

2. 3. Práce ve výškách  
Opatření se týkají práce ve výškách a prací s možností pádu do hloubky 

 

Rizika 

• pádu osob 

• pádu předmětů, materiálu a nářadí 

• zaklínění končetiny (osob) 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 

 

A. Práce ve výškách  

• pracovníci musí být proškolení na práci ve výškách a na používání OOPP při pracích ve 

výškách (práce ve výškách je každá práce prováděná 1,5 m nad pevným terénem) 

• při práci ve výškách budou hrany zabezpečené zábradlím nebo musí pracovníci používat 

úvazky pro práci ve výškách, které budou kotvené k pevnému a stabilnímu bodu 

• hrany k-cí, které jsou výš jak 1,5 m nad okolním terénem budou zabezpečené 1,1 m 

vysokým stabilním zábradlím (zábradlí musí být pevné, ne výstražná páska!), u spodní 

hrany bude okopová deska 15 cm vysoká 

• všechny výkopy a hrany k-cí musí být zabezpečené proti pádu, v případě že výškový 

rozdíl je větší než 25 cm, zabezpečené budou 1,1 m vysokým a stabilním zábradlím 

(zábradlí se skládá ze sloupků a fošen, bude použité systémové sloupky, montáž dle 

pokynů výrobce) 
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• okraje liniových staveb smí být zabezpečené červenobílou páskou na sloupkách 

umístěných min 1,5 m od stabilní hrany a prostřední výplň musí být pevná, v případě 

stabilního zábradlí musí být sloupky min 0,45 m od stabilní hrany výkopu, u spodní hrany  

• otvory s hranou větší než 25 cm bude zakryté tak, aby byli pochozí 

• otvory s hranou nižší než 1,1 m nad okolím, a o rozměrech větších než 0,3x0,75 m budou 

zabezpečené zábradlím  

• práce ve výškách budou přerušené při nepříznivých povětrnostních vlivech, tj. snížená 

viditelnost (méně jak 30 m), rychlost větru větší než 8 m/s, déšť, sněhové vichřice   

• OOPP musí mít platné revize (dobu expirace), budou kontrolované před každou prací, 

kontroluje se viditelné poškození, štítek  

• pokud nelze hranu zabezpečit zábradlím, lze zabezpečit nebezpečný prostor sloupky 

s výstražnou páskou (případně jinou označenou překážkou) ve vzdálenosti 1,5 m 

nebezpečné hrany (výška pádu od 3 do 10 m, větší výška se na stavbě nevyskytuje) 

• při pracích ve výškách se nesmí pod pracovním prostorem vyskytovat žádné osoby, hrozí 

nebezpečí pádu předmětů a materiálu 

• shoz materiálu musí být koordinován jednou osobou v místě shozu a druhou v místě 

dopadu (musí být mimo možný dopad materiálu), jiné osoby se tam nesmí vyskyto   

    

2. 4. Práce z žebříků a lešení  
Opatření se týkají práce z žebříků a lešení, pohyb osob po žebřících a lešení a bezpečnost 

okolí. 

 

Rizika 

• pádu osob 

• pádu předmětů, materiálu a nářadí 

• zaklínění končetiny (osob) 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 

 

A. Žebříky  

• pokud je pracovník 1,5 m a víc nad okolním terénem jedná se o práci ve výškách 

(podmínky viz bod Práce ve výškách) 

• žebřík se pro práci využívá jen v případech, že není bezpečnější varianta 

• je zakázané používat na žebřících vibrační, sekací, řezací či pneumatické nástroje 

• při výstupu i sestupu bude pracovník čelem k žebříku, musí mít vhodní pracovní oděv, 

obuv a OOPP 

• žebřík bude udržovaný v čistotě, nesmí být námraza a nečistoty (je možné uklouznutí) 

• používat se smí jen žebříky certifikované a nepoškozené (každý žebřík musí mít štítek 

s povoleným sklonem, nosností a možností použití) 

• maximální hmotnost břemene vynášeného po žebříku je 15 kg 

• nohy žebříku musí být zabezpečené proti posunu, propadnutí (zarážky, roznášecí desky…) 

• jednoramenný žebřík bude ít sklon 2,5:1 (pokud výrobce nepředepisuje jinak), 

dvouramenný musí být roztažený na celou délku distančního prvku 
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• žebřík musí přesahovat přes horní hranu k-ce 1,1 m (lze nahradit madly)  

• při pracích ve výšce více jak 5 m musí mít pracovníci výškové postroje 

• práce musí být přerušené při nevhodných povětrnostních podmínkách, viz bod Práce ve 

výškách 

• na stavbě budou uložené návody a technické listy 

 

B. Lešení  

• pokud je pracovník 1,5 m a víc nad okolním terénem jedná se o práci ve výškách 

(podmínky viz bod Práce ve výškách) 

• lešení musí mít štítek (označení) 

• sestavovat lešení smí jen proškolená osoba a dle návodu výrobce – bude použito pojízdné 

hliníkové systémové lešení 

• lešení bude postavené na pevném a stabilním povrchu, kolečku musí být zabrzděná, v 

případě že budou kolečka demontována tak musí být nody lešení postavené na roznášecí 

desky s patkami 

• výstup na lešení bude pouze po žebřících lešení (je zakázáno lozit po stranách) 

• na kraji lešení bude okopová lišta 150 mm vysoká 

• maximální vzdálenost lešení od k-ce je 250 mm 

• průchozí šířka bude 600 mm a výška 2100 mm 

• kotvení lešení bude provedené dle návrhu pronajímatele lešení (výrobce) 

• lešení bude stabilizované v příčném i podélném směru 

• horní hrana zábradlí bude ve výšce 1100 mm 

• při montáži i demontáži musí být lešení pořád stabilní 

• při nepříznivých klimatických podmínkách musí být práce přerušené (viz bod Práce ve 

výškách) 

• s lešení se nebudou shazovat žádné nástroje, materiál se může shazovat je za koordinace 

dvou pracovníků (jeden bude na lešení a druhý dole) 

• při montáži i demontáži musí být lešení pořád stabilní 

• na stavbě budou uložené návody a technické listy   

   

2. 5. Skladování materiálu  
Opatření se týkají bezpečnosti při skladování materiálu 

 

Rizika 

• sesypání materiálu a zavalení osob 

• výbuch nebo požár 

• zaklínění končetiny (osob) 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 

 

A. Materiál 

• materiál bude skladovaný na pevném a stabilním povrchu 

• materiál bude skladovaný dle pokynů výrobců a dle technologického postupu 
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• maximální výška skládky dřevěných prvků je 1,5 m 

• skladované prvky musí být v rovině 

• jednotlivé prvky budou proloženy podkladky, podkladky musí být v jedné ose nad sebou a  

 ve vzdálenostech určených výrobcem 

• skladované prvky musí být v rovině 

• průchozí ulička mezi skládkami musí být min 750 mm 

• hořlavé a výbušné látky budou skladované ve větraném uzamykatelném skladu dle 

pokynů výrobců (musí být v kovových vaničkách, na stavbě bude souprava pro odstranění 

úniku těchto látek), pracovníci musí být vybavení patřičnými OOPP a pracovním oděvem, 

při pracích s nebezpečnými látkami musí vždy jedna osoba dohlížet na pracující osobu 

(nelze pracovat o samotě) 

• skládky materiálu budou zabezpečené proti sesunutí 

• materiál skladovaný na střešní k-ci bude ukotven (připevněn) tak, aby nedošlo k jeho 

posunu kvůli povětrnostním vlivům, při špatných klimatických podmínkách nesmí být 

materiál na střešním plášti 

  

2. 6. Práce s nástroji   
Opatření se týkají bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím 

 

Rizika 

• újma na zdraví  

• namotání oděvu 

• úraz elektrickým proudem 

• odlétnutí úlomků do očí 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• poranění zraku, sluchu a hmatu, nepříznivé účinky vibracemi 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 

 

A. Ruční nářadí 

• obsluhovat nářadí může jen pracovník prokazatelně proškolený, pokud to ukládá zákon 

tak musí vlastnit patřičný platný průkaz, kvalifikaci 

• provoz elektrických nástrojů, viz předchozí text 

• nástroje musí mít platnou revizi (kontrolní prohlídky, certifikační štítek) 

• před započetím prací bude u nástroje vždy provedená vizuální kontrola (kontroluje se: 

celkový technický stav, certifikační štítek, viditelné poškození, bezpečnostní prvky a další) 

• platí obecné požadavky popsané výše 

• pracovníci musí mít ochranu sluchu, zraku a vhodný pracovní oděv s ochranou vložkou 

proti pořezání, tj. nesmí mít plandající části oděvu (rukávy, nohavice), nesmí mít látkové 

volné rukavice (povolené jsou upnuté rukavice), musí mít pevnou pracovní obuv 

• před zahájením prací zkontrolujte nástroj a pracoviště 

• při poruše (zastavení nástroje) nejprve vypněte nástroj, až potom hledejte příčinu závady 

• pokosová pila musí být upevněná (položená) na pevném a stabilním podkladu 

• při práci s motorovou pilou je zákaz kouření 
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• nepracujte s pilami na žebříku nebo nestabilním povrchu 

• v dráze odletujících třísek se nesmí nacházet žádná osoba 

• prvky kratší než 300 mm se nesmí přidržovat při řezání rukou, použijte na manipulaci jiný 

dřevěný prvek 

• zkontrolujte, jestli se v řezaném prvku nenachází cizí těleso (hřebík, skoba atd.) 

•při vrtání nejprve otvor předvrtejte při nízkých otáčkách a až následně vrtejte  

•při krácení materiálu budou použité jen nástroje a nářadí doporučené výrobcem 

•při svařování mPVC budou pracovníci používat OOPP dle pokynů výrobců, aby nedošlo 

k popálení pracovníků 

 
 

 

2. 7. Jeřáb a vazačské práce  
Opatření se týkají jeřábnických prací a uvázání prvků krovu 

 

Rizika 

• újma na zdraví  

• sesunutí materiálu 

• zřícení jeřábu 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• poranění zraku, sluchu a hmatu 

• úrazy elektrickým proudem 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 

 

A. Jeřábnické práce 

• pracovník obsluhující jeřáb musí mít platný jeřábnický průkaz, osvědčení o zdravotní 

způsobilosti, musí být schopný odhadnout vzdálenost, povětrností vlivy, možná rizika, 

musí mít znalost vazače, nikdo jiný nesmí jeřáb obsluhovat 

• před zahájením prací provede jeřábník kontrolu stavu jeřábu, klimatických podmínek a 

okolí 

• jeřábník má u sebe montáží plán s tabulkou hmotností prvků 

• při práci s jeřábem je zakázané manipulovat s břemenem v zakázaném prostoru 

• prvek smí být zvednutí jen po dohodě s vazačem 

• jeřábník musí dodržovat výstražné tabulky na jeřábu a návod 

• musí se dbát na to, aby nedošlo k rozhoupání břemene 

• nesmí se zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, připevněná  

• manipulovat s prvky nad pracovníky, stavebními buňkami, parkovištěm, skladištěm, viz 

výkres zařízení staveniště, v manipulační dráze se nesmí vyskytovat žádní pracovníci 

• zvedat břemena jinak než povoluje návod jeřábu, překračovat nosnost jeřábu 

• při poruše jeřábu je nutné přerušit práci, opravu smí provádět jen kvalifikovaná osoba 

• jeřáb nesmí přepravovat osoby 

• jeřábník nesmí nechat jeřáb bez dozoru 

• nesmí pracovat v ochranném pásmu jiných ing sítí, pokud jsou v provozu 

• nesmí se shazovat věci z jeřábu 
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• práce musí být přerušené při nepříznivých klimatických podmínek, tj. rychlost větru vyšší 

než 8 m/s, viditelnost nižší než 30 m, bouřka, sníh, déšť, teplota nižší než -10°C, námraza 

• osazovat prvky se smí jen dle TP, vyvázat prvky je možné jen po jejich stabilním upevnění 

• po uvázání da vazač signál ke zvednutí, pracovníci musí poustoupit, při směřování prvků 

použijí vodící lana, tyče, pod osazované prvky se nesmí vkládat končetiny 

• při mezi úrovňové montáži musí montáž koordinovat signalista (osoba starší 18 let, 

zdravotně způsobilá, musí znát dorozumívací znamení, musí být schopná odhadnout 

povětrností vlivy a možná rizika) 

• poloha jeřábu je daní dle výkresu zařízení staveniště, pokynů stavbyvedoucího 

• jeřáb musí být postaven na betonovém základu dle návrhu statiky 

 

B. Vazačské práce 

• uvazovat prcky může jen pracovník vlastnící platný vazačský průkaz skupiny A a 

osvědčení o zdravotní způsobilosti 

• vazač spolu s jeřábníkem spolu komunikují a koordinují montáž, musí spolehlivě určit 

břemeno, jeho hmotnost a místo určení 

• vazač musí být schopný určit špatné klimatické vlivy pro montáž 

• uvazovat prcky může jen pracovník vlastnící platný vazačský průkaz skupiny A a 

osvědčení o zdravotní způsobilosti 

• k uvazování prvků se smí používat jen certifikované vázací prostředky, před každým 

použití je nutné prvky zkontrolovat, jejich technický stav, štítek, viditelná poškození (v 

případě nedostatků prvky vyřaďte) 

• vazač má u sebe tabulku s hmotnostmi prvků a jejich umístěním, na vázání prvků se 

použijí vázací prvky podle jejich maximálního zatížení 

• uvazovat prvky se smí jen dle platných zákonů, vyhlášek a norem 

• prvky lze vyvázat až po pokynu vedoucího montáže! 

 

2. 8. Betonování, armování a bednění 
Opatření se týkají bezpečnosti při provádění bednění, armování a betonáže  

 

Rizika 

• újma na zdraví  

• pád armatury 

• sesunutí bednění 

• zalití betonovou směsí 

• potřísnění kůže nebo oči betonem 

• ublížení na zdraví při čerpání betonu, přejetí 

 

 

Možné následky 

• drobné úrazy a pohmožděniny 

• zlomeniny končetin a vnitřní zlomeniny 

• poranění zraku, sluchu a hmatu, nepříznivé účinky vibracemi 

• řezné poranění, napíchnutí 

• amputace 

• exitus 
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A. Opatření 

• při manipulaci s bedněním a armokoši bude postupováno dle pokynů pro vazače, hlavní 

zásada je, že prvky lze odepnout až po jejich stabilní zabudováním do konstrukce a pokyn 

pro uvolnění prvku může dát jen vedoucí montáže 

• bednění může stavět jen osoba s patřičným oprávněním a osoba prokazatelně proškolená 

s používáním daného typu bednění 

• používané bednění musí mít platné atesty (certifikáty) 

• před započetím prací bude u nástroje vždy provedená vizuální kontrola (kontroluje se: 

celkový technický stav, certifikační štítek, viditelné poškození, bezpečnostní prvky a další) 

• platí obecné požadavky popsané výše 

• pracovníci musí používat OOPP 

• všechny vyčnívající výztuže budou zabezpečeny proti napíchnutí – plastový kryt, 

ohraničení pracoviště 

• montáž bednění bude probíhat vždy jen podle návodu výrobce 

• armkoše se nebudou svařovat, v případě potřeby svařovat dá písemný pokyn ke svařování 

stavbyvedoucí, v pokynu bude obsaženo: místo svařování, termín, osoba, hlídka během a 

8 hodin po svařování 

• po hotových armokoších a bednění je zakázáno lozit 

• při armování se budou pracovníci pohybovat jen pevné a stabilní ploše 

• při používání ručních nástrojů a nástrojů napojených na el. energii platí pravidla popsaná 

výše 

• při armování a montáži bednění výše jak 1,5 bude postupováno jako při pracích ve 

výškách 

• jednotlivé bloky bednění se k sobě přiblíží ocelovými tyčemi, nikdy ne ručně  

• při betonáži se bude zhotovitel řídit bezpečnostním listem výrobce ( R a S věty) a bude      

používat OOPP: ochrana rukou – rukavice (PVC 0,7 mm) 

     ochrana kůže – pracovní oděv, pracovní obuv 

     ochrana očí – prachotěsné brýle 

     ochrana dýchacích cest – filtrační polomaska    

• práce se směsí bude ve větraném prostoru 

• při styku směsi s kůží – ihned opláchnout vodou 

• při styku směsi se zrakem – ihned vypláchnout proudem vody, vyhledat lékařskou pomoc 

• nikdo se nesmí pohybovat pod místem betonáže 

• obsluhovat čerpadlo smí jen osoba proškolená a způsobilá 

• odbednit lze až po dosažení předepsané pevnosti, za normálních klimatických podmínek 

lze odstranit podpěry stropu po 28 dnech 

• při odbedňování se nesmí pod bedněním vyskytovat žádné osoby, odbedňovat lze jen na 

pokyn stavbyvedoucího 

• opravovat stroje použité při betonáži smí jen osoba kvalifikovaná a odborně způsobilá  

• pro dopravu domíchávačů a čerpadel platí pravidla popsaná výše 

• čerpadlo na beton musí být zaparkované na pevném a stabilním podkladu a řádně zapat-

kované (místo určí stavbyvedoucí)  

• při roztahování ramena čerpadla se musí dbát na zvýšenou pozornost, rameno se nebude 

roztahovat v blízkosti nadzemních kabelových vedení 

• při ukládce betonové směsi musí být pracovníci na pevných a stabilních plochách (při 

práci ve výškách platí pravidla popsaná výše) 

• při betonáži bude obsluze čerpadla pomáhat osoba prokazatelně proškolená jako navigátor 
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3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády: 
    

 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

 prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění.  

• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

4. ZÁVĚR 
Při technologické etapě betonáže spodní stavby a se jeví jako nejvyšší riziko při vertikální 

dopravě bednění, betonáži a práci ve výškách při montáži bednění. Na stavbě budou 

probíhat pravidelné 1x týdně kontroly dodržování BOZP a PO. O kontrolách bude 

vyhotoven zápis do knihy BOZP a stavebního deníku. 
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ZÁVĚR: 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickou etapou bioplynové stanice 

ve Vyškově. Hlavním tématem byly stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin, 

u kterého jsem se zaměřil na etapu betonáže suterénu s jednotlivými kruhovými jímkami a 

SO02 – Provozní budova s kogenerační jednotkou.  

Obsahem této diplomové práce je průvodní a technická zpráva stavby, projekt zřízení 

staveniště, opatření BOZP s plánem jednotlivých rizik, objektovým a finančním 

harmonogramem celé stavby, podrobným harmonogramem objektů SO01 a SO02, 

kontrolním a zkušebním plánem, položkovým rozpočtem objektů SO01 a SO02 a celkovým 

propočtem dle THU.  Další částí je návrh strojní sestavy. 

Pro vypracování jsem použil svých znalostí z průběhu mého vysokoškolského studia a 

z odborné praxe. 
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ČSN 

- ČSN EN13670-1Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

- ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

- ČSN EN206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

- ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

používání 

- ČSN 732401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustano-

vení 

- ČSN 270140-1 Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování 

- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 

- ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné po-

žadavky na zkušební tělesa a formy základní ustanovení 
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