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ABSTRAKT 

 Tato práce se zabývá zpracováním stavebn  technologického projektu pro objekt 

bioplynové stanice, která bude součástí zem d lské farmy společnosti Jasanka s.r.o. 

v obci Krátošice. Práce je rozd lena do dvou hlavních částí. 

 Úvodní část popisuje navržené objekty bioplynové stanice a použitá konstrukční 

ešení. V druhé části práce jsou porovnávány varianty t chto ešení pro výstavbu 

jednotlivých stavebních objekt . U liniových objekt , tedy silážních žlab  a jímky 

na silážní š ávy je porovnáváno monolitické a prefabrikované ešení. 

U železobetonových kruhových nádrží se jedná o porovnání kruhových systémových 

bedn ní PERI RUNDFLEX, WOLF SYSTEM  a sp ažených filigránových desek 

použitých jako ztracené bedn ní.  

 Cílem práce je analyzovat technologie provád ní t chto objekt  a zpracovat 

konstrukční ešení částí, které jsou nezbytn  nutné pro tvorbu analytické části. 

Jednotlivé variantní ešení jsou porovnávány na základ  položkového výkazu vým r, 

finanční náročnosti a doby výstavby, resp. harmonogramu stavebních prací. 

Výkresová část je vytvo ena v programu AutoCAD 2012 a BUILDPower S. 

Pro zpracování výkaz  vým r, rozpočt  a jednotlivých harmonogram  výstavby je 

použit program KROS plus. Samoz ejmostí je i použití balíčku program  Microsoft 

Office. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with processing of construction technological project for biogas 

plant which is going to be a part of agricultural farm owned by company Jasanka Ltd. 

in the municipality of Krátošice. The thesis is divided in two main parts. 

First part describes designed objects of biogas plant and the applied structural 

solutions. The second part compares options of these solutions intended for construction 

of individual buildings. The linear objects what means silage troughs and tanks 

for silage fluids are compared from the perspective of monolithic and prefabricated 

solution.For the reinforced concrete circular tanks is given a comparison to circular 

formwork systems PERI RUNDFLEX, WOLF SYSTEM and to composite filgree 

panels used as a lost formwork. 

The goal of this thesis is to analyze the technology of realization of these objects 

and to process the constructional solutions of all parts that are essential for processing 

of analytical part. Individual alternative solutions are compared on the basis of itemized 

bill of quantities, financial performance and the construction time, respectively 

the schedule of construction works. 

The drawing part is created in AutoCAD 2012. To process the bill of quantities, 

budgets and particular schedules of construction works was utilized the programs 

KROS plus and BUILDPower S. To utilize a Microsoft Office pack is a must. 
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Úvod do problematiky  

 Tato práce se zabývá zpracováním stavebn  technologického projektu pro objekt 

bioplynové stanice Krátošice. Projekt je rozd len do dvou hlavních částí. 

 Úvodní část popisuje objekty a použitá konstrukční ešení. V druhé části práce 

jsou porovnávány systémy pro výstavbu železobetonových kruhových nádrží, 

p edevším systémových bedn ní PERI RUNDFLEX, systému VOLF a filigránových 

desek použitých jako ztracené bedn ní. U obou liniových prvk  je porovnávána 

monolitická a prefabrikovaná varianta. Jedná se o silážní žlaby a jímku na silážní 

š ávy. 

 Cílem práce je analyzovat technologie provád ní t chto objekt , zpracovat 

konstrukční ešení částí, které jsou nezbytn  nutné pro tvorbu analytické části. Dále 

pak zpracovat položkový výkaz vým r, rozpočet stavby a harmonogram na vybrané 

variantní ešení. 

Výkresová část je následn  tvo ena v programu AutoCAD 2012. Pro zpracování 

výkazu vým r a rozpočtu stavby je použit program KROS plus. Samoz ejmostí je 

použití balíčku program  Microsoft Office. 

Na začátku bych cht l krátce p edstavit problematiku, která se týká 

bioplynových stanic, p edstavení rozdílu mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 

zdroji energie a v cí s touto tématikou blízce souvisejících. 

B hem novodobé éry planety Zem  se počet jejích obyvatel mnohonásobn  

zvýšil. Tato skutečnost se samoz ejm  odráží i na množství a zp sobu využívání 

zdroj  energie, které nám naše planeta nabízí. S technologickým vývojem civilizace 

se pot eba t chto zdroj  neustále zvyšuje. Tím jde ruku v ruce i to, jakým zp sobem 

je životní prost edí zat žováno.  

 Toto téma m žeme nazvat p írodn  sociální problematikou. Jde o to, do jaké 

míry jsme schopni, a jestli je to opravdu pro lidstvo prioritou, ovlivnit toto chování 

k našemu životnímu prost edí. Když se vrátíme o n kolik tisíciletí zp t v čase, 

m žeme vid t využití zdroj  energie, které byly v tu dobu pro daný zp sob života 

dostačující. Je to nap . síla v tru, slunečního zá ení, využití vodního proudu 

a p edevším spalování d eva, které má svou tradici už od prav ku. Všechny tyto 

komodity mají společného jmenovatele a to ,,obnovitelné“ zdroje energie. Lze o nich 

íci, že jsou nevyčerpatelné. ůvšak se stoupajícími nároky začaly být obnovitelné 
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zdroje neschopné pokrýt požadovanou pot ebu. To zap íčinilo stále v tší využití 

zdroj  vyčerpatelných, tedy neobnovitelných. 

Základní rozd lení zdroj  energie 

Za nejzákladn jší rozd lení energetických zdroj , které m žeme jako lidstvo 

čerpat, lze brát rozd lení na primární a sekundární energetické zdroje. 

Primární energetické zdroje 

Lze je chápat jako zdroje, které m žeme získat p ímo z p írody. Jejich p vod je 

čist  záležitostí p írody a nejsou nijak transformovány člov kem. 

Tuto skupinu m žeme dále d lit na již zmín né podskupiny a to obnovitelné 

a neobnovitelné zdroje. 

Sekundární energetické zdroje 

Za tyto zdroje považujeme ty, které vznikají p em nou primárních zdroj  

energie na jiné využitelné formy. Tento proces je vytvá en pr myslovou výrobou, 

nebo jinými činnostmi člov ka. [9] 

OBRÁZEK Č. 1 - ROZD LENÍ ZDROJ  ENERGIE 
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Primární energetické zdroje 

Obnovitelné primární zdroje energie 

Jsou to takové zdroje energie, které se neustále obnovují, resp. které se obnovují 

alespoň tak rychle, s jakou intenzitou jsou civilizací využívány. Jejich využitelnost 

souvisí i s jejich výskytem blízko k zemskému povrchu. Jejich hlavní p edností je 

velice nízký dopad a vliv na životní prost edí. Je v pov domí, že využití t chto 

zdroj  nabízí velký a hlavn  ,,čistý“ energetický potenciál a celosv tovou tendencí je 

dostat využívání t chto zdroj  do pop edí. Teoreticky je možné pokrýt t mito zdroji 

současnou celosv tovou spot ebu, avšak toto je zatím omezené díky ekonomické 

a technické náročnosti.[14] 

Mezi obnovitelné primární zdroje energie pat í p edevším: 

Sluneční energie Ětepelná, fotovoltaikaě  

Sluneční zá ení má veliký energetický potenciál, resp. p ímé využití slunečního 

zá ení pro výrobu tepla, či elekt iny. Jedná se o obnovitelný zdroj, jehož využití by 

p i zajišt ní dostatečného technického zázemí, dokázalo pokrýt celosv tovou 

spot ebu energie. 

V trná energie 

V trná energie pat í do skupiny nejrozší en jších forem, co se využívání 

obnovitelných zdroj  týče. Energie proud  vzduchu se díky motor m transformuje 

na energii elektrickou.  Tento zp sob má minimální dopad na životní prost edí, avšak 

všechno má své nevýhody. V tomto p ípad  je to hluk, který motory ve v trných 

elektrárnách vytvá ejí, nebo dob e známý pohled na krajinu zohyzd nou práv  t mito 

elektrárnami. 

Vodní energie 

Tato energie je nejdéle využívanou formou. Již od prav ku byla vodní energie 

využívána pro p epravu lidí a materiálu. Dále pak pro pohon základních stroj , jimiž 

byly nap íklad mlýnská kola, kde se podobn  jako u energie v trné, transformuje 

energie vody na elektrickou. Co se týče vlivu na životní prost edí, je to tak ka stejné 

jako u p em ny v trné energie. Samotný proces má vliv minimální, ale objekt, který 

je pro p em nu energie pot eba, m že pohledov  hyzdit krajinu, nebo produkovat 

nadm rné hlukové emise. 

 



Diplomová práce, akad. rok 2015/2016 
Bc. Ondřej Žák 

 

 

13 

 

Geotermální energie 

Geotermální energie je nakumulovaná tepelná energie vycházející z jádra 

planety. Tato energie se na zemský povrch dostává prost ednictvím erupcí sopek, 

nebo nap íklad gejzír  a horkých vodních pramen . Využívá se pro výrobu 

elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Tato technologie se nejvíce využívá 

na Islandu, kde je použita pro vytáp ní objekt  občanské vybavenosti a obytných 

dom . Pro m  nejzajímav jší variantou je vytáp ní chodník  a komunikací, 

aby nevznikaly vysoké náklady na jejich údržbu z hlediska mrazu.[10] 

Biomasa 

Biomasa je definována jako souhrn látek tvo ící t la jedinc  určitého druhu, 

rostlin, bakterií, sinic a hub. To vše na n jaké dané ploše, resp. ložisku. 

Do obnovitelných zdroj  adíme biomasu z d vodu, že její p vod je ve slunečním 

zá ení a fotosyntéze. Energie biomasy je spalováním p em ňována na tepelnou 

energii, kterou lze využít buďto p ímo, nebo dále transformovat na elektrickou 

energii stejn  jako u výše zmín ných zdroj .[6] 

Neobnovitelné primární zdroje energie 

Jsou to takové zdroje energie, které se neobnovují. Resp. jejich využití je 

nevratný proces. Každá z t chto surovin má sv j p vod a spojení s určitou oblastí 

na zemi. Pokud se n která z t chto oblastí využije pro t žbu dané suroviny, nelze 

počítat s její obnovou. Současná energetická situace je taková, že využití 

neobnovitelných zdroj  energie pokrývá cca dev t desetin celkové spot eby energie. 

Mezi neobnovitelné primární zdroje energie pat í p edevším: 

Fosilní paliva 

Fosilní paliva se rozd lují na tuhá, kapalná a plynná paliva. Mezi tuhá paliva 

m žeme za adit nap . rašelinu, hn dé a černé uhlí, lignit apod. Do skupiny kapalných 

fosilních paliv pat í zejména ropa, dehty a také zemní oleje. Poslední skupinou jsou 

plynná paliva v zastoupení zemního plynu. Tato paliva vznikala tisíce let 

z prav kých rostlin b hem horotvorných proces . P em na t chto zdroj  na tepelnou 

energii spočívá p edevším v procesu spalování. Vzniklá tepelná energie se pak 

distribuuje prost ednictvím páry, horké vody, horkého vzduchu nebo p ímo 

spalinami do technologických proces  nebo pro vytáp ní. Tento proces má velmi 
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neblahý vliv na životní prost edí a to zejména emisemi Ěoxidy, popílek apod.ě, 

které b hem spalování vznikají. 

Jaderné palivo 

Jaderné palivo je získáváno z rud, které v surovém stavu obsahují izotopy uranu. 

P i p em n  jaderného paliva na pot ebnou tepelnou energii nevznikají oproti 

fosilním paliv m takové emise. Tudíž m žeme tvrdit, že je tento zp sob šetrn jší 

k životnímu prost edí. Hlavním problémem jaderného odv tví je následné nakládání 

s radioaktivním odpadem. Jeho likvidace, či skladování je náročným technologickým 

problémem. Obrovskou hrozbou je také p ípadná nehoda v technickém zázemí 

elektrárny, která by mohla zap íčinit ohrožení životního prost edí v globálním 

rozsahu. 

Sekundární energetické zdroje 

Za tyto zdroje m žeme v podstat  považovat komodity, které vznikají jako 

odpad p i činnostech lidí, nebo v cí lidmi využívaných.  

Mezi sekundární zdroje energie pat í: 

Komunální odpad 

Jedná se o spalování odpad , které jsou na skládky vyváženy z b žných 

popelnic, tzn. odpadu, který společnost denn  produkuje. Odpad je dále nevyužitelný 

jiným zp sobem, tudíž končí ve spalovnách a je alespoň využit jako palivo. 

Podobným zp sobem lze nakládat také s vyjetými oleji. Spalovny však musí 

splňovat p ísn jší kritéria pro nakládání s tímto druhem odpadu. 

Odpadní teplo 

P i v tšin  technologických proces  vzniká takzvané odpadní teplo. Lze íci, 

že je to surovina, která nemá další využití a je voln  vypoušt na do okolí. Tímto 

zp sobem p icházíme o energetický artikl, který lze dále transformovat a využít 

v jiných za ízeních, nebo zp tn  pro danou technologii výroby, p i které odpadní 

teplo vzniklo. Takto p em n nou energie lze následn  využít pro oh ev užitkové 

vody, vytáp ní, výrobu elektrické energie aj. Tento zp sob využití odpadního tepla 

vede jak k velkým finančním úsporám, tak k úsporám ostatních, nap íklad 

neobnovitelných, zdroj  energie. [4] 
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Bioplyn Ěskládkový plyně 

Jedná se o plyn vznikající na místech, kde je koncentrován určitý odpadní 

materiál. Z komunálního odpadu, tzn. z nep írodních složek, vzniká tzv. skládkový 

plyn Ěoznačován také LFG z anglického LandfillGasě. Vzniká samovoln  

anaerobním rozkladem, tedy postupnou p em nou biologicky rozložitelného 

substrátu p sobením acidogenních a methanogenních bakterií. Pojem bioplyn je 

spíše používán pro složku, která vzniká p i koncentraci v tšího množství p írodního 

materiálu. Nap íklad p i uskladn ní hnoje, kejdy, kuku ičné siláže, cukrovarnických 

ízk  a podobn . 

Bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který je hlavní složkou i u klasického 

zemního plynu. M že být tedy do budoucna hodnotnou náhradou tohoto 

neobnovitelného zdroje energie. Množství plynu a také jeho skladba se odráží 

na množství skladovaného materiálu, jeho složení a podmínek, které rozklad 

doprovází Ěnap . teplotaě. Tyto plyny jsou následn  využívány pro výrobu 

elektrického proudu, nebo tepelné energie. Druhotnou výhodou p i odčerpávání 

plynu ze skládek je odlehčení životnímu prost edí, které by jinak bylo odpadním 

plynem znečiš ováno.[5] 

V této práci se budu v novat návrhu bioplynové stanice, proto bych v následující 

kapitole rád stručn  p edstavil jejich problematiku. 

 

Bioplynové stanice 

Bioplynové stanice, jakožto objekty pro p em nu obnovitelných zdroj  energie 

na další ušlechtilejší formy energie, si získávají ve sv t  i v ČR stále v tší oblibu. 

K datu 31. 12. 2014 bylo v České Republice postaveno 507 bioplynových stanic, 

které zajiš ují konstantní p ísun elekt iny a využitelného tepla, aniž by zat žovaly 

životní prost edí velkými emisemi. Emise, které p i procesu p em ny vznikají, jsou 

minimální. Celkov  toto odv tví získává stále v tší podporu od Evropské unie. 

Druhotným vlivem pro životní prost edí je p ísp vek v podob  zbavení se 

skleníkových plyn  a také likvidace zem d lských, či komunálních odpad , které by 

byly jinak voln  skladovány. Nehled  na to, díky dotacím a poptávce po vyrobeném 

plynu, m že být výstavba bioplynové stanice velice zajímavou ekonomickou 

investicí.[13] 
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Jak již bylo zmín no výše, m žeme bioplynové stanice rozd lit na zem d lské 

a komunální. Ty zem d lské jsou oproti komunálním jednodušší a to zejména 

v požadavcích na technologii a také na ízení celého provozu. 

Jednotlivé stavební objekty BPS 

Níže zmín né objekty jsou popsány obecn , u každé BPS jsou potom patrny 

určité rozdíly, podle prostorového uspo ádání, druhu fermentace a také druhu 

vstupního materiálu. Jednotlivé části jsou vzájemn  propojeny potrubními rozvody 

pro vedení substrát  a bioplynu.  

1. Fermentor – částečn  zapušt ná zast ešená jímka rozd lená na dva prostory 

soust ednými prstenci, pat í k n mu dávkovač pevných substrát  s násypkou 

2. Provozní budova – zde je umíst no obslužné zázemí stanice a kogenerační 

jednotka Ěmotor určený pro spalování bioplynu s generátorem elektrického prouduě 

3. P ijímací kejdová jímka – umíst na vedle fermentoru 

4. Plynojem – pro vyrovnání nestejnom rného vývinu bioplynu, umíst n 

v prostoru mezi fermentorem a kogenerační jednotkou 

5. Silážní žlab – pro uskladn ní siláže  

6. Skladovací jímka Ěkoncový sklad digestátuě – navazuje na ní stáčecí plocha 

pro vyskladňování digestátu do kejdových cisteren pro aplikaci na zem d lské 

pozemky[7] 

Popis procesu zpracování biomasy 

Obecn  m že mezi vstupní substráty pat it: 

 bioodpady z údržby ve ejné zelen  Ětráva, listíě 

 bioodpady z domácností a ze zahrad 

 prošlé potraviny a bioodpady ze supermarket  

 zbytky z jídelen, restaurací a hotel  

 bioodpady z podnikatelských provoz  Ěpekárny, lihovary, pivovary, cukrovaryě 

 výstupy z chovu hospodá ských zví at Ěkejda, hn j, podestýlky atd.ě 

 cílen  p stovanou biomasu Ěnap . kuku ice, epa, senáž, vojt škaě 

V podstat  až na dva úkony, které je t eba provést, a to zajišt ní navážky 

vstupního substrátu a vývoz výstupní suroviny, tzv. digestátu Ězbytek 

po fermentačním procesuě, fungují bioplynové stanice tak ka automaticky. 
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V závislosti na velikosti BPS a kvalit  vstupního substrátu, m že být denní pot eba 

pro b žnou bioplynovou stanici až 55 tun vstupních surovin. Ročn  tedy m že 

pot eba dosahovat až dvaceti tisíc tun. 

Každou hodinu je do vanového šnekového podavače vložena část z denního 

objemu biomasy. Podavač ji pomocí šnek  rozm lní a na šnekovém dopravníku 

vyveze do první fermentační nádoby s pevným betonovým stropem, tzv. fermentoru. 

Zde je surovina uložena 20 dní bez p ístupu vzduchu. Uvnit  nádrže jsou míchadla, 

která biomasu neustále promíchávají, aby bioplyn voln  probublával sm rem 

ke stropu fermentoru, kde je jímán. Vytáp né st ny udržují teplotu 42°C. 

Po 20 dnech zdržení se digestát centrálním čerpadlem p ečerpá do druhé 

fermentační nádoby - dofermentoru. Zde zraje dalších 25 dn  do celkových 55 dn , 

které jsou nutné k vytvo ení ideálního bioplynu. Bioplyn je plyn produkovaný b hem 

anaerobní digesce organických materiál  a skládající se zejména z metanu a oxidu 

uhličitého. Je jímán do dvou membránového plynojemu, který tvo í st echu 

dofermentoru. Vrchní pláš  je trvale nafukován vzduchem, který vyplňuje prostor 

mezi membránami a současn  vytvá í slabý p etlak pod spodní membránou, kde je 

kumulován bioplyn. Biomasa v dofermentoru je hermeticky uzav ena speciální 

plachtou, nad ní je vzduchová kapsa a další plachta, která kryje celou nádobu.  

Zpracovaná biomasa se d lí na tuhou Ěseparátě a kapalnou 

část Ěfugátě. Rozd lení na tuhou a tekutou složku se provádí pomocí 

separátoru. Fugát se používá k p ípadnému ed ní reagujícího substrátu a tím 

k dodržení obsahu sušiny ve fermentorech. Tuhý separát je po vyvedení 

z fermentačních nádob možné využít k hnojení jako p ísadu do kompostu nebo jej 

i  v podob  peletek spálit jako biomasu. Kapalná část se vede do otev ené skladové 

jímky Ěkoncového skladuě, která se zhruba jednou za 3 m síce vyváží.[8] 
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OBRÁZEK Č. 2 - SCHÉMů BIOPLYNOVÉ STANICE 

[online]. [cit. 2015-12-1ř]. Dostupné z: http://www.bpsprojekt.cz/cs/obsah/bioplynove-stanice 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

Název stavby  : Bioplynová stanice - Krátošice 

Místo stavby  : Krátošice [560634] 

Katastrální území  : Krátošice [674176] 

Parcelní čísla  : 343/5, 343/6, 344/1, 344/2, 344/3, 48/3, 48/4, 345/1, 

      345/2, 345/3, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/33, 228/35  

Vlastník parcel  : Jasanka s.r.o. 

         Skopytce - Chabrovice 9                                           

         3ř2 01 Sob slav 

        IČO: 47237252    

Stavební ú ad  : M stský ú ad Tábor - Stavební ú ad 

      Žižkovo nám stí 3 

      3ř015 Tábor  

P edm t dokumentace : dokumentace pro stavební povolení 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník   : Jasanka s.r.o. 

         Skopytce - Chabrovice 9                                           

         3ř2 01 Sob slav 

  IČO: 47237252 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Projektant   : Bc. Ond ej Žák 

 Kontaktní adresa  : Man tínská 153ř/61 

       323 00 

       Plzeň – Bolevec 
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A.2 Seznam vstupních podklad  

- Katastrální mapa zájmového území a jeho blízkého okolí 

- Územní plán m sta zájmového území 

- Ud lení souhlasu s výstavbou od HZS Jihočeského kraje 

- Výstup a záv r z provedeného geologického, hydrogeologického a stavebn  

historického pr zkumu 

- Výstup a záv r z m ení výskytu radonu 

- Respektování podklad  dodaných investorem Ěspolečnost Jasanka s.r.o.) 
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A.3   Údaje o území 

a) rozsah ešeného území  

Stavebními a demoličními pracemi budou dotčeny parcely č. 343/5, 343/6, 

344/1, 344/2, 344/3, 48/3, 48/4, 345/1, 345/2, 345/3, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 

228/33, 228/35. V zájmovém území se momentáln  nacházejí dva stávající objekty. 

Na parcelách č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 228/5, 

22Ř/6 je to stávající silážní žlab. P ed zahájením stavebních prací je nutné oba tyto 

objekty odstranit. Odstran ny budou na základ  samostatné dokumentace 

pro demolici. Všechny ostatní parcely jsou momentáln  nezastav ná a jsou 

využívány ke skladování techniky. Není zde žádné oplocení, které by vymezovalo 

hranice pozemku. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Jasanka 

s.r.o. Z celkové plochy vybraného zájmového území 10 862 m
2 

bude zastav na 

plocha o vým e 5 811 m
2
.  

b) dosavadní využití a zastav nost území 

Lokalita pro uvažované za ízení bioplynové stanice Ědále jen BPSě se nachází 

v areálu farmy společnosti Jasanka s.r.o.. Momentáln  se zde nachází nevyužívané 

objekty pro ustájení prasat a starý silážní žlab. Oba tyto objekty budou demolovány 

na základ  samostatného demoličního vým ru. 

V blízkosti zájmového území se v areálu farmy nachází stávající objekty farmy, 

jako jsou stáje pro skot, dílny apod. 

Prostor budoucí výstavby leží v nadmo ské výšce 516 - 518 m n. m. B. p. v. Celé 

staveništ  leží v mírném svahu sm rem k severovýchodnímu rohu. Od západní strany 

staveništ  se cca 100 m nachází obytná zástavba obce Krátošice. 

Tato zástavba je tvo ena jednotlivými rodinnými domky a statky. St ed obce 

Krátošice se nachází ve vzdálenosti p ibližn  150 m od zám ru. 

ůreál stavby se nachází částečn  mimo zastavitelné území obce, jedná se však 

o stavbu zem d lského charakteru. 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Území není součástí žádné památkové rezervace a vzhledem k jeho poloze v či 

vodním tok m nespadá ani do záplavového území. V prostoru zám ru není 

vyhlášeno žádné ložiskové území, ani pásmo hygienické ochrany, či jiná ochranná 

pásma. 
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d) údaje o odtokových pom rech 

Odtokové pom ry v dané lokalit  nebudou zm n ny. 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Zájmové území se nachází z části v zastavitelném území obce Krátošice a to 

p ímo v areálu, který vlastní společnost Jasanka s.r.o. Druhá část se nachází mimo 

zastavitelné území, na pozemcích vn  této farmy, taktéž ve vlastnictví této 

společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zem d lské infrastruktury, je 

zám r v tomto prostoru p ístupný.  

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území  

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Památková péče - stavba nezasahuje do žádné památkové rezervace. Požadavky 

M stského ú adu Tábor jsou tímto spln ny. 

Ochrana životního prostředí - výstavba objektu, ani jeho následné využívání, 

nebude mít dopad na životní prost edí v jeho okolí. Naopak bude mít globální p ínos 

pro toto odv tví zpracování zem d lských odpad  a jejich zp tným využitím. 

Požadavky jsou tímto spln ny. 

Dopravní inspektorát - návrh stavebních objekt  týkajících se dopravní 

infrastruktury byl Policií ČR schválen a povolen. 

HZS Jihočeského kraje - Požadavky HZS Jihočeského kraje byly p i návrhu 

objektu BPS dodrženy. 

Ochrana lesů ČR - na území, ani v okolí do 50 metr , se nevyskytují žádné lesy. 

Požadavky na stavbu jsou tímto spln ny. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

V rámci ešeného území nejsou ešeny žádné výjimky ani úlevová ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Podmiňujícím úkonem pro realizaci projektu je demolice stávajícího objektu 

stáje prasat Ěparc. č. 4Ř/3, 4Ř/4ě a silážního žlabu Ěparc. č. 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6ě. Oba 

tyto objekty budou demolovány na základ  samostatného demoličního vým ru. 

P ed zahájením samotné stavby objekt  BPS je t eba provést terénní úpravy 

a výkopové práce. Taktéž musí být vytyčeny a vybudovány všechny p ípojky 

inženýrských sítí. 
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j) seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním a provád ním stavby 

Pozemky dotčené umíst ním a provád ním stavby 

č. 
parcely 

k. ú. zp sob využití /               
druh pozemku 

vlastník 

228/3 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

228/4 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

228/5 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

228/6 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

228/33 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

228/35 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

343/5 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

343/6 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

344/1 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

344/2 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

344/3 Krátošice orná p da 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

345/1 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

345/2 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

345/3 Krátošice 
manipulační plocha / 

ostatní plocha 

Obec Krátošice, č. p. 41, 3ř201 
Krátošice 

48/3 Krátošice 
zastav ná plocha a 

nádvo í 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 

48/4 Krátošice 
zastav ná plocha a 

nádvo í 
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 39201 

Skopytce 
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A.4 Údaje o stavb  

a) nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

Stavba je navržena pro uskladn ní odpadního zem d lského materiálu, jeho 

následné zpracování a zp tné využití pro farmu ve form  elektrické a tepelné energie. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

Stavba není památkov  chrán ná.  

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba byla navržena a provedena tak, aby respektovala základní požadavky 

dle vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb. Obecné technické požadavky na stavby. Stavba je 

navržena tak, že je vhodná pro zamýšlený účel a splňuje základní požadavky. T mito 

požadavky jsou: 

Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh stavby je proveden tak, aby po dobu její životnosti nedošlo k žádným 

zm nám, které by mohly mít za následek z ícení n kterého objektu, nebo n které 

jeho části. Všechny konstrukční prvky jsou navrženy v závislosti na jejich zatížení 

tak, aby vyhov ly. 

Požární bezpečnost 

Požární zpráva je součástí samostatné části dokumentace. 

Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

V rámci zpracování projektu je dbáno, aby byla spln na hlediska bezpečného 

provozu a ochrany zdraví. Tyto hlediska zahrnují uspo ádání prostor  pr chod , 

p íjezd  a únikových cest, dále pak navržení vhodných konstrukcí zabezpečujících 

stabilitu a nepropustnost včetn  požadavku zkoušky vodot snosti Ědle p íslušné 

ČSNě a také nap íklad navržením kontrolních systém  objektu monitorování 

p ípadných únik  závadných tekutých látek. 

P i provád ní stavby je t eba ídit se na ízením vlády č. ř1/2006 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost práce na staveništích a zákonem č. 30ř/2006 Sb. 
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Pro pracovníky pak platí na ízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném zn ní, včetn  

na ízení vlády č. 6Ř/2010 Sb. 

P i realizaci stavby, p i manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno 

na všechny p edpisy BOZP. P ed zahájením stavebních prací provád jící firmou 

nutno vytyčit všechny podzemní vedení, aby p i provád ní zemních prací nedošlo 

k úrazu pracovník . 

Provoz nevyžaduje zam stnání samostatných pracovník , bude využito 

stávajících zam stnanc  společnosti Jasanka s.r.o. 

Ochrana proti hluku 

Stavba jako taková není zdrojem hluku. Výjimku m že tvo it pohyb 

zem d lských stroj  p i zavážení biomasy, v tomto p ípad  kuku ičné siláže, 

do silážního žlabu. Zavážka bude trvat maximáln  3 týdny v roce. Tyto činnosti jsou 

na farm  provád ny každoročn , pro obyvatele p ilehlé zástavby se touto stavbou 

dosavadní zvukové pom ry nezm ní. Vzdálenost od obytné zástavby je min 100 m. 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího okolí 

Stavba není určena k dlouhodobému pracovnímu pobytu osob, proto se 

nep edpokládá p ijetí zvláštních opat ení proti radonu. 

Bezpečnost při užívání 

Místa v jednotlivých objektech, která by mohla být pro pracovníky n jakým 

zp sobem nebezpečná, budou ošet ena p íslušnými opat eními. Budou dodržena 

všechna na ízení od dodavatel  speciálních technologických za ízení. Tato 

problematika je blíže specifikována v souhrnné technické zpráv  Ěviz bod B. 2.5). 

Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se 

f) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících 

z jiných právních p edpis  

Požadavky dotčených orgán  jsou projektovou dokumentací spln ny a dodrženy.  

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

V rámci projektové dokumentace nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby  

      

zastav ná plocha 5811 m
2
 

užitná plocha 5127 m
2
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i) základní bilance stavby 

      

Silážní žlaby 14552 m
3
 

Jímka na silážní š ávy 238 m
3
 

Skladovací nádrž 9460 m
3
 

      

j) základní p edpoklady výstavby   

P edpokládané zahájení stavby                         : 03/2016 

P edpokládané dokončení stavby              : 11/2016 

P ed zahájením stavby bude vypracována provád cí dokumentace. 

Postup výstavby - Po vydání stavebního povolení bude na ja e 2016 zahájena 

výstavba. P ed samotnou výstavbou bude nutné na základ  samostatné dokumentace 

provést odstran ní obou stávajících objekt . Na parcelách č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná 

o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6 je to stávající silážní žlab. Bude 

provedena t žba podložních zemin, část zeminy bude použita ke zp tnému ozelen ní 

areálu po konci výstavby a zbytek k rekultivaci p ilehlých pozemk , které stavbou 

nejsou dotčeny.  

Následn  budou p ipraveny podklady pro založení staveb, ve v tšin  p ípad  se 

bude jednat o zhutn né št rkové, nebo betonové lože. Št rkové polštá e budou 

sloužit zároveň jako drenážní systém. Dále se provedou základy a konstrukce 

samotných objekt . Budou provedeny trubní a elektrické rozvody. Upraveny budou 

i komunikace a zpevn né plochy. 

Koncem roku 2016 by m la být stavba dokončena a p edána investorovi. 

P i výstavb  bude dodržován p edpokládaný harmonogram a veškeré postupy budou 

zaznamenávány do stavebního deníku. 

k) orientační náklady stavby 

Silážní žlaby    : 10 164 873,- Kč bez DPH 

Jímka na silážní š ávy  : 834 310,- Kč bez DPH 

Skladovací nádrž   : 7 353 250,- Kč bez DPH 
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A.5  Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení  

Stavbu je rozd lena na následující stavební objekty: 

SO_01 - SILÁŽNÍ ŽLůBY 

SO_02 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY 

SO_03 - SKLůDOVůCÍ NÁDRŽ 

SO_04 - KRUHOVÉ NÁDRŽE PRO FERMENTůCE 

SO_05 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BPS 

SO_06 - KOGENERůČNÍ JEDNOTKů 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

 Lokalita pro uvažované za ízení bioplynové stanice Ědále jen BPSě se nachází 

v areálu farmy společnosti Jasanka s.r.o. Momentáln  se zde nachází nevyužívané 

objekty pro ustájení prasat a starý silážní žlab. Oba tyto objekty budou demolovány 

na základ  samostatného demoličního vým ru. Všechny ostatní parcely jsou 

momentáln  nezastav ná a jsou využívány ke skladování techniky. Není zde žádné 

oplocení, které by vymezovalo hranice pozemku. Všechny dotčené pozemky jsou 

ve vlastnictví společnosti Jasanka s.r.o. N které z dotčených pozemk  jsou 

využívány jako orná p da, ta musí být p ed zahájením veškerých stavebních prací 

sejmuta a následn  využita pro další účely. 

 Stavební pozemky leží v nadmo ské výšce 516 - 518 m n. m. B. p. v. Celé 

staveništ  leží v mírném svahu sm rem k severovýchodnímu rohu. V blízkosti 

zájmového území se v areálu farmy nachází stávající objekty farmy, jako jsou stáje 

pro skot, dílny apod. Tato stavba tudíž nenaruší charakter okolní zem d lské 

zástavby. Od západní strany staveništ  se cca 150 m nachází obytná zástavba obce 

Krátošice. Tato zástavba je tvo ena jednotlivými rodinnými domky a statky. St ed 

obce Krátošice se nachází ve vzdálenosti p ibližn  180 m od zám ru. Z ostatních t í 

sv tových stran jsou k zájmovému území p ilehlá pole se zem d lskými plodinami.  

 Prostor BPS bude napojen na silniční sí  prost ednictvím stávajícího vjezdu 

na farmu, který se nachází v blízkosti stávající administrativní budovy farmy. Uvnit  

areálu BPS bude doprava vedena po obslužných komunikacích. 

b) výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

Polohopisné a výškopisné zaměření 

Na pozemku a v jeho nejbližším okolí bylo společností GEOTůN s.r.o. 

provedeno polohopisné a výškopisné zam ení. Výstup z tohoto m ení bude použit 

p i zam ování stavby a zemních a výkopových pracích. Nadmo ská výška terénu 

pozemku se pohybuje mezi 516 - 518 m n. m. B. p. v. 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický pr zkum hydrogeologickou 

společností. Z regionáln  geologického hlediska se jedná o české moldanubikum, 

o jeho jednotvárnou rulovou sérii. Základními horninami území jsou pararuly, které 

sm rem k povrchu p echází do eluvií. Ty se v tšinou pohybují v mocnosti 2-3 m. 
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V míst  tektonického porušení mohou dosahovat až desítek metr . Kvartérní pokryv 

je reprezentován p edevším hlínami r zného charakteru, deluviálními uloženinami. 

Podle hydrogeologické rajonizace se zájmové území nachází 

v hydrogeologickém rajonu 6320 - Krystalinikum povodí St ední Vltavy, 

s nevýraznými zásobami podzemních vod a puklinovou propustností. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3-4 m pod terénem. Její kolísání 

m že činit ±1-1,5 m. Sm r proud ní k západu až severozápadu, sm rem k erozní 

bázi, která je tvo ena Lužnicí. Podzemní voda m lkého ob hu odtéká 

k severovýchodu, východu a jihovýchodu. 

V prostoru není vyhlášeno žádné ložiskové území ani pásmo hygienické 

ochrany, či jiná ochranná pásma. 

Stavebně historický průzkum 

Na pozemku byl Státním ústavem pro památkovou péči proveden stavebn  

historický pr zkum. Nebylo zde nalezeno nic, co by naznačovalo, že se jedná 

o historicky, či archeologicky cenné území. 

Měření výskytu radonu 

Z výstupu radonového m ení, které bylo na pozemku provedeno, 

a po konzultaci s orientační mapou radonového indexu podloží, zde byl zjišt n nízký 

radonový index.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

P ed zahájením stavebních prací, nap íklad p ed provád ní výkop , bude t eba 

vytyčit p ípojky inženýrských sítí. Podzemní sít  bude t eba vytyčit jak výškov , 

tak i sm rov . Vytyčení provede vždy pov ená osoba. Výkopové práce se povedou 

strojn . V blízkosti t chto vyznačených pásem pak ručn . 

Vnit ní NN kabelové rozvody kolem objektu stáje mají ochranné pásmo 1 m. 

VN p ípojka 22 kV má ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče. Vodovod v areálu 

pak 1 m. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se díky poloze v či vodním tok m nenachází v žádném záplavovém, ani 

poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry v území 
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Jelikož se jedná o stavbu zem d lského charakteru, která je navrhována 

do prostoru stávající zem d lské farmy, nebude svým charakterem narušovat ráz 

zdejší zástavby. P i užívání stavby nedojde k žádnému narušení okolí, jelikož je 

stavba stejného rázu jako p ilehlé objekty. Stavba nebude vybočovat ani z hlediska 

odtokových pom r  v daném území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

V zájmovém území se momentáln  nacházejí dva stávající objekty. Na parcelách 

č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6 je to 

stávající silážní žlab. P ed zahájením stavebních prací je nutné oba tyto objekty 

odstranit. Odstran ny budou na základ  samostatné dokumentace pro demolici.  

Stavba nevyžaduje žádné asanace a kácení d evin. 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

určených k pln ní funkce lesa 

Realizace zám ru si vyžádá zábor orné p dy zem d lského p dního fondu. 

Konkrétn  se jedná o pozemky p. č. 22Ř/3, 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6, 22Ř/35. Zábor bude 

činit zhruba 2440 m2
 p dy. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zem d lské 

infrastruktury, je zám r v tomto p ípad  p ístupný. 

Ve vzdálenosti do 50m od pozemku se nenachází žádné pozemky určené 

k pln ní funkce lesa. 

h) územn  technické podmínky 

P i stavebních úpravách dojde k narušení terénu okolních pozemk . Všechny 

tyto pozemky budou následn  vráceny do p vodního stavu. 

P ipojení na dopravní infrastrukturu je dostatečné po stávajících komunikacích 

v areálu farmy. 

i) v cné a časové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

V zájmovém území se momentáln  nacházejí dva stávající objekty. Na parcelách 

č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6 je to 

stávající silážní žlab. P ed zahájením stavebních prací je nutné oba tyto objekty 

odstranit. Odstran ny budou na základ  samostatné dokumentace pro demolici. 

Taktéž musí být vytyčeny všechny stávající p ípojky inženýrských sítí. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Tato stavba bude užívána pro p em nu obnovitelných zdroj  na tepelnou 

a elektrickou energii, která bude využívána pro chod stávající farmy. V tomto 

p ípad  se jedná o zdroje typu zem d lských odpad , nap íklad kuku ičné siláže, 

kejdy apod. Skladovací kapacity se skládají ze silážních žlab  pro p ípravu surovin 

ke zpracování. Š ávy z t chto žlab  jsou svád ny do jímky o objemu 85 m
3. Součástí 

této jímky je nádrž pro p íjem statkových hnojiv ze skladovací nádrže. Další částí 

stavby je skladovací nádrž na silážní š ávy a tekutá statková hnojiva o užitné 

kapacit  cca 9460 m
3. Tato kapacita postačuje na cca 150 dní výroby bioplynu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

V prostoru bioplynové stanice jsou navrženy celkem čty i samostatn  stojící 

objekty. 

Prvním z nich je objekt silážních žlab . Jedná se o čty i silážní žlaby navzájem 

odd lené st nami o výšce 4,0 m a tlouš ce 140 mm. Tyto st ny jsou tvo eny 

prefabrikovanými železobetonovými dílci. Každý žlab bude využíván pro skladování 

jiných surovin. Dva z t chto žlab  jsou identické. Další je zhruba poloviční a čtvrtý 

žlab je od ostatních odlišný svým zkosením v jihozápadním rohu. Toto dispoziční 

ešení bylo zvoleno kv li dodržení hranic katastru nemovitostí v zájmovém území, 

aby stavba nezasahovala do stávající komunikace. Celý objekt silážních žlab  má 

p dorysné rozm ry 74,ř x 4ř,2 m a je navržen ve spádu 1% od západní k východní 

stran  tak, aby š ávy, které budou vytékat ze skladovaných surovin, mohly být 

odvád ny do jímky na silážní š ávy. 

Dalším objektem je zapušt ná jímka na silážní š ávy. Jedná se o jímku, která se 

skládá ze dvou nádrží. Jejich užitný objem je dohromady 237 m
3. Ob  nádrže jsou 

propojeny prostupem pro potrubí DN 150. Celá konstrukce jímky je navržena 

z monolitického betonu. P dorysné rozm ry jímky jsou 11,6x7,3 m a její sv tlá 

výška 2,Řm.  

T etí samostatn  stojící objekt se skládá z více částí. Ze skladovací nádrže, dvou 

kruhových nádrží pro fermentaci a z prostoru pro technické za ízení bioplynové 

stanice. Kruhové nádrže jsou navrženy z prefabrikovaných st nových prvk . 
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Pro skladovací nádrž o vn jším pr m ru 35,7 m se jedná se o Ř,Ř m vysoké 

filigránové st ny o ší ce 2,5m. Pro zbylé dv  nádrže o vn jším pr m ru 23 m se 

jedná o panely o výšce 6 m. Prostor pro zázemí bioplynové stanice je vyzd n mezi 

t mito kruhovými nádržemi. 

Posledním objektem je kogenerační jednotka. Toto je objekt, kde je bioplyn 

p em ňován na užitnou energii. Ta je navržena jako samostatn  stojící objekt 

na západní stran  zájmového území. Jedná se o ukotvený plechový kontejner 

o p dorysných rozm rech 5,5x10 m. 

Žádný z objekt  svým charakterem nenaruší stávající za ízení farmy.  

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení 

Z hlediska tvarového ešení se jedná o klasickou bioplynovou stanici. Hlavními 

stavebními objekty jsou silážní žlaby, jímka na silážní š ávy a skladovací nádrž 

spolu s nádržemi pro fermentaci.  

Dv  s t chto nádrží jsou zast ešeny, aby byl zajišt n proces jímání bioplynu, 

který se bude uvolňovat ze zrající biomasy.  

Obvodový pláš  kruhových nádrží je navržen ze ztraceného bedn ní v podob  

filigránových st n. 

Jedná se zem d lský objekt. Všechny konstrukce jsou navrženy železobetonové. 

Nejsou kladeny požadavky na výrazn jší pohledovost objekt . 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Každou hodinu je do šnekového podavače vložena část z denního objemu 

biomasy. Ta je vyvezena do fermentoru. Zde je surovina uložena 20 dní bez p ístupu 

vzduchu. Uvnit  nádrže jsou míchadla, která biomasu neustále promíchávají, 

aby bioplyn voln  probublával sm rem ke stropu, kde je jímán. Fermentor je 

nep etržit  zah íván na teplotu 42°C. 

Po 20 dnech je obsah p ečerpán do druhé fermentační nádoby - dofermentoru. 

Zde zraje dalších 25 dn . To je doba nutná k vytvo ení ideálního bioplynu. Bioplyn 

je jímán do dvou membránového plynojemu, který tvo í st echu dofermentoru. 

Biomasa v dofermentoru je hermeticky uzav ena speciální plachtou, nad ní je 

vzduchová kapsa a další plachta, která kryje celou nádobu.  

Rozd lení na tuhou a tekutou složku se provádí pomocí separátoru. Fugát se 

používá k p ípadnému ed ní reagujícího substrátu a tím k dodržení obsahu sušiny 
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ve fermentorech. Tuhý separát je po vyvedení z fermentačních nádob možné využít 

k hnojení. Kapalná část se vede do otev ené skladovací jímky, která se zhruba jednou 

za 3 m síce vyváží. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Pro obsluhu bioplynové stanice budou využíváni stávající zam stnanci farmy. 

K denním úkon m, které jsou pro stanici b žné, není pot eba žádných speciálních 

školení apod. P i revizích a opravách budou povoláni specializovaní pracovníci. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

a) stavební ešení 

V projektu jsou navrhovány výrobky b žn  dostupné ve stavitelství. Jsou použité 

monolitické i prefabrikované konstrukce pro jednotlivé objekty. Výstavba objektu 

nevyžaduje žádné speciální postupy a technologická ešení. Všechny technologické 

postupy jsou blíže popsány v analytické části této diplomové práce. 

b) konstrukční a materiálové ešení 

Objekt silážních žlab  je navržen z prefabrikovaných op rných st n, mezi které 

je vybetonováno monolitické železobetonové dno. Hmotnost jednotlivých panel  se 

pohybuje dle druhu mezi 3,5 - 4,4 t a jejich rozm ry jsou 2,4 x 4 x 1,2 m. Po uložení 

t chto prvk  bude celá konstrukce zmonolitn na betonem vlévaným do spár, které 

vzniknou na styku jednotlivých dílc . 

Jímka na silážní š ávy je navržena kompletn  monolitická z vodostavebního 

betonu C 25/30. Jímka je z velké části zapušt na do zem .  

Objekty kruhových nádrží jsou navrženy z dvojitých sp ažených filigránových 

st n, které budou sloužit jako ztracené bedn ní. Výška t chto nádrží se pohybuje 

mezi 6 - 8,8 m. 

Tato problematika je blíže specifikována v dokumentaci objekt  a technických  

a technologických za ízení Ěviz bod D. 1.2).  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

  Není p edm tem této diplomové práce. 
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B.2.8 Požárn  bezpečnostní ešení 

Požární zpráva je součástí samostatné části dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení 

Netýká se. 

b) posouzení využití alternativních zdroj  energií 

V prostoru silážních žlab  bude uskladn n hn j, kejda, kuku ičné siláže 

a podobn . Tyto složky budou v kruhových nádržích dle postupu, viz výše 

p etvá eny na bioplyn. To je složka, která vzniká p i koncentraci v tšího množství 

p írodního materiálu na jednom míst . Ideální je zah ívání takto uskladn ných 

surovin. 

Tyto plyny budou následn  využívány pro výrobu elektrického proudu, 

nebo tepelné energie pro pot eby stávající zem d lské farmy.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí 

Zásady ešení parametr  stavby Ěv trání, osv tlení, zásobování vodou, odpad , 

kanalizace, elektroinstalace) 

 Osvětlení 

Osv tlení je uvažováno denní v kombinaci s um lým. Podrobn jší ešení není 

p edm tem této diplomové práce.  

 Zásobování vodou 

 Stavba bude využívat stávající zásobování zem d lské farmy. 

 Odpady 

Celý tento projekt bude využívat b žné odpady ze zem d lství. Jako nap íklad 

kuku ičnou siláž. Co se týče pach , nebudou mít tyto suroviny výrazn jší vliv 

na okolní prost edí. 

 Kanalizace 

 Jednotlivé stavební objekty jsou vzájemn  propojeny kanalizačními troubami 

DN 150. Tyto kanalizační spojky budou sloužit pro dopravu silážních š áv 

a tekutých hnojiv. 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 
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a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Z výstupu radonového m ení, které bylo na pozemku provedeno, 

a po konzultaci s orientační mapou radonového indexu podloží, zde byl zjišt n nízký 

radonový index. Zvláštních opat ení není pot eba. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Objekt se nenachází v prost edí s výskytem bludných proud . Není nutné 

konstrukce chránit p ed t mito účinky. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v prost edí s možností výskytu seizmické aktivity. Není 

nutné konstrukce chránit p ed t mito účinky. 

d) ochrana p ed hlukem 

Stavba je součástí areálu zem d lské farmy. Její výstavbou nebude nijak 

zm n na hlučnost pro okolí. Nejbližší obytná zástavba je cca 150 m od zájmového 

území. Pohyb zem d lských stroj  je v areálu již b žný. 

e) protipovod ová opat ení 

 Objekt se nenachází v povodňové oblasti. 

f) ostatní účinky 

 Objekt se nenachází v poddolované oblasti. 
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B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Zem d lská farma je již napojena na stávající p ípojky technické infrastruktury. 

Pro pot eby bioplynové stanice budou tyto p ípojky dostačující. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 Není p edm tem této diplomové práce. 
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B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení 

 Doprava uvnit  areálu zem d lské farmy bude zajišt na po stávajících cestách 

a zpevn ných plochách. Po dokončení výstavby všech stavebních objekt  bude 

povrch mezi nimi vyrovnán a na n m zhotovena komunikace z asfaltobetonové 

sm si. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stavba je součástí zem d lské farmy, která je na stávající dopravní 

infrastrukturu vlastním vjezdem. 

c) doprava v klidu 

 Netýká se. 

d) p ší a cyklistické stezky 

 Netýká se. 
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B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

 Jelikož je pozemek z velké části jen mírn  svažitý, nebudou provád ny žádné 

výrazné svahové úpravy. Výška terénu na hranicích pozemku bude taktéž zachována. 

Po dokončení stavebních prací bude terén v celé ploše zájmového území vyrovnán 

pomocí p ebytkové zeminy z výkopových prací. Jedná se o zeminu, která nebude 

zp tn  použita pro zásyp stavebních jam.  

b) použité vegetační prvky 

 Vzhledem k charakteru stavby nebudou vysazovány žádné vegetační prvky. 

c) biotechnická opat ení 

 Vzhledem k charakteru stavby není pot eba zhotovení žádných biotechnických 

opat ení v podob  vybudování protierozních pr leh , mezí, hrázek a podobn . 
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B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

 Stavba nebude mít, vzhledem k jejímu charakteru a umíst ní, negativní vliv 

na životní prost edí v okolí.  

 Odpady vzniklé p i realizaci stavby: 

Kód druhu odpadu Název Zp sob nakládání 
15 ODPůDNÍ OBůLY 

15 01  OBALY 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Recyklace 

15 01 06 Sm sné obaly Skládka odpad  

17 STůVEBNÍ ů DEMOLIČNÍ ODPůDY 

17 01 BETON, CIHLY, TůŠKY ů KERůMIKů 

17 01 01 Beton  Recyklace 

17 01 03 Keramické výrobky Skládka odpad  

17 02 D EVO, SKLO ů PLůSTY 

17 02 01 D evo  Znovuvyužití 
17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 ůSFůLTOVÉ SM SY, DEHET ů 
VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 ůsfaltové sm si obsahující dehet Skládka odpad  

17 04  KOVY 

17 04 02 Hliník Recyklace 

17 04 05  Železo a ocel Recyklace 

17 05  ZEMINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedeno v 17 05 03 Znovuvyužití 
17 09 JINÉ STůVEBNÍ ů DEMOLIČNÍ ODPůDY 

17 09 04 Sm sné stavební a demoliční odpady Skládka odpad  

        

 Recyklování odpad  bude zajišt no oprávn nou osobou k nakládání s odpady. 

Odpady, které nemají další využití, budou odvezeny do sb rných dvor , pop ípad  

do výkupu odpad . 

 Všechny odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. 

o odpadech. 

b) vliv na p írodu a krajinu 

 Objekt nebude mít negativní vliv na okolní p írodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 Tento pozemek ani okolní pozemky dotčené stavbou nejsou součástí žádné 

soustavy chrán ných prvk  NůTURů 2000. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího za ízení nebo stanoviska 

EIA 

 Netýká se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis  

 Stavba bioplynové stanice nevyžaduje z ízení ochranného pásma, jelikož není 

součástí obytné zástavby. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 150 metr  

západním sm rem od objektu silážních žlab . 

 Ochranná pásma podzemních, či nadzemních inženýrských sítí nebudou 

zám rem zasažena. Toto se bude týkat pouze inženýrských sítí ve vlastnictví 

zem d lské farmy. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva 

 Stavba nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

 Není součástí této diplomové práce. 

b) odvodn ní staveništ  

 Na staveništi budou vytvo eny št rkové cesty. Do t chto cest budou vkládány 

drenážní trubky. Tato opat ení budou dostatečná vzhledem k pracím, které se budou 

provád t. Po dokončení výstavby všech stavebních objekt  bude zhotoven 

asfaltobetonový povrch v prostoru mezi stavebními objekty. 

c) napojení staveništ  na stávající ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Provoz na p ilehlých komunikacích nebude nijak omezen. Napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu a zásobovací cesta pro staveništ  jsou součástí stávající 

zem d lské farmy. Vjezd do areálu farmy bude hlídán a do prostoru staveništ  

nebudou vpušt ny žádné t etí osoby. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provád ní stavby nebude mít ve v tší mí e vliv na okolní stavby a pozemky. 

Pozemky zasažené stavebními pracemi budou vždy uvedeny do p vodního stavu. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

 Staveništ  bude dostatečn  oploceno a na jeho hranici budou umíst ny značky, 

které budou informovat o jeho výskytu. Tyto značky budou taktéž umíst ny 

v místech, kde bude hrozit konfrontace kolemjdoucích osob a stroj  provád jících 

stavební práce. Na staveništ  musí být zamezeno p ístupu t etích osob a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Všechny stroje, které budou opoušt t prostor staveništ , budou ádn  očišt ny, 

aby zbytečn  neznečiš ovaly okolí staveništ . Všechny plochy zasažené stavebními 

pracemi budou vráceny do p vodního stavu. 

 V prostoru staveništ  se nenacházejí žádné d eviny. Speciální požadavky 

na kácení nejsou pot eba. 

 V zájmovém území se momentáln  nacházejí dva stávající objekty. Na parcelách 

č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 22Ř/5, 22Ř/6 je to 

stávající silážní žlab. P ed zahájením stavebních prací je nutné oba tyto objekty 

odstranit. Odstran ny budou na základ  samostatné dokumentace pro demolici. 
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Všechny ostatní parcely jsou momentáln  nezastav ná a jsou využívány 

ke skladování techniky. 

f) maximální zábory pro staveništ  Ědočasné / trvaléě 

 Staveništ  se bude vzhledem k rozsahu stavby rozkládat na všech parcelách, 

na kterých jsou navrženy budoucí stavební objekty. Tzn. parcely č. 343/5, 343/6, 

344/1, 344/2, 344/3, 48/3, 48/4, 345/1, 345/2, 345/3, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 

22Ř/33, 22Ř/35. Všechny tyto parcely jsou majetkem společnosti Jasanka s. r. o. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

 Viz výše. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 Vyjmutá zemina bude uskladn na na dočasném zemníku, který bude vytvo en 

na p ilehlé parcele Ěp. č. - 22Ř/31ě tak, aby zbytečn  nedevastoval p ilehlé pole. 

Po dokončení stavby bude zemina použita na vyrovnání terénu v celém prostoru 

bioplynové stanice, r zné zásypy, dorovnání terénu a podobn . 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

 P i výstavb  nebudou používány žádné materiály a pracovní postupy, které by 

škodily životnímu prost edí. Všechny odpady budou likvidovány odpovídajícím 

zp sobem, viz výše. Všechny stroje, které budou opoušt t prostor staveništ , budou 

ádn  očišt ny, aby zbytečn  neznečiš ovaly okolí staveništ . P i stavebních prací 

nebude docházet k obt žování okolí nadm rným hlukem v p íslušných denních 

hodinách. Nebude také docházek ke znečiš ování okolního ovzduší a vodovodních 

tok . 

 Všechny povrchy znehodnocené t žkou mechanizací budou po ukončení 

stavebních prací uvedeny do p vodního stavu. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 

p edpis  Ězákon č. ň0ř/Ň006 Sb.ě 

 Blíže specifikováno v části E. Zásady organizace výstavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Netýká se. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 Provoz na p ilehlých komunikacích nebude nijak omezen, jelikož je p íjezdová 

a zásobovací cesta pro staveništ  součástí stávající zem d lské farmy. 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 P ed zahájením stavebních prací je t eba provést demolici dvou stávající objekty. 

Na parcelách č. 4Ř/3, 4Ř/4 se jedná o objekt stájí a na parcelách č. 22Ř/4, 22Ř/5, 

22Ř/6 je to stávající silážní žlab. Odstran ny budou na základ  samostatné 

dokumentace pro demolici.  

 Ke všem konstrukčním ešení je v analytické části vypracován harmonogram 

výstavby Ětechnologické p estávky apod.ě. 

. 
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C.1 Situace širších vztah  

Viz výkresová část 

C.2 Koordinační situace stavby 

Viz výkresová část 

C.3 Katastrální mapa zájmového území 

Viz výkresová část 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

a) Technická zpráva 

 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Z hlediska tvarového ešení se jedná o klasickou bioplynovou stanici. Hlavními 

stavebními objekty jsou silážní žlaby, jímka na silážní š ávy a skladovací nádrž 

spolu s nádržemi pro fermentaci.  

Dv  s t chto nádrží jsou zast ešeny, aby byl zajišt n proces jímání bioplynu, 

který se bude uvolňovat ze zrající biomasy.  

Obvodový pláš  kruhových nádrží je navržen ze ztraceného bedn ní v podob  

filigránových st n. 

Jedná se zem d lský objekt. Všechny konstrukce jsou navrženy železobetonové. 

Nejsou kladeny požadavky na výrazn jší pohledovost objekt . 

 Bezbariérové užívání stavby  

Netýká se 

 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt silážních žlab  je navržen z prefabrikovaných op rných st n, mezi které 

je vybetonováno monolitické železobetonové dno. Hmotnost jednotlivých panel  se 

pohybuje dle druhu mezi 3,5 - 4,4 t a jejich rozm ry jsou 2,4 x 4 x 1,2 m. Po uložení 

t chto prvk  bude celá konstrukce zmonolitn na betonem vlévaným do spár, které 

vzniknou na styku jednotlivých dílc . 

Jímka na silážní š ávy je navržena kompletn  monolitická z vodostavebního 

betonu C 25/30. Jímka je z velké části zapušt na do zem .  

Objekty kruhových nádrží jsou navrženy z dvojitých sp ažených filigránových 

st n, které budou sloužit jako ztracené bedn ní. Výška t chto nádrží se pohybuje 

mezi 6 - 8,8 m. 

Výkopové a přípravné práce 

Silážní žlab 

Bude proveden výkop zeminy z plochy, která odpovídá p dorysným rozm r m 

základové desky Ě74,05 x 4ř,7 mě. Zemina bude vykopána do hloubky 600 mm 

oproti stávajícímu terénu. Vzhledem k charakteru a historii stavební parcely se 

nejedná o plodnou zem d lskou p du Ěorniciě. Vyjmutá zemina bude uskladn na 
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na dočasném zemníku, který bude vytvo en na p ilehlé parcele Ěp. č. - 228/31) tak, 

aby zbytečn  nedevastoval p ilehlé pole.  

Jímka na silážní š ávy 

Bude provedena skrývka ornice z plochy, která odpovídá p dorysným rozm r m 

jímky rozší eným o 3,7 m na každou stranu. Sejmutá ornice bude uskladn na 

na dočasném zemníku tak, aby nebyla smíchána s odpadní zeminou po bourání stájí 

pro chov prasat. Následn  bude provedeno hloubení stavební jámy do hloubky 3,2 m 

pod úroveň p vodního terénu.  

Skladovací nádrž 

Taktéž bude provedena skrývka ornice z plochy, která odpovídá p dorysným 

rozm r m základové desky nádrže Ětzn. kruhu o pr m ru 36,2 + obdélníku 

o rozm rech 5,7 x 4,0 mě rozší ených o 3,0 m na každou stranu. Toto rozší ení je 

uvažováno díky hloubení jámy pod úhlem 45 stupň , aby byla dodržena bezpečnost 

práce p i hloubení nepažených jam a nedošlo k sesuvu zeminy. Sejmutá ornice bude 

taktéž uskladn na na dočasném zemníku. V druhé fázi bude provedeno hloubení 

stavební jámy do hloubky 2,6 m pod úroveň p vodního terénu.  

 Výplně otvorů 

Vzhledem k charakteru stavby, není uvažováno umíst ní otvor . Dve e budou 

pouze v technickém zázemí pro bioplynovou stanici a u vstupu do kogenerační 

jednotky, aby bylo možné se dostat k obsluze technických za ízení. 

 Tepelná izolace 

Všechny kruhové nádrže budou tepeln  izolovány vrstvou polystyrenu 

o tlouš ce Ř0 mm. Tato izolace je navržena, aby p i procesu zah ívání biomasy, 

nebyly p íliš velké ztráty. Navržena je tepelná izolace Isover EPS 100F. 

 Hydroizolace 

U všech objekt  je na podkladní beton ukládána hydroizolace z PVC folie 

PENEFOL. Tato folie je z obou proti mechanickému poškození chrán na geotextilií. 

  Klempířské prvky a pokrývačské práce 

Na objektu jímky na silážní š ávy budou provád ny klempí ské práce v podob  

montáže pozinkovaného zábradlí, které lemuje v tší ze dvou nádrží. 

Dále pak budou klempí ské práce provád ny p i zast ešení kruhových nádrží. 

Tento bod není součástí této diplomové práce. 
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Venkovní stavební úpravy 

Bude vybudováno oplocení pozemku. Základ oplocení budou tvo it ocelové 

trubky ukládané do betonové patky, na které bude následn  montováno pletivo.  

Dále bude v prostoru bioplynové stanice z ízena vnit ní komunikace v podob  

asfaltobetonového povrchu.  

Vibrace 

V objektu není navržen žádný zdroj hluku a vibrací. Samotné užívání objektu 

nebude zvyšovat prašnost ani vytvá et zdroj vibrací pro okolí stavby. 

b) Výkresová část 

C.1 - SITUůCE ŠIRŠÍCH VZTůH  

C.2 - KOORDINůČNÍ SITUůCE STůVBY 

C.3 - KůTůSTRÁLNÍ MůPů ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

D.1.1 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - P DORYS 

D.1.2 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - EZY ů-A, B-B 

D.1.3 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - VÝKRES VÝZTUŽE 

D.1.4 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - VÝKRES BEDNENÍ TůKT 1 

D.1.5 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - VÝKRES BEDNENÍ TůKT 2 

D.1.6 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - VÝKRES BEDNENÍ TůKT 3 

D.1.7 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA B - P DORYS 

D.1.8 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA B - EZY ů-A, B-B 

D.2.1 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA A - P DORYS 

D.2.2 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA A - EZ ů-A 

D.2.3 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA A - EZ B-B 

D.2.4 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA A - VÝKRES VÝZTUŽE 

D.2.5 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA A - VÝKRES BEDN NÍ 

D.2.6 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA B - P DORYS 

D.2.7 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA B - EZ ů-A 

D.2.8 - JÍMKů Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY - VARIANTA B - EZ B-B 

D.3.1 - SKLůDOVůCÍ NÁDRŽ - P DORYS 

D.3.2 - SKLůDOVůCÍ NÁDRŽ - EZ ů-A 

D.3.3 - SKLůDOVůCÍ NÁDRŽ - SYSTÉMOVÉ BEDN NÍ PERI RUNDFLEX 

D.3.5 - SKLůDOVůCÍ NÁDRŽ - FILIGRÁNOVÉ ST NY 

F.1.1 - VÝKůZ VÝM R 
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F.1.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.1.3 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA A - HůRMONOGRůM ST. PRůCÍ 

F.2.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.2.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.2.3 - SILÁŽNÍ ŽLůBY - VARIANTA B - HůRMONOGRůM ST. PRůCÍ 

F.3.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.3.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.3.3 - JÍMKů - VARIANTA A - HůRMONOGRůM ST. PRůCÍ 

F.4.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.4.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.4.3 - JÍMKů - VARIANTA B - HůRMONOGRůM ST. PRůCÍ 

F.5.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.5.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.6.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.6.2 - ROZPOČET STůVBY 

F.7.1 - VÝKůZ VÝM R 

F.7.2 - ROZPOČET STůVBY 

D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby a materiál  

 Základy 

Pro objekty kruhových nádrží a jímky tvo í základ železobetonová deska 

z vodostavebního betonu t ídy C 25/30 o p dorysných rozm rech p íslušného 

objektu rozší ených o 250 mm na každou stranu. Toto rozší ení je uvažováno kv li 

následným montážím systémových bedn ní, či osazování svislých st n.  

Podklad pro základovou desku tvo í podkladní beton C 16/20, jehož p dorysný 

tvar je totožný s deskou. Tato vrstva betonu je z ízena na zhutn ném št rkovém 

polštá i z kameniva frakce 16 - 32 mm o tlouš ce 300 mm. Na podkladní jsou 

p ed betonáží základové desky ukládány izolace v po adí geotextílie 500 g/m2
, 

hydroizolační PVC folie a op t vrstva geotextílie 500 g/m2. Krom  izolace proti vod  

tvo í tyto folie i kluznou vrstvu, která vyruší nep íznivé účinky rozdílného 

smrš ování betonových vrstev. 
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Základ pro ukládané prefabrikáty silážních žlab  tvo í pouze podkladní beton 

o tlouš ce 170 mm Ětakto zvolená tlouš ka je kv li technologickému postupu viz 

nížeě. Tyto základové pasy jsou zhotoveny taktéž na vrstvu št rkového polštá e 

o tlouš ce 300 mm, na který jsou taktéž uloženy folie, viz výše. Dno silážních žlab  

tvo í železobetonová monolitická deska o tlouš ce 300 mm. 

Technologické postupy provád ných prací jsou popsány v analytické části této 

diplomové práce. 

 Svislé konstrukce 

Silážní žlab 

Svislé konstrukce silážních žlab  tvo í prefabrikované op rné st ny. Tyto prvky 

jsou ukládány na základové pasy z prostého betonu C 16/20. Je nutné dbát na to, 

aby byly vedle sebe ukládány drážkami, do kterých se následn  vlije betonová 

zálivka pro zmonolitn ní celé konstrukce žlab . Takto bude zhotoven kompletní 

st nový systém. Jedná se o prvky od společnosti MůBů Prefa spol. s. r. o. V tšinu 

st n tvo í dílce s označením NZS-GREFů 400. Rohy odbočky apod. jsou sestaveny 

ze speciálních dílc  NZS-GREFA 400/L, NZS-GREFA 400/P a NZS-GREFA 400/S. 

Hmotnost jednotlivých panel  se pohybuje dle druhu mezi 3,5 - 4,4 t a jejich 

rozm ry jsou 2,4 x 4 x 1,2 m.   

Jímka na silážní š ávy 

St ny jímky o výšce 2,Ř m jsou navrženy z vodostavebního monolitického 

železobetonu o tlouš ce 300 mm. Tyto st ny jsou v délce 2,45 m zapušt ny v zemi. 

Ve st nách jímky jsou otvory pro osazení p ípojek kanalizačních trubek DN 150. Lití 

betonu bude probíhat do p ipraveného systémové bedn ní PERI TRIO. P dorysné 

rozm ry jímky, tedy i st n, jsou 11,6x7,3 m. 

Kruhové nádrže 

Základním prvkem st nového systému t chto variant budou prefabrikované 

st nové prvky. Jedná se o Ř,Ř m vysoké filigránové st ny pro skladovací nádrž a 6 m 

vysoké pro nádrže na fermentaci. Vyrobeny budou tak, aby vždy odpovídaly 

polom ru nádrže. Jednotlivé st ny budou na místo montáže p enášeny rovnou 

z nákladního vozu, který je na stavbu p iveze. Následn  budou ukládány do lože 

z cementové malty. Vzájemné propojení zajistí stykovací armokoše, které se vkládají 

do kontaktní spáry mezi jednotlivé st ny. Následn  bude toto ztracené bedn ní vylito 

betonem C 25/30. 
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 Sloupy 

Uprost ed skladovací nádrže je ocelobetonový op rný sloup o pr m ru 650 mm, 

který je navržen pro možnost budoucího zast ešení v p ípad  zájmu investora. 

Trubka, která je součástí sloupu, je ješt  z vn jšku obetonována, aby nebyla ocel 

vystavena agresivnímu prost edí uvnit  skladovací nádrže. Pro op rný sloup je 

vytvo en náb h z železobetonové desky o pr m ru 1 m a výšce 0,5 m, který tak 

zesiluje jeho základ. 

 Obvodový plášť a vnitřní příčky 

Netýká se. 

 Ostatní prvky obvodového pláště 

Netýká se. 

 Překlady 

Netýká se. 

 Vodorovné konstrukce a schodiště 

 Stopní konstrukce 

Menší z nádrží jímky bude zastropena dvanácti PZD deskami o rozm rech 2řŘ0 

x 590 x 100 mm. 

 Střešní konstrukce 

St ešní konstrukce fermentačních nádrží tvo í dvou membránový plynojem. 

Vrchní pláš  je trvale nafukován vzduchem, který vyplňuje prostor mezi 

membránami a současn  vytvá í slabý p etlak pod spodní membránou, kde je 

kumulován bioplyn. Biomasa v dofermentoru je hermeticky uzav ena speciální 

plachtou, nad ní je vzduchová kapsa a další plachta, která kryje celou nádobu. 

 Schodiště 

Netýká se 

 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 - stálé zatížení – vlastní tíha použitých konstrukcí v souladu s použitými materiály 

 - prom nné užitné zatížení – nahodilé dle jednotlivých typ  místností 

 - prom nné klimatické zatížení – zatížení sn hem a v trem 

- mimo ádné zatížení – nebylo uvažováno 
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Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Stavba bude provedena b žným zp sobem, nep edpokládá se použití zvláštních 

a neobvyklých konstrukcí.  

 Technologické podmínky postupu prací 

P ed zahájením zemních prací musí být celý prostor vyklizen, aby se zde 

nevyskytovaly žádné poz statky po p edchozích bouracích. 

Musí být ov en výskyt stávajících inženýrských sítí v celém zájmovém území, 

aby nedošlo k jejich poruše. Tyto sít  musí být viditeln  vytyčeny pov enou osobou. 

Pracovníci provád jící zemní práce musí být seznámeni s dodržováním opat ení 

pro ochranná pásma, s použitím mechanizace, poškozením sítí a bezpečností 

a ochranou zdraví.  

Je nutno provést polohové i výškové vytyčení všech objekt  a viditeln  

označeno. V p ípad  hrozby porušení t chto bod  stavebními stroji p i zemních 

pracích, či následném nakládání a odvážení zeminy, je pot eba tyto body ochránit.  

Hloubení nezapažených stavebních jam musí být provedeno po pod úhlem 

45 stupň , aby byla dodržena bezpečnost práce p i hloubení nepažených jam 

a nedošlo k sesuvu zeminy. Dále pak musí být v prostoru dna vytvo en komunikační 

pruh alespoň Ř00 mm kolem celé konstrukce pro pracovníky, kte í budou 

v následných fázích montovat bedn ní, nebo provád t jiné stavební činnosti.  

Zemní pláň musí být vždy zhutn na, aby vytvo ila pevné podloží pro budoucí 

základ. Za p ítomnosti geologa bude po provedení výkopových prací odsouhlasena 

kvalita základové spáry a následn  p edána stavebnímu dozoru investora. Všechny 

výkopy je nutno chránit p ed účinky srážkové a zatékající vody.  

P ed montáží výztuže je t eba tuto výztuž zkontrolovat. Zejména pr m ry a t ídu 

výztuže a také její správné naohýbání. Jednotlivá výztuž bude v místech jejího styku 

svazována pomocí vázacího drátu, nebo sva ována. Taktéž musí být dodržena 

tlouš ka krycí vrstvy 30 mm. Toho bude docíleno pomocí distančních prvk . 

P ed samotným betonováním základové desky bude provedena kontrola výztuže 

stavebním dozorem investora. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku.   

Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonové sm si. P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. 

Po zhutn ní a uhlazení základové desky bude dodržena technologická p estávka. 



Diplomová práce, akad. rok 2015/2016 
Bc. Ondřej Žák 

 

 

57 

 

Beton musí být ádn  ošet ován a po jeho dostatečném zatvrdnutí m že být 

odstran no bedn ní (cca 3-5 dní dle pov trnostních podmínekě.  

Práce se systémovými prvky musí být provád ny dle manuál  výrobce. 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích konstrukcí, 

či postupů 

 Jsou navrženy bourací práce pro objekt stájí pro chov prasat. Tyto bourací práce 

budou provád ny dle samostatné projektové dokumentace. 

b) Výkresová část 

Viz výkresová část p edchozího bodu. 

c) Statické posouzení 

 Není p edm tem této diplomové práce. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

V pr b hu stavby bude určen zp sob kontroly spolehlivosti konstrukcí, pokud 

nebude ke kontrole p izvána pov ená osoba, bude zhotovena fotodokumentace. 

Jedná se zejména o kontrolu výztuže v monolitických konstrukcích a provedení 

vzduchot sných, parot sných a vodot sných vrstev v jednotlivých skladbách 

konstrukcí. 

D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

Není p edm tem této diplomové práce. 

D.1.4 Technika prost edí staveb  

Není p edm tem této diplomové práce.  
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D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení  

Není součástí této diplomové práce.  
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Zásady organizace výstavby pro navrhované objekty BPS 

Požadavky na zajišt ní staveništ  

 Stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení následujících 

zásad: 

a.  Staveništ  v zastaveném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejmén  1,Ř m. P i vymezení staveništ  se bere ohled na související 

p ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory 

a provoz na nich co nejmén  narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn  

vyznačit a osv tlit. 

b.  U liniových staveb nebo u staveniš  pop ípad  pracoviš , na kterých se 

provád jí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 

alespoň z horní tyče upevn né ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 

mezilehlé st ední tyče. 

c.  Nelze-li u prací provád ných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických d vod  ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajišt na jiným zp sobem, nap íklad ízením 

provozu nebo st ežením. 

d.  Nepoužívané otvory, prohlubn , jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny, nebo zasypány. 

 Zhotovitel určí zp sob zabezpečení staveništ  proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveništ  tak, aby byly z eteln  rozeznatelné 

i za snížené viditelnosti, a stanoví lh ty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na p ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveništ  pro zrakov  a pohybov  

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení pop ípad  ohrazení staveništ  na ve ejných prostranstvích 

a ve ejn  p ístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

 Vjezdy na staveništ  pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provád jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
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nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vjezdech, a na p ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 P ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za ízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat ení ke spln ní podmínek 

stanovených provozovateli t chto vedení, staveb nebo za ízení, a b hem provád ní 

prací je dodržuje. 

 Po celou dobu provád ní prací na staveništi musí být zajišt n bezpečný stav 

pracoviš  a dopravních komunikací a také dostatečné osv tlení 

 P ístup na jakoukoli plochu, která není dostatečn  únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým za ízením nebo jinými prost edky zajišt no bezpečné 

provedení práce, pop ípad  umožn n bezpečný pohyb po této ploše. 

 Materiály, stroje, dopravní prost edky a b emena p i doprav  a manipulaci 

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se 

na staveništi, pop ípad  jeho bezprost ední blízkosti. 

Obecné požadavky na obsluhu stroj  

 P ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost p dy, p ejezd  a most , sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, pop ípad  jiných podzemních p ekážek, umíst ní 

nadzemních vedení a p ekážek. 

 P i provozu stroje obsluha zajiš uje stabilitu stroje v pr b hu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv sy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt ny proti zabo ení, 

posunutí nebo uvoln ní. 

 Pokud je u stroje p edepsáno zvláštní výstražné signalizační za ízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p ípadn  sv telným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v pr vodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o 2 m. Na nep ehledných 

pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 

k opušt ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným sv tlem oranžové barvy, ídí se jeho činnost zvláštními právními 

p edpisy. 

 P i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 

v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p edpis . Dohled, 

a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zajiš uje 

dostatečným počtem zp sobilých fyzických osob, které p i této činnosti užívají jako 

osobní ochranný pracovní prost edek výstražný od v s vysokou viditelností. 

P i označení p ekážky provozu na pozemních komunikacích se ídí ustanoveními 

zvláštních právních p edpis . 

 Stroje, p i jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp sobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné p enášení vibrací p sobících 

škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, za ízení apod. 

Stroje pro zemní práce 

 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svah  a výkop , aby s ohledem na únosnost p dy nedošlo k jeho z ícení. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovovatelem 

pov ená osoba p ed zahájením prací. 

 Pod st nou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 P i použití více stroj  na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroje. 

 P i jízd  ze svahu a p i práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí t žišt  stroje a ztrát  jeho 

stability. 

 P i nakládání materiálu na dopravní prost edek lze manipulovat s pracovním 

za ízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prost edku 

nenaráželo. Nelze-li se p i nakládání vyhnout manipulaci pracovním za ízením stroje 

nad kabinou dopravního prost edku, je nutno zajistit, aby se b hem nakládání 

v kabin  nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnom rn . 
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 P i jízd  stroje s naloženým materiálem je pracovní za ízení ustaveno, p ípadn  

zajišt no v p epravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrát  stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. 

 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní za ízení stroje 

spušt no na zem, pop ípad  na podložku na zemi nebo umíst no v p edepsané 

p epravní poloze a zajišt no v souladu s návodem k používání. 

 P i hrnutí horniny dozerem nep esahuje b it jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo výkopu; to neplatí p i zahrnování výkopu. 

 Výložník lanových rypadel je p estavován jen s nezatíženým pracovním 

za ízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 

 P evisy, které p i rýpání p ípadn  vzniknou, je nutno neprodlen  odstranit. 

 Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není p i provozu stroj  dovoleno 

roztloukat horninu dnem lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty, nebo vytrhávat 

koleje pracovním za ízením stroje. 

 Lopata stroje smí být čišt na jen p i vypnutém motoru stroje a na míst , kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

 P i použití p ídavného zdvihacího za ízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem p im en  i požadavky na bezpečný provoz 

a používání za ízení pro zdvihání a p emis ování zav šených b emen. 

 P ed zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem 

nebo jinou fyzickou osobou nezbytná opat ení k tomu, aby stroj nenarazil radlicí 

na vyčnívající pevné p ekážky, jako jsou kameny, pa ezy nebo silné ko eny, které je 

nutno p edem odstranit, narušit, pop ípad  viditeln  označit. Za ízení technického 

vybavení, nap íklad požární hydranty, uzáv ry vody a plynu nebo kanalizační 

poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

 Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru 

p ed strojem ve sm ru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

 Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a p echázet 

p es jakoukoli část taženého skrejpru. 

 P i p esunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta 

a uzav ena. 
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Zajišt ní výkopových prací 

 P ed zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

 Výkopy v zastav ném území, na ve ejných prostranstvích a v uzav ených 

objektech, kde probíhají současn  i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, 

kde nehrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajišt ny zábradlím 

podle zvláštního právního p edpisu, p ičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou 

u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob zp sobem odpovídajícím místním 

a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti v tší než 

1,5 m od hrany výkopu lze zajišt ní provést vhodnou zábranou zamezující p ístupu 

osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 

zábradlí, u n hož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajišt ní 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, p enosné dílcové zábradlí, bezpečnostní 

značení označující riziko pádu osob upevn né ve výšce horní tyče zábradlí, p ekážka 

nejmén  0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 

nejmén  0,ř m. Zábradlí a zábrany smí být p erušeny pouze v místech p echod  

nebo p ejezd . Pokud výkop tvo í p ekážku na ve ejn  p ístupné komunikaci 

pro p ší, musí být zajišt n vždy zábradlím podle v ty první, p ičemž zarážka 

u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou h l. 

 Na ve ejných prostranstvích a ve ejn  p ístupných komunikacích musí být 

p es výkopy z ízeny p echody nebo p ejezdy, kapacitn  odpovídající danému 

provozu, dostatečn  únosné a bezpečné. P echody o ší ce nejmén  1,5 m musí být 

opat eny včetn  zarážky pro slepeckou h l na obou stranách. 

 Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajišt ny okraje výkop  v t ch místech, kde se vn jší 

okraj dopravní komunikace p ibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 

m. P echod o ší ce nejmén  0,75 m musí být z ízen p es výkop hlubší než 0,5 m; 

nep esahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být p echod opat en zábradlím alespoň 

po jedné stran , v ostatních p ípadech po obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí být zat žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zat žován 

zejména stavebním provozem, stavbami za ízení staveništ , stroji nebo materiálem, 
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s výjimkou p ípad , kdy stabilita st ny výkopu je zabezpečena zp sobem 

stanoveným v projektové dokumentaci. 

 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být ztížen bezpečný sestup 

a výstup pomocí žeb ík , schod  nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp 

o sklonu v tším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležit  upevn nými 

p íčnými lištami nebo zarážkami. 

Provád ní výkopových prací 

 Provád ním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb 

a jejich částí. Jestliže p i provád ní zemních prací dojde k nep edvídanému ohrožení 

stability okolních staveb anebo k porušení n kterých jejich částí, musí být 

zhotovitelem neprodlen  p ijata opat ení k zajišt ní jejich stability. 

 P ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p erušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ená stav st n výkopu, pažení 

a p ístup ; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plyn , 

zajistí m ení jejich koncentrace. 

 V ochranných pásmech vedení, pop ípad  staveb nebo za ízení technického 

vybavení, lze provád t výkopové práce pouze p i dodržení podmínek stanovených 

jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního p edpisu. Zhotovitel 

p ijme, v souladu s t mito podmínkami, nezbytná opat ení zabraňující nebezpečnému 

p iblížení fyzických osob nebo stroj  k t mto vedením, pop ípad  stavbám 

nebo za ízením. 

 Použití stroj  nebo pneumatického a elektrického ná adí v blízkosti podzemních 

vedení, pop ípad  staveb nebo za ízení technického vybavení, projedná zhotovitel 

s provozovatelem, pop ípad  vlastníkem vedení, pokud podmínky použití t chto 

stroj  a ná adí nejsou obsaženy v podmínkách výše. 

 Zhotovitel p i provád ní výkopových prací, p i nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opat ení: 

a.  Vedení, která mohou být provád ním výkopových prací ohrožena, jsou náležit  

zajišt na. 

b.  Obnažené potrubní vedení ve st n  výkopu je ihned zajiš ováno proti pr hybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

 P i provád ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména p i soub žném strojním a ručním provád ní výkopových prací, p i ručním 
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začiš ování výkopu nebo p i p eprav  materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 

v pr vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o 2 m. 

 Nemá-li obsluha stroje p i soub žném strojním a ručním provád ní výkopových 

prací na jednom pracovním záb ru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 

prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

 P i ručním provád ní výkopových prací musí být fyzické osoby p i práci 

rozmíst ny tak, aby se vzájemn  neohrožovaly. 

 V tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 

ve st nách výkop , které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 

neprodlen  zajišt ny proti uvoln ní nebo odstran ny. Nahromad ná zemina, spadlý 

materiál a nežádoucí p ekážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 

odkladu. 

 P i zjišt ní nebezpečných p edm t , munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu p erušena až do doby odstran ní nebo zajišt ní t chto p edm t . 

 Po dobu p erušení výkopových prací zhotovitel zajiš uje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran pop ípad  zábradlí, pažení, lávek, p echod , 

p ejezd , bezpečnostních značek, značení a signál , pop ípad  dalších za ízení 

zajiš ujících bezpečnost fyzických osob u výkop . 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válc , p ch  nebo jiných zhutňovacích 

prost edk  musí být provád no tak, aby nedošlo k ohrožení stability st n výkop  

ani sousedních staveb. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajišt n dohled, nesmí být výkopové práce 

od hloubky 1,3 m provád ny osamocen . 

Bedn ní 

 Bedn ní musí být t sné, únosné a prostorov  tuhé. Bedn ní musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajišt no proti pádu jeho prvk  a částí. P i jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s pr vodní dokumentací výrobce 

a s ohledem na bezpečný p ístup a zajišt ní proti pádu fyzických osob. Podp rné 

konstrukce bedn ní, jako jsou stojky a rámové podp ry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlop íčn  ztuženy v podélné, p íčné i vodorovné rovin . 

 Podp rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

p i odbedňování postupn  odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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 Únosnost podp rných konstrukcí a bedn ní musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvk  bez konstrukčního rizika. 

 P ed zahájením betoná ských prací musí být bedn ní jako celek a jeho části, 

zejména podp ry, ádn  prohlédnuty a zjišt né závady odstran ny. O p edání 

a p evzetí hotové konstrukce bedn ní a její kontrole provede fyzická osoba pov ená 

zhotovitelem k ížení betoná ských prací písemný záznam. 

P eprava a ukládání betonové sm si 

 P i p ečerpávání betonové sm si do p epravník  nebo zásobník  a p i jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah pop ípad  

plošin, aby byla zajišt na ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky 

nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm sí. Nelze-li taková místa 

z ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost edky stanovenými 

v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prost edky proti pádu 

nebo ochranný koš. 

 Pro p ístup a pro ruční p epravu betonové sm si musí být vybudovány bezpečné 

p ístupové komunikace, nap íklad pracovní nebo p ístupová lešení pop ípad  

podlahy tak, aby byla vyloučena ch ze fyzických osob bezprost edn  po uložené 

výztuži. 

 Zhotovitel zajistí provád ní kontroly stavu podp rné konstrukce bedn ní 

v pr b hu betonáže. Zjišt né závady musí být bezodkladn  odstraňovány. 

 Dopravuje-li se betonová sm s do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 

a zajistí zp sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád jící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

Odbed ování 

 Odbedňování nosných prvk  konstrukcí nebo jejich částí, u nichž 

p i p edčasném odbedn ní hrozí nebezpečí z ícení nebo poškození konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

 Hrozí-li p i odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p edpisu. Žeb ík lze 

p i odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 

nad pracovní podlahou a za p edpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
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části bedn ní a stabilita žeb íku není závislá na demontovaných částech bedn ní 

a podp r. 

 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

 Součásti bedn ní se bezprost edn  po odbedn ní ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nep et žovaly konstrukci. 

P edpínání výztuže 

 Pracovní prostor p edpínacího za ízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto 

prostoru je povolen pouze fyzickým osobám vykonávajícím p edpínací práce 

nebo dohled. 

 Stanovišt  obsluhy musí být umíst no vedle p edpínacího za ízení, mimo sm r 

tahu napínacího drátu a s možností bezpečn  ustoupit v p ípad  jeho vychýlení. 

 Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabel , 

musí být chrán na zást nou pro p ípad poškození tažného lana, záv su kabelu 

nebo trubky. 

 Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy p ed zahájením 

pracovní sm ny kontrolovány zhotovitelem pov enou fyzickou osobou. 

 Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s d lkovou korozí a prvky 

mechanicky poškozené nesmí být napínány. P i odvíjení p edpínacího drátu, 

dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, musí být používáno za ízení vylučující 

vylétnutí konce odvíjeného drátu. 

 Po ukončení napínání a po odstran ní napínací pistole musí být odstran ny 

p ečnívající konce p edpínané výztuže. 

 P i ovíjení výztuže nesmí být současn  provád na ochrana ovíjení nap íklad 

torkretováním. 

Práce železá ské 

 Prostory, stroje, p ípravky a jiná za ízení pro výrobu armatury musí být 

uspo ádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. 

 P i st íhání n kolika prut  současn  musí být pruty zajišt ny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými p ípravky. 
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 P i st íhání a ohýbání prut  nesmí být stroj p et žován. Pruty musí být upevn ny 

nebo zajišt ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Montážní práce 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p evzetí montážního 

pracovišt  fyzickou osobou určenou k ížení montážních prací a odpov dnou za jejich 

provád ní. O p edání montážního pracovišt  se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt  umožňovalo bezpečné 

provád ní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 

 Fyzické osoby provád jící montáž p i ní používají montážní a bezpečnostní 

pom cky a p ípravky stanovené v technologickém postupu. 

 Montážní a bezpečnostní p ípravky, sloužící k zajišt ní bezpečnosti fyzických 

osob p i montáži, zejména p i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílc m ješt  

p ed jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 Zvolené vázací prost edky musí umožnit zav šení dílce podle pr vodní 

dokumentace výrobce. 

 Zp sob a místo upevn ní stejn  jako se ízení vázacích prost edk  musí být 

voleno tak, aby upevn ní i uvoln ní vázacích prost edk  mohlo být provedeno 

bezpečn . 

 Pro p ístup na montážní pracovišt  a pro z ízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současn  s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodišt  nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

 Svislá doprava osob na pracovišt  ležící výše než 30 m se zajiš uje výtahem 

nebo záv sným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

 Dopravovat fyzické osoby pomocí záv sného koše lze pouze 

podle zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 

zvláštního právního p edpisu, jestliže k tomu dala prokazateln  souhlas odborn  

zp sobilá fyzická osoba pov ená zhotovitelem. 

 P i odebírání dílc  ze skládky nebo z dopravního prost edku musí být zajišt no 

bezpečné skladování zbývajících dílc . 

 Zdvihání a p emis ování zav šených b emen nebo p emís ování pomocí 

pojízdných za ízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

p edpisu. Je zakázáno zdvihat nebo p emís ovat b emena zasypaná, upevn ná, 
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p imrzlá, p ilnutá nebo jiným zp sobem znemožňující stanovení síly pot ebné 

k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt no, že nebude p ekročena nosnost použitého 

za ízení. 

 B hem zdvihání a p emis ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 

nebo podlahy provád t jeho osazení a zajišt ní proti vychýlení. Dílec se odv šuje 

od záv su zdvihacího prost edku teprve po tomto zajišt ní. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p eklopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzp rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

zp sobem. Zp sob uvolňování vázacích prost edk  z osazovaných dílc , zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmín na stabilitou osazovaných dílc  a aby stabilita dílc  nebyla touto činností 

ohrožena. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p edcházející dílec 

bezpečn  uložen a upevn n podle technologického postupu. 

 Montážní p ípravky pro dočasné zajišt ní dílc  smí být odstraňovány 

až po upevn ní dílc  a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

 Technologický postup stanoví zp sob vyztužení t ch dílc , p i jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v d sledku rozkmitání t chto dílc  p sobením 

v tru. 

 Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemn ny. [12] 
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Cíle analytické části diplomové práce  

 Cílem analytické části diplomové práce je porovnání systém  výstavby 

jednotlivých železobetonových stavebních objekt  navrhované bioplynové stanice. 

Obecn  bude tato část rozd lena do dvou hlavních částí.  

 V první části p jde o porovnání stavebních objekt , které lze nazvat jako 

liniové, či pravoúhlé. Konkrétn  se jedná o silážní žlaby a jímku na silážní š ávy. 

U t chto dvou objekt  budou porovnána dv  variantní ešení. Kompletn  monolitická 

varianta částečn  nebo zcela prefabrikovaná. Porovnání se bude týkat 

technologického postupu, časového harmonogramu výstavby a také zhodnocení 

finanční náročnosti výstavby. 

 V druhé části p jde o porovnání stavebních objekt  kruhových 

železobetonových nádrží. Pro tuto bioplynovou stanici budou navrženy celkem t i 

kruhové nádrže. Skladovací nádrž a dv  nádrže pro fermentaci. Jedna z nádrží 

pro fermentaci je z d vodu technologie fermentace navržena jako ,,kruh v kruhu“. 

Lze tedy íci, že celkem se bude jednat o čty i kruhové nádrže, u kterých bude 

pozornost zam ína na varianty kruhového systémového bedn ní. Konkrétn  se bude 

jednat o bedn ní Peri RUNDFLEX, Wolf systém a využití filigránových st n jako 

ztraceného bedn ní. Porovnání se bude op t týkat technologického postupu, 

časového harmonogramu výstavby a také zhodnocení finanční náročnosti 

jednotlivých variant. Jelikož se jedná o velice podobné stavení objekty, bude analýza 

provedena pouze na jedné z nádrží. Údaje o ostatních nádržích by byly odvozeny 

analogicky. 
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Porovnání konstrukčních ešení pro stavební objekt ,,silážní žlaby“ 

Základní popis stavebního objektu 

Jedná se o čty i silážní žlaby navzájem odd lené st nami o výšce 4,0 m 

a tlouš ce 300 mm. Každý žlab bude využíván pro skladování jiných surovin. Dva 

z t chto žlab  jsou identické a jejich vnit ní rozm r je 73 x 16 m. Další je zhruba 

poloviční s vnit ními rozm ry 35,2 x 16 m. Čtvrtý žlab je od ostatních odlišný svým 

zkosením v jihozápadním rohu. Toto dispoziční ešení bylo zvoleno kv li dodržení 

hranic katastru nemovitostí v zájmovém území, aby stavba nezasahovala do stávající 

komunikace. Celý objekt silážních žlab  má p dorysné rozm ry 73,8 x 49,2 m a je 

navržen ve spádu 1% od západní k východní stran  tak, aby š ávy, které budou 

vytékat ze skladovaných surovin, mohli být odvád ny do jímky na silážní š ávy.  

VARIANTA A - kompletn  monolitická konstrukce 

Technologický postup výstavby 

P ípravné práce, ov ení výskytu inženýrských sítí 

P ed zahájením zemních prací bude celý prostor budoucích silážních žlab  

vyklizen, aby se zde nevyskytovaly žádné poz statky po p edchozích bouracích 

pracích na objektu stájí pro chov prasat.  

Bude ov en výskyt stávajících inženýrských sítí v celém zájmovém území, 

aby nedošlo k jejich poruše. Tyto sít  budou viditeln  vytyčeny pov enou osobou. 

Pracovníci provád jící zemní práce budou seznámeni s dodržováním opat ení 

pro ochranná pásma, s použitím mechanizace, poškozením sítí a bezpečností 

a ochranou zdraví.  

Geodetické zam ení objektu 

Následn  dojde ke geodetickému zam ení prostoru budoucího stavebního 

objektu Ěješt  p edtím musí geodet provést kontrolu stávajících hranic pozemk , 

pop . je znovu vyznačit nap íklad d ev nými kolíkyě podle situačního výkresu, který 

je součástí platné projektové dokumentace. Je nutno provést polohové i výškové 

vytyčení. Toto zam ení bude taktéž viditeln  vyznačeno prost ednictvím 

vytyčovacích bod  a sítí a výškových bod . V p ípad  hrozby porušení t chto bod  

stavebními stroji p i zemních pracích, či následném nakládání a odvážení zeminy, je 

pot eba tyto body ochránit. Jako vhodná ochrana m že posloužit provizorní prkenná 
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ohrada, či zapíchnuté roxory omotané výstražnou páskou. Veškeré práce budou 

provád ny oprávn nou osobou, resp. ú edn  oprávn ným geodetem.  

Výkopové práce 

Poté bude proveden výkop zeminy z plochy, která odpovídá p dorysným 

rozm r m základové desky dle projektové dokumentace Ě74,05 x 49,7 m). P dorys 

základové desky je oproti p dorysu samotného silážního žlabu rozší en o 250 mm 

na každé stran . Toto rozší ení je navrženo kv li budoucí manipulaci s bedn ním 

st n. Zemina bude vykopána na zemní pláň do hloubky 600 mm oproti stávajícímu 

terénu. Vzhledem k charakteru a historii stavební parcely se nejedná o plodnou 

zem d lskou p du Ěorniciě. Vyjmutá zemina bude uskladn na na dočasném zemníku, 

který bude vytvo en na p ilehlé parcele Ěp. č. - 22Ř/31ě tak, aby zbytečn  

nedevastoval p ilehlé pole. Po dokončení stavby bude zemina použita na vyrovnání 

terénu v celém prostoru bioplynové stanice, r zné zásypy, dorovnání terénu 

a podobn .  

Zhotovení podkladní vrstvy 

Zemní pláň bude následn  zhutn na vibračními deskami, aby vytvo ila pevné 

podloží pro budoucí základ. Na takto zhutn ný terén bude proveden násyp št rku 

frakce 16 –32 mm s výškovým rozdílem dle projektové dokumentace (cca 700 mm), 

aby se tato vrstva p iblížila spádu 1% od západní k východní stran . Tlouš ka 

št rkového lože bude 300 mm. Tato vrstva bude následn  také zhutn na. Všechny 

práce budou provedeny strojn  s následnými ručními dod lávkami detail . 

Za p ítomnosti geologa bude po provedení výkopových prací odsouhlasena 

kvalita základové spáry a následn  p edána stavebnímu dozoru investora. Všechny 

výkopy je nutno chránit p ed účinky srážkové a zatékající vody. Po p evzetí 

základové spáry stavebním dozorem investora a zaznamenání do stavebního deníku 

budou moci začít stavební úpravy týkající se samotné základové desky. 

Bedn ní základové desky 

Následn  bude zkonstruováno d ev né bedn ní tak, aby jeho konstrukce 

odpovídala p dorysnému tvaru základové desky a aby byl dodržen požadovaný 

jednoprocentní spád. Výška tohoto bedn ní bude 450 mm, aby posloužilo 

p i betonáži vrstvy podkladního betonu a následn  i základové desky. D ev né fošny 

tvo ící konstrukci bedn ní budou zap eny d ev nými trojúhelníkovými op rami, 

které budou jišt ny proti posunutí zaraženým k lem. 
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OBRÁZEK Č. 3 - D EV NÉ BEDN NÍ ZÁKLůDOVÉ DESKY 

 

Podkladní beton a izolační vrstvy 

Po ádné kontrole bude do prostoru bedn ní vylit podkladní beton t ídy C 16/20. 

Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonové sm si. P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. 

Po zhutn ní a uhlazení betonové vrstvy bude p ed dalšími pracemi dodržena 

technologická p estávka.  

Bude provedeno položení geotextílie 500 g/m2
. Položením geotextílie 

na podkladní beton bude ochrán na následná vrstva hydroizolační PVC folie 

p ed mechanickým poškozením. Položená hydroizolační folie bude p ekryta op t 

vrstvou geotextílie 500 g/m2
 pro ochranu p ed vrstvou betonu a manipulací 

p i armování a betonáži.   

ůrmování základové desky 

Do bedn ní bude uložena ocelová výztuž. P ed montáží je t eba dodanou výztuž 

zkontrolovat a to zejména pr m ry a t ídu výztuže a také její správné naohýbání. 

ůrmování bude provedeno dle výkresu výztuže základové desky. Jednotlivá výztuž 

bude v místech jejího styku svazována pomocí vázacího drátu, nebo sva ována. 

Taktéž musí být dodržena tlouš ka krycí vrstvy 30 mm. Toho bude docíleno pomocí 

distančních prvk . V místech, kde budou st ny silážních žlab , je t eba vytáhnout 

svislou armaturu nad úroveň základové desky, aby mohla být v pozd jších fázích 

výstavby provázána s výztuží daných st n. Taktéž bude k výztuži p ipevn n 

potahovaný t snící plech BK pod budoucí okrajové st ny silážních žlab . 

P ed samotným betonováním základové desky bude provedena kontrola výztuže 
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stavebním dozorem investora a vyznačení míst, kde bude konstrukce silážního žlabu 

dilatována. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku.  
OBRÁZEK Č. 4 - P ÍKLůD POUŽITÍ DISTůNČNÍHO PRVKU 

 

Betonáž základové desky 

Po ádné kontrole bude vybetonován první dilatační úsek základové desky 

vodostavebním betonem t ídy C25/30. Betonáž prob hne ve t ech etapách vzhledem 

k dilatačním celk m, viz projektová dokumentace. Dilatační spáry budou vypln ny 

t snícími pásy SIKů. V pr b hu betonáže je t eba zajistit, aby nedošlo 

ke znehodnocení výztuže Ěposunutí, ohnutí apod.ě. Betonování nesmí probíhat 

z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení betonové sm si. P i betonáži bude 

beton hutn n pomocí vibračních za ízení. Stejný postup bude aplikován na všechny 

t i dilatační celky. Po zhutn ní a uhlazení základové desky bude dodržena 

technologická p estávka. Beton musí být ádn  ošet ován a po jeho dostatečném 

zatvrdnutí m že být odstran no bedn ní po obvodu základové desky Ěcca 3-5 dníě. 

P ed další etapou výstavby zkontroluje stavbyvedoucí spád základové desky 

a správnost provedení výztuže vytažené nad povrch pro napojení svislých st n žlabu.  

Systémové bedn ní PERI TRIO 

Bude sestaveno st nové bedn ní PERI do výšky 4,2 m dle kladecího výkresu 

pro silážní žlab. Pro tuto variantu je zvoleno systémové bedn ní TRIO.  
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OBRÁZEK Č. 5 - NEJPOUŽÍVůN JŠÍ ST NOVÝ PůNEL TRIO TR/4 330X240 

 

Betonáž st n bude rozd lena, stejn  jako základová deska do t í dilatačních 

celk . Tomuto je p izp soben i kladecí plán bedn ní, který bude probíhat ve t ech 

taktech. Pomocí autoje ábu bude na určené místo dopraven bednící panel 

o standardní výšce 3,3 m. Panel bude uložen a stabilizován do požadované vertikální 

i horizontální polohy. Následn  bude ukotven stabilizátory RS 450 a RS 210. Tyto 

stabilizátory budou k panelu kotveny pomocí hlav pro stabilizaci TRIO a kloubových 

matic. Takto bude uložen první panel. Tento postup bude aplikován pro všechny 

ostatní panely první sestavy jedné strany dané st ny. Tyto panely budou vzájemn  

propojeny pomocí zámk  BFE.  

Následn  m že být provedena montáž panel  prvního nastavení. Tyto panely 

mají standardní výšku ř00 mm. Nastavované panely budou ke spodnímu patru 

bedn ní p ipevn ny op t zámky BFE. Provede se montáž výztuže st n. Tato výztuž 

bude svázána s vytaženou výztuží základové desky. Po dokončení armatury 

a p ekontrolování správnosti montáže pov enou osobou je možné zhotovit i druhou 

stranu st nového bedn ní. Druhá strana bude zhotovena analogicky s první, s tím 

rozdílem, že nebude kotvena pomocí stabilizátor , ale rovnou propojována 

s protilehlými panely. Tento spoj se provede pomocí závitových tyčí, které jsou 

utahovány kloubovými maticemi na obou stranách st nového bedn ní. Kv li tomu 

jsou v bednících panelech rádlovací otvory, kterými se tyč provléká. Každá svislá 

spára mezi panely musí být zajišt na rádlováním. V n kterých p ípadech se m že 

stát, že modul nevyjde tak, aby byl vypln n panely. Pro takové situace používá 

systém TRIO p íložky, které tento prostor vyplní a plnohodnotn  nahradí vlastnosti 

panelu. 
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OBRÁZEK Č. 6 - P ÍLOŽKů PRO VYPLN NÍ ZBYTKOVÝCH VZDÁLENOSTÍ MEZI PůNELY 

 

Na takto zhotovenou a zajišt nou st nu mohou být osazeny lávky pro osoby, 

které budou betonáž provád t. Každý z panel  m že být odepnut z lan autoje ábu 

až poté, co bude ádn  zajišt n. 

Betonáž st n silážních žlab  

Do p ipraveného bedn ní m že prob hnout betonáž. Beton se bude v pr b hu 

betonáže hutnit. P i betonáži je t eba zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení výztuže 

Ěposunutí, ohnutí apod.ě. Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky Ěmax. 1,5 

m), aby nedošlo ke znehodnocení betonové sm si. Betonáž bude probíhat pomocí 

domíchávač , p epravník , čerpadla a čerpacího potrubí o pr m ru 150 mm. 

V pr b hu betonáže musí být kontrolován stav bedn ní, aby nedošlo k havárii 

konstrukce. 

Odbedn ní konstrukce 

Po uplynutí doby, která je vyhrazena pro technologickou p estávku Ěcca 3-5 dníě 

se m že celá konstrukce odbednit. Odbedn ní prob hne ve dvou fázích. V první fázi 

bude odbedn na nekotvená strana bedn ní a v druhé kotvící prvky společn  s druhou 

stranou bedn ní, včetn  lávek pro pracovníky. Všechny demontované prvky bedn ní 

je t eba následn  očistit od zbytk  betonové sm si, aby mohli být použity pro zbylé 

dva takty. Tento postup montáže bude použit u všech ostatních dilatačních celk  

objektu.  

Zhotovení odvodňovacího kanálku 

Posledním krokem p i výstavb  silážních žlab  bude zhotovení svodného 

kanálku, který bude na konci sveden potrubím DN 150 do jímky na silážní š ávy. 

Jednotlivé dlaždice budou p i okraji, kterým se do silážních žlab  vjíždí Ěvýchodní 
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stranaě, kladeny do prostého betonu tak, aby vytvo ily jednoprocentní spád sm rem 

k severovýchodnímu rohu, kde budou zmiňovaným potrubím svedeny do jímky. 

P ed zatvrdnutím betonu je t eba brát z etel na to, aby se p es tento svod nejezdilo 

žádnou stavební mechanizací. 

Tímto krokem je výstavba silážního žlabu ukončena. Objekt bude p edán 

stavebnímu dozoru investora a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního 

deníku. 

Časový harmonogram výstavby a rozpočet 

 Vypracovaný časový harmonogram a rozpočet výstavby je součástí p íloh 

výkresové dokumentace. 

VARIANTA B - prefabrikované op rné st ny + monolitické dno 

Technologický postup výstavby 

Podkladní beton a izolační vrstvy 

Technologický postup pro VůRIůNTU B je do bodu položení všech t í folií 

(v po adí geotextílie 500 g/m2
 - hydroizolační PVC folie - geotextílie 500 g/m2

) zcela 

totožný s VARIANTOU A. V tomto bodu se bude pokládka izolací lišit v tom, 

že budou nejprve uloženy pouze pod „základové pasy prefabrikát “ tak, aby se na n  

v následujících krocích výstavby dalo navázat. Je to z d vodu budoucí manipulace 

s prefabrikáty a pohybu t žké mechanizace, p i které by se tyto izolace v prostoru 

monolitického dna zničily.  

Bedn ní základových pas  

Následn  bude zkonstruováno d ev né bedn ní. D ev né fošny budou zajišt ny 

d ev nými trojúhelníkovými op rami, které budou jišt ny proti posunutí zaraženým 

k lem. D ev né bedn ní, vysoké 170 mm, bude tvo it pásy o ší ce 2,4 m, které 

budou p dorysn  odpovídat pozd ji ukládaným prefabrikovaným op rným st nám 

NZS-GREFA 400 od společnosti MABA Prefa spol. s r.o. Tyto prefabrikáty budou 

na stavbu dováženy ze sklad  společnosti, která sídlí zhruba 25 km od staveništ . 

Dílce jsou určeny pro výstavbu silážních žlab , pro skladování jak vodnat jšího 

materiálu, tak materiálu s v tším procentem sušiny a menší objemovou tíhou 

hutn ného lehkou hutnící mechanizací. Bedn ní musí být zhotoveno tak, aby byl 

dodržen požadovaný jednoprocentní spád. Vše dle p íslušné projektové 

dokumentace.  
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Podkladní beton pro prefabrikované dílce 

Po dokončení bednících prací budou tyto pasy vybetonovány podkladním 

betonem t ídy C 16/20. Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo 

ke znehodnocení betonové sm si. P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních 

za ízení. Po zhutn ní, uhlazení a kontrole požadovaného spádu bude dodržena 

technologická p estávka, p i které bude podkladní beton ádn  vlhčen a ošet ován. 

Následn  m že být bedn ní odstran no a očišt no od zbytk  betonové sm si. Takto 

je podklad p ipraven na ukládání jednotlivých op rných st n. Výrobce udává, 

že správný podklad pro uložení t chto dílc  je minimáln  250 mm hutn ného št rku, 

na který jsou ukládány izolační vrstvy a vrstva podkladního betonu alespoň 

o tlouš ce 150 mm. Tímto je p edpoklad pro uložení prefabrikát  spln n. 

Ukládání prefabrikát  

Hmotnost jednotlivých panel  se pohybuje dle druhu mezi 3,5 - 4,4 t a jejich 

rozm ry jsou 2,4 x 4 x 1,2 m. P i p eprav  musí být prvky dostatečn  ukotveny 

a podloženy, aby nedošlo k jejich poškození. Pro danou dispozici žlab  je t eba začít, 

p i pohledu na situaci stavby, svislou západní st nou, která tvo í čelo žlabu. V této 

st n  bude uloženo osm speciálních dílc  Ě3x NZS-GREFA 400/L, 3x NZS-GREFA 

400/P a 2x NZS-GREFA 400/sě. Jedná se o speciální dílce, které tvo í rohy nebo 

spoje na sebe kolmých st n. Poté m že být provedena pokládka dílc  pro zbylé čty i 

st ny.  
OBRÁZEK Č. 7 - PREFůBRIKOVůNÉ OP RNÉ ST NY MABA PREFA SPOL. S. R. O. 

 

Dovezené prefabrikáty se budou ukládat rovnou z náv su, který je bude na 

stavbu dovážet. Pokládka bude provád na pomocí autoje ábu, který musí být 

dostatečn  zajišt n pomocí stabilizačních stojek. Do úchyt  v prefabrikátu se 

zaháknou lana, pomocí kterých dopraví autoje áb prvek na zem k určenému místu 
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pokládky. Prvek se zdvihne do vertikální polohy, vázací lana se p endají 

do montážních ok na horní hran  prvku a celý dílec se dopraví nad určené místo 

pokládky, kde op t dojde ke stabilizaci a následn  k uložení. Tento pr b h se bude 

opakovat pro všechny prefabrikované dílce. Je nutné dbát na to, aby byly vedle sebe 

ukládány drážkami, do kterých se následn  vlije betonová zálivka pro zmonolitn ní 

celé konstrukce žlab . Takto bude zhotoven kompletní st nový systém. 

Izolační vrstvy monolitického dna žlab  

P ed betonáží dna je t eba napojit geotextílii a hydroizolační folii jak bylo výše 

uvedeno. PVC hydroizolace bude spojena pomocí horkovzdušné pistole. Položením 

geotextílie na podsyp bude zabrán no protečení sm si betonu z železobetonové 

desky do vrstvy št rku a zároveň bude ochrán na následná vrstva hydroizolační PVC 

folie p ed mechanickým poškozením od št rku. Položená hydroizolační folie bude 

p ekryta op t vrstvou geotextílie 500 g/m2
 pro ochranu p ed vrstvou betonu 

a manipulací p i armování a betonáži. Hrany prefabrikovaných st n a jejich 

podkladní beton utvo í bedn ní pro betonovou desku, která bude tvo it dno žlab .  

ůrmování monolitického dna 

Do tohoto prostoru bude uložena ocelová výztuž. P ed montáží je t eba dodanou 

výztuž zkontrolovat a to zejména pr m ry a t ídu výztuže. Sít  KARI budou 

v místech jejich styku sva ovány. Taktéž musí být dodržena tlouš ka krycí vrstvy. 

Toho bude docíleno pomocí distančních prvk . P ed samotným betonováním 

základové desky bude provedena kontrola výztuže stavebním dozorem investora 

a vyznačení míst, kde bude konstrukce dna silážního žlabu dilatována. Vše bude 

zaznamenáno do stavebního deníku.   

Betonáž monolitického dna 

Po ádné kontrole bude vylito dno žlab  vodostavebním betonem t ídy C25/30. 

Betonáž prob hne na t i části vzhledem k dilatačním celk m, viz projektová 

dokumentace. Dilatační spáry budou vypln ny t snícími pásy SIKů. V pr b hu 

betonáže je t eba zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení výztuže Ěposunutí, ohnutí 

apod.ě. Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonové sm si.  

P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. Po zhutn ní 

a uhlazení základové desky bude dodržena technologická p estávka. Beton musí být 

po tuto dobu správn  ošet ován.  



Diplomová práce, akad. rok 2015/2016 
Bc. Ondřej Žák 

 

 

82 

 

Zhotovení odvodňovacího kanálku 

Posledním krokem p i výstavb  silážních žlab  bude zhotovení svodného 

kanálku, který bude na konci sveden potrubím DN 150 do jímky na silážní š ávy.  

OBRÁZEK Č. 8 - BETONOVÁ DLůŽDICE PRO ODVOD OVůCÍ KůNÁLEK 

 

Jednotlivé betonové dlaždice kanálku Ě500×500×130 mmě budou p i okraji, 

kterým se do silážních žlab  vjíždí Ěvýchodní stranaě kladeny do prostého betonu tak, 

aby vytvo ily jednoprocentní spád sm rem k severovýchodnímu rohu, kde budou 

zmiňovaným potrubím svedeny do jímky. P ed zatvrdnutím betonu je t eba brát 

z etel na to, aby se p es tento svod nejezdilo žádnou stavební mechanizací. 

Tímto krokem je výstavba silážního žlabu ukončena. Objekt bude p edán 

stavebnímu dozoru investora a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního 

deníku. 

Časový harmonogram výstavby a rozpočet 

 Vypracovaný časový harmonogram a rozpočet výstavby je součástí p íloh 

výkresové dokumentace. 
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Zhodnocení jednotlivých variant 

POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH EŠENÍ SILÁŽNÍCH LůB  

NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B 

KONSTRUKCE monolitická prefabrikovaná 

STRUČNÝ POPIS 

Železobetonová 
základová deska. 
St ny bedn ny 
systémovým 

bedn ním PERI 
TRIO. Následn  

vylity z 

vodostavebního 
betonu C 25/30. 

St ny jsou tvo eny 
prefabrikovanými 
op rnými st nami. 
Ty jsou ukládány 
na pasy z prostého 
betonu C 16/20. 

Dno žlab  je 
tvo eno 

železobetonovou 
monolitickou 

deskou. 

CENů DÍLů BEZ DPH 12 2Ř5 63Ř Kč Ř Ř3ř 020 Kč 

CENů DÍLů S DPH 14 12Ř 4Ř4 Kč 10 164 Ř73 Kč 

DÉLKů VÝSTůVBY 
1Ř týdn               

Ě4,2 m síceě 
13 týdn                       

Ě3 m síceě 
ZD VODN NÍ VÝB RU VůRIůNTY: 

 

 Pro tento stavební objekt budu volit VůRIůNTU B, která je tvo ena 

z prefabrikovaných op rných st n od společnosti MůBů Prefa spol. s.r.o. 

a monolitického železobetonového dna.  

 Tato varianta m  zaujala p edevším velikým rozdílem v cen  a také rychlostí 

výstavby. Je pravdou, že toto ešení vzhledem k nastavenému harmonogramu 

výstavby bude klást daleko v tší nároky na koordinaci výstavby, jelikož je 

na staveništi v určitých obdobích výstavby promícháno více obor  než tomu je 

u VůRIůNTY ů. Je však nutné si uv domit, že cena tohoto ešení je velmi 

ovlivn na vzdáleností výrobny prefabrikát  od místa stavby Ěcca 25 kmě. Pokud by 

stavba byla od tohoto místa vzdálen jší, vznikali by mnohem v tší náklady 

na dopravu prefabrikát  a je možné, že by se tato skutečnost odrazila i na délce 

výstavby. 
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Porovnání konstrukčních ešení pro stavební objekt ,,jímka na silážní 

š ávy“ 

Základní popis stavebního objektu 

Jedná se o jímku, která se skládá ze dvou nádrží. Jímka je částečn  zapušt na 

v terénu. U obou porovnávaných variant je užitný objem okolo 1ř0 m3, ale díky 

rozdílnosti konstrukčních ešení se v jednotlivých p dorysných rozm rech mírn  liší. 

Ob  komory jsou propojeny prostupem pro potrubí DN 150. Menší z komor je 

p ekryta deskami, v tší je otev ená a lemuje ji pozinkované zábradlí kolem celého 

obvodu. 

VARIANTA A - kompletn  monolitická konstrukce 

Technologický postup výstavby 

P ípravné a geodetické práce 

Za p edpokladu, že jsou v prostoru viditeln  označeny stávající inženýrské sít  

a pracovníci, kte í budou vykonávat zemní práce, jsou seznámeni s jejich výskytem, 

pravidly použití t žké mechanizace a bezpečností a ochranou zdraví, je možné začít 

se stavebními pracemi na objektu jímky na silážní š ávy. 

Geodetické práce, které musí výstavb  p edcházet, aby došlo k p esnému 

zam ení, a vytyčení objektu jsou popsány výše v technologickém postupu 

pro silážní žlaby. P edpokladem je zam ení všech stavebních objekt  v jedné etap . 

Skrývka ornice + výkopové práce 

Jako první bude provedena skrývka ornice z plochy, která odpovídá p dorysným 

rozm r m jímky rozší eným o 3,7 m na každou stranu. Toto rozší ení je uvažováno 

díky hloubení jámy pod úhlem 45 stupň , aby byla dodržena bezpečnost práce 

p i hloubení nepažených jam a nedošlo k sesuvu zeminy. Dále pak musí být 

v prostoru dna vytvo en komunikační pruh alespoň Ř00 mm kolem celé konstrukce 

jímky pro pracovníky, kte í budou v následných fázích montovat bedn ní 

pro monolitické st ny jímky. Sejmutá ornice bude uskladn na na dočasném zemníku, 

který bude vytvo en na p ilehlé parcele Ěp. č. - 228/31) tak, aby nebyla smíchána 

s odpadní zeminou, která byla vykopána p i výstavb  silážních žlab  a obsahovala 

zbytky po bourání stájí pro chov prasat. 
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V druhé fázi bude provedeno hloubení stavební jámy do hloubky 3,2 m 

pod úroveň p vodního terénu. Všechny práce budou provedeny strojn  s následnými 

ručními dod lávkami detail . 

Zhotovení podkladních vrstev 

Zemní pláň bude následn  zhutn na vibračními deskami, aby vytvo ila pevné 

podloží pro budoucí základ. Na takto zhutn ný terén bude proveden násyp št rku 

frakce 16 - 32 mm. Tlouš ka št rkového lože bude 300 mm o p dorysných 

rozm rech 11,7 x 7,4 m. Tato vrstva bude následn  také zhutn na.  

Za p ítomnosti geologa bude po provedení výkopových prací odsouhlasena 

kvalita základové spáry a následn  p edána stavebnímu dozoru investora. Všechny 

výkopy je nutno chránit p ed účinky srážkové a zatékající vody. Po p evzetí 

základové spáry stavebním dozorem investora a zaznamenání tohoto do stavebního 

deníku budou moci začít stavební úpravy týkající se samotné základové desky. 

Bedn ní základové desky 

Následn  bude zkonstruováno d ev né bedn ní tak, aby jeho konstrukce 

odpovídala p dorysnému tvaru základové desky. Výška tohoto bedn ní bude 450 

mm, aby posloužilo p i betonáži vrstvy podkladního betonu a následn  i základové 

desky. 

Podkladní beton a izolační vrstvy 

Po ádné kontrole bude do prostoru bedn ní vylit podkladní beton t ídy C 16/20. 

Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonové sm si. P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. 

Po zhutn ní a uhlazení betonové vrstvy bude p ed dalšími pracemi dodržena 

technologická p estávka.  

Bude provedeno položení geotextílie 500 g/m2
. Položením geotextílie 

na podkladní beton bude ochrán na následná vrstva hydroizolační PVC folie 

p ed mechanickým poškozením. Položená hydroizolační folie bude p ekryta op t 

vrstvou geotextílie 500 g/m2
 pro ochranu p ed vrstvou betonu a manipulací 

p i armování a betonáži.   

ůrmování základové desky 

Do bedn ní na podkladní beton bude uložena ocelová výztuž. P ed montáží je 

t eba dodanou výztuž zkontrolovat a to zejména pr m ry a t ídu výztuže a také její 

správné naohýbání. ůrmování bude provedeno dle p íslušného výkresu výztuže. 
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Jednotlivá výztuž bude v místech jejího styku svazována pomocí vázacího drátu, 

nebo sva ována. Taktéž musí být dodržena tlouš ka krycí vrstvy 30 mm. Toho bude 

docíleno pomocí distančních prvk . V místech, kde budou navazovat st ny jímky, je 

t eba vytáhnout svislou armaturu nad úroveň základové desky, aby mohla být 

v pozd jších fázích výstavby provázána práv  s výztuží daných st n. Taktéž bude 

k výztuži p ipevn n potahovaný t snící plech BK pod budoucí okrajové st ny obou 

nádrží jímky. P ed samotným betonováním základové desky bude provedena 

kontrola výztuže stavebním dozorem investora. Vše bude zaznamenáno 

do stavebního deníku.   

Betonáž základové desky 

Po ádné kontrole bude vybetonována základová deska vodostavebním betonem 

t ídy C25/30 o p dorysných rozm rech 11,6 x 7,3 m. V pr b hu betonáže je t eba 

zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení výztuže Ěposunutí, ohnutí apod.ě. Betonování 

nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení betonové sm si. 

P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. Po zhutn ní a uhlazení 

základové desky bude dodržena technologická p estávka. Beton musí být ádn  

ošet ován a po jeho dostatečném zatvrdnutí m že být odstran no bedn ní po obvodu 

základové desky. P ed další etapou výstavby zkontroluje stavbyvedoucí správnost 

provedení výztuže vytažené nad povrch pro napojení svislých st n jímky.  

Systémové bedn ní PERI TRIO 

Bude sestaveno st nové bedn ní PERI do výšky 3,3 m dle kladecího výkresu 

pro jímku na silážní š ávy. Pro tuto variantu je jako u p edchozího objektu zvoleno 

systémové bedn ní TRIO.  

Betonáž st n bude probíhat na jeden záb r. Tomuto je p izp soben i kladecí plán 

bedn ní, který je navržen jako jeden takt. Pomocí autoje ábu bude na určené místo 

dopraven bednící panel o standardní výšce 3,3 m. Panel bude uložen a stabilizován 

do požadované vertikální i horizontální polohy. Následn  bude ukotven stabilizátory 

RS 450 a RS 210. Tyto stabilizátory budou k panelu kotveny pomocí hlav 

pro stabilizaci TRIO a kloubových matic. Takto bude uložen první panel. Tento 

postup bude aplikován pro všechny ostatní panely jedné strany dané st ny. Tyto 

panely budou vzájemn  propojeny pomocí zámk  BFE.  

Provede se montáž výztuže st n. Tato výztuž bude svázána s vytaženou výztuží 

základové desky. Po dokončení armatury a p ekontrolování správnosti montáže 
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pov enou osobou je možné zhotovit i druhou stranu st nového bedn ní. Druhá 

strana bude zhotovena analogicky s první, s tím rozdílem, že nebude kotvena pomocí 

stabilizátor , ale rovnou propojována s protilehlými panely. Tento spoj je provede 

pomocí závitových tyčí, které jsou utahovány kloubovými maticemi na obou 

stranách st nového bedn ní. Kv li tomu jsou v bednících panelech rádlovací otvory, 

kterými se tyč provléká. Každá svislá spára mezi panely musí být zajišt na 

rádlováním. V n kterých p ípadech se m že stát, že modul nevyjde tak, aby byl 

vypln n panely. Pro takové situace používá systém TRIO p íložky, které tento 

prostor vyplní a plnohodnotn  nahradí vlastnosti panelu. 
OBRÁZEK Č. 9 - EZ SPOJENÝMI PROTILEHLÝMI ST NůMI BEDN NÍ 

 

Na takto zhotovenou a zajišt nou st nu mohou být osazeny lávky pro osoby, 

které budou betonáž provád t. Každý z panel  m že být odepnut z lan autoje ábu 

až poté, co bude ádn  zajišt n. 

Betonáž st n jímky na silážní š ávy 

Do takto p ipraveného bedn ní m že prob hnout betonáž. Beton se bude 

v pr b hu lití hutnit vibrátory. P i betonáži je t eba zajistit, aby nedošlo 

ke znehodnocení výztuže Ěposunutí, ohnutí apod.ě. Betonování nesmí probíhat 

z p íliš velké výšky Ěmax. 1,5 mě, aby nedošlo ke znehodnocení betonové sm si. 

Odbedn ní st n 

Po uplynutí doby, která je vyhrazena pro technologickou p estávku Ěcca 3-5 dníě, 

se m že celá konstrukce odbednit. Odbedn ní prob hne ve dvou fázích. V první fázi 

bude odbedn na nekotvená strana bedn ní a v druhé, kotvící prvky společn  s druhou 

stranou bedn ní. Všechny demontované prvky bedn ní je t eba následn  očistit 
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od zbytk  betonové sm si. Tento proces bude použit u všech ostatních st n jímky, 

tak jak bylo ečeno výše v technologickém postupu silážních žlab .  

Zp tný zásyp + trubní p ípojky 

V následujících cca 20 dnech bude beton ošet ován, aby dosáhl své maximální 

pevnosti. B hem této doby mohou být provád ny dokončovací práce, jako nap íklad 

p íprava pro montáž potrubí a podobn . Následn  m že být proveden zásyp zeminou. 

Bude zp tn  použita zemina z výkopku. Tento zásyp bude zhruba po t iceti 

centimetrových vrstvách hutn n. V této fázi budou zhotoveny jednotlivé trubní 

p ípojky. Bude vytvo eno pískové lože pro uložení trub. Trouby budou vyspádovány 

do požadovaného sklonu, viz projektová dokumentace a následn  bude jímka 

zasypána tak, aby její konstrukce sahala 0,35 m nad terén. 

Dokončovací práce 

V poslední fázi bude menší z komor jímky zastropena dvanácti PZD deskami 

o rozm rech 2980 x 590 x 100 mm. Okolo v tší komory bude zhotoveno pozinkové 

zábradlí o výšce 1 m. 

Tímto krokem je výstavba jímky na silážní š ávy ukončena. Objekt bude p edán 

stavebnímu dozoru investora a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního 

deníku. 

Časový harmonogram výstavby a rozpočet 

 Vypracovaný časový harmonogram a rozpočet výstavby je součástí p íloh 

výkresové dokumentace. 
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VARIANTA B - kompletn  prefabrikovaná konstrukce 

Technologický postup výstavby 

Rozm ry prefabrikát  

Rozm ry prefabrikát  jsou navrženy tak, aby byl po jejich montáži užitný objem 

nádrží jímky podobný s VůRIůNTOU ů, a jejich porovnání tedy relevantní. 

P dorysné rozm ry jímky pro tuto variantu jsou 13,65 x 6,3Ř m. Sv tlá výška 

prefabrikát  pak 23Ř0 mm. Od tohoto se odvíjí i hloubka výkopu stavební jámy.  
OBRÁZEK Č. 10 - PREFůBRIKOVůNÉ DÍLY PRO NÁDRŽE JÍMKY Nů SILÁŽNÍ Š ÁVY 

 

Skrývka ornice + výkopové práce 

Sejmutí ornice v tl. 300 mm prob hne v prostoru rovnajícímu se p dorysným 

rozm r m budoucí jímky rozší eným o 2,7 m na každou stranu. Toto rozší ení je 

uvažováno díky hloubení jámy pod úhlem 45 stupň , aby byla dodržena bezpečnost 

práce p i hloubení nepažených jam a nedošlo k sesuvu zeminy. Dále pak musí být 

v prostoru dna vytvo en komunikační pruh alespoň Ř00 mm kolem celé konstrukce 

jímky pro pracovníky, kte í budou v následných fázích usazovat prefabrikované dílce 

nádrží. V p ípad  této varianty bude vyjmuta zemina do hloubky 2,4 m od p vodního 

terénu. Všechny práce budou provedeny strojn  s následnými ručními dod lávkami 

detail . 

Zhotovení podkladních vrstev 

Zemní pláň bude následn  zhutn na vibračními deskami, aby vytvo ila pevné 

podloží pro budoucí základ. Na takto zhutn ný terén bude proveden násyp št rku 

frakce 16 - 32 mm o p dorysných rozm rech 13,Ř x 6,5 m. Tlouš ka št rkového lože 

je navržena 300 mm. Tato vrstva bude následn  také zhutn na.  

Za p ítomnosti geologa bude po provedení výkopových prací odsouhlasena 

kvalita základové spáry a následn  p edána stavebnímu dozoru investora. Všechny 
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výkopy je nutno chránit p ed účinky srážkové a zatékající vody. Po p evzetí 

základové spáry stavebním dozorem investora a zaznamenání tohoto do stavebního 

deníku budou moci začít stavební úpravy týkající se samotné základové desky. 

Výrobce prefabrikát , v tomto p ípad  Prefa Brno a. s., deklaruje, že je možno 

prefabrikáty ukládat p ímo na št rkové lože s geotextilií. Pro spln ní tohoto 

p edpokladu bude provedeno položení geotextílie 500 g/m2. Na takto p ipravený 

podklad je možné začít pokládat p ipravené prefabrikáty.  

Skladování a práce s prefabrikáty 

Tyto prefabrikáty budou na staveništi dočasn  skladovány. Jednotlivé dílce musí 

být p i skladování podloženy nap íklad d ev nými hranoly, aby nedocházelo 

k p ímému styku se zeminou. Tyto dílce je t eba skladovat v poloze, ve které budou 

následn  zabudovány do stavby. Dále musí být dočasn  chrán ny p ed klimatickými 

vlivy. P ed samotnou montáží musí být u všech prvk  zkontrolována kvalita, zda 

p i skladování a manipulaci nedošlo ke znehodnocení n kterého z dílc  apod. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s postupem prací. Montážní práce budou 

zahájeny teprve až po p evzetí pracovišt  osobou, která bude za montáž odpovídat. 

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku. Pokud by došlo ke snížení 

viditelnosti nep íznivým počasím, je t eba všechny činnosti neprodlen  ukončit.  

Ukládání prefabrikát  

Ukládání jednotlivých dílc  skládané nádrže bude probíhat pomocí mobilního 

je ábu. Každý prefabrikát má čty i úchyty s kulovou hlavou, které jsou trvalou 

součástí betonového prefabrikátu. Tyto úchyty slouží pro úchop zdvihacích za ízení 

a následnou manipulaci s prefabrikátem. P ed zdvihnutím každého prvku musí být 

pov enou osobou op t provedena kontrola t chto úchyt .  Za poškozený úchyt se 

považuje úchyt, u kterého došlo nap íklad ke korozi, nebo k vytvo ení prasklin okolo 

úchytu a dalších viditelných nedostatk .  

Osazovaný prvek se zav sí na je áb, který musí být dostatečn  zajišt n pomocí 

stabilizačních stojek. Do úchyt  v prefabrikátu se zaháknou lana, pomocí kterých 

autoje áb spustí prvek t sn  nad p ipravené lože, kde dojde ke stabilizaci, uvedení 

do p esné polohy a následn  k položení. Takto bude usazen první ukončovací díl 

PNS 109/610/238 K, který je v projektové dokumentaci na druhé stran  objektu, 

než ukládaná jednodílná pravoúhlá nádrž Ětzn. na západní stran  dle situačního 



Diplomová práce, akad. rok 2015/2016 
Bc. Ondřej Žák 

 

 

91 

 

výkresu. Po kontrole správnosti vodorovného a sm rového uložení je možné začít 

s ukládáním ostatních Ěpr b žnýchě dílc  PNS 210/610/238 U.  

Závitová pouzdra na kontaktních stranách Ěsvislých i vodorovnéě pr b žného 

dílce budou osazena závitovými tyčemi o pr m ru 20 mm. Tyto tyče jsou určeny 

pro následné spojení jednotlivých částí nádrže. Pr b žný díl bude zav šen na je áb, 

spušt n do stavební jámy a p iložen k p edchozímu dílu tak, aby se tyče zasunuly 

do protilehlých otvor . Do otvoru musí být osazeny tak, aby se na n  v kapse z druhé 

strany daly nasadit podložky a matky pro následné utažení. V montážním návodu 

výrobce uvádí podložky tl. 6 mm a matky M20. B hem celého procesu spojování 

musí být osazovaný prvek stále zav šen na mobilním je ábu. Všechny matky budou 

v první fázi utaženy nejprve na moment 100 kNm. Na spodní vodorovné hran  

od st edu ke kraji a na svislých stranách od shora dol . Postupné utahování matek 

k ížem zajiš uje, aby nedošlo ke zp íčení prvku na jedné stran , což by znemožnilo 

plné dotažení matky na stran  druhé. Následn  je možné dotáhnout všechny matky 

ve stejném po adí na konečný moment 200 kNm. ůž nyní je možné usazovaný prvek 

uvolnit z je ábu. Po uvoln ní dílce je t eba p ekontrolovat správnost utažení 

jednotlivých závit  a faktu, že maximální ší ka spáry mezi jednotlivými dílci není 

v tší než 15 mm. Tento postup musí být dodržen pro osazení všech ostatních dílc  

včetn  ukončovacího dílu na protilehlé stran  nádrže. Tímto je zhotovena levá nádrž 

jímky. Nyní je možné do stavební jámy osadit druhou nádrž v podob  jednodílného 

obdélníkového prefabrikátu s výrobním označením PNO 240/610/238/14 BZP. 

Spojení obou částí jímky 

Spoušt ní do stavební jámy pomocí mobilního je ábu prob hne stejn  jako 

u p edchozích dílc . Betonovou nádrž je t eba umístit tak, aby její delší st na byla 

ve vzdálenosti Ř0 mm od st ny druhé nádrže. Po p ekontrolování správnosti 

vodorovného a sm rového uložení je možné začít se spojováním obou nádrží v celek. 

Spáru mezi jednotlivými prvky je nutné vyplnit betonovou zálivkou. Beton se mezi 

nádrže musí vlévat po vrstvách a to vždy maximáln  do výšky 0,5 m. Každou vrstvu 

je nutné, p ed betonáží té další, nechat uležet alespoň t i hodiny. Pokud by byla 

betonem vylita celá spára najednou, mohlo by dojít k popraskání betonových 

prefabrikát . Nyní je stavební část jímky hotová a mohou začít práce na p ipojování 

nátokových a odtokových trub. 
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Montáž trubních p ípojek 

Na požadovaných místech dle projektové dokumentace jsou z výroby vyvrtány 

otvory pro p ipojení potrubí. Tyto otvory je p ed napojením nutné zbavit veškerých 

nečistot. Potom se do nich vtlačí gumové t sn ní. Následn  je nutné koncovou hranu 

trouby zbrousit pomocí brusky. St na trouby se nat e kluznou vrstvou Ěnesmí být 

použity minerální oleje, nebo tukyě a vtlačí do t sn ní. Nyní m že začít zasypávání 

stavební jámy. 

Zásyp zeminou + dokončovací práce 

Bude zp tn  použita zemina z výkopku. Tento zásyp bude zhruba po t iceti 

centimetrových vrstvách hutn n. V této fázi bude vytvo eno pískové lože pro uložení 

již osazených trub. Trouby jsou do cca 3° polohovatelné. Nastaví se tedy jejich sklon 

a následn  bude jímka zasypána tak, aby její konstrukce sahala 0,35 m nad terén. 

V poslední fázi bude menší z nádrží jímky zastropena zákrytovou deskou PNO 

240/610/20 ZDP - 14 o rozm rech 2,6Ř x 6,3Ř x 0,2 m. Okolo v tší nádrže bude 

zhotoveno pozinkované zábradlí o výšce 1 m. 

Tímto krokem je výstavba jímky na silážní š ávy ukončena. Objekt bude p edán 

stavebnímu dozoru investora a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního 

deníku. 

Časový harmonogram výstavby a rozpočet 

 Vypracovaný časový harmonogram a rozpočet výstavby je součástí p íloh 

výkresové dokumentace. 
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Zhodnocení jednotlivých variant 

POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH EŠENÍ JÍMKY Nů SILÁŽNÍ 
Š ÁVY 

NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B 

KONSTRUKCE monolitická prefabrikovaná 

STRUČNÝ POPIS 

Železobetonová 
základová deska. 
St ny bedn ny 
systémovým 

bedn ním PERI 
TRIO. Následn  

vylity z 

vodostavebního 
betonu C 25/30. 

Všechny st ny 
jímky jsou vylity 

betonem v jednom 

taktu. 

Podkladní vrstva je 
tvo ena pouze 

zhutn ným št rkovým 
podsypem a 

geotextílií. Na tento 
podklad jsou 

ukládány 
prefabrikované díly, 
které jsou následn  
spojovány pomocí 
závitových tyčí. 

Druhou nádrž jímky 
tvo í samostatný 
prefabrikát. Ob  

nádrže jsou spojeny 
betonem. 

CENů DÍLů BEZ DPH 725 4Ř7 Kč řřř ř50 Kč 

CENů DÍLů S DPH Ř34 310 Kč 1 14ř ř43 Kč 

DÉLKů VÝSTAVBY 
6 týdn                     

Ě1,4 m síceě 
3 týdny                            

Ě0,7 m síceě 
ZD VODN NÍ VÝB RU VůRIůNTY: 

  

 Pro tento stavební objekt budu volit VůRIůNTU ů, která je navržena jako zcela 

monolitická konstrukce z vodostavebního betonu C 25/30. 

 ůčkoliv je doba výstavby dvakrát delší než u druhého ešení, je dle mého názoru 

v dnešní dob  pro investora d ležit jší cena za dílo. Oproti p edchozímu stavebnímu 

objektu je vzdálenost dodavatele prefabrikát  od místa stavby mnohem delší a tento 

fakt se velmi výrazn  odráží na cen  prefabrikované varianty. 

 Pro monolitickou variantu je zásadní cena za nájem bedn ní. V p ípad  takto 

malého objektu není pot eba takového množství díl  bedn ní Ětaktéž kratší doba 

nájmuě a tento fakt se i p íjemn  odráží na cen  díla. 
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Porovnání systémových kruhových bedn ní pro stavební objekt 

,,skladovací nádrž“ 

Základní popis stavebního objektu 

Jedná se o kruhovou železobetonovou nádrž o vnit ním pr m ru 35 m. Celková 

výška její st ny je Ř,Ř m, z čehož 1,Ř m je zapušt no v terénu. St na je navržena 

tlouš ky 350 mm. Součástí této nádrže je výdejní místo tekutých hnojiv. Jedná se 

o monolitický objekt o p dorysných rozm rech 5,2 x 3,5 m, který k jímce p iléhá 

z vn jší strany. Uprost ed skladovací nádrže je ocelobetonový op rný sloup 

o pr m ru 650 mm, který je navržen pro možnost budoucího zast ešení v p ípad  

zájmu investora. Trubka, která je součástí sloupu, je ješt  z vn jšku obetonována, 

aby nebyla ocel vystavena agresivnímu prost edí uvnit  skladovací nádrže. 

Pro op rný sloup je vytvo en náb h z železobetonové desky o pr m ru 1 m a výšce 

0,5 m, který tak zesiluje jeho základ.  

Technologický postup založení objektu 

V tomto bodu analytické části diplomové práce jde o porovnání bednících 

systém . Postup založení skladovací nádrže je pro všechny t i varianty stejný. 

Geodetické práce 

Za p edpokladu, že jsou v prostoru viditeln  označeny stávající inženýrské sít  

a pracovníci, kte í budou vykonávat zemní práce, jsou seznámeni s jejich výskytem, 

pravidly použití t žké mechanizace a bezpečností a ochranou zdraví, je možné začít 

se stavebními pracemi na objektu skladovací nádrže. 

Geodetické práce, které musí výstavb  p edcházet, aby došlo k p esnému 

zam ení a vytyčení objektu, jsou popsány výše v technologickém postupu 

pro silážní žlaby.  

Zemní práce 

Jako první bude provedena skrývka ornice z plochy, která odpovídá p dorysným 

rozm r m základové desky nádrže Ětzn. kruhu o pr m ru 36,2 + obdélník  

o rozm rech 5,7 x 4,0 mě rozší ených o 3,0 m na každou stranu. Toto rozší ení je 

uvažováno díky hloubení jámy pod úhlem 45 stupň , aby byla dodržena bezpečnost 

práce p i hloubení nepažených jam a nedošlo k sesuvu zeminy. Dále pak musí být 

v prostoru dna vytvo en komunikační pruh alespoň Ř00 mm kolem celé základové 

desky pro pracovníky, kte í budou v následných fázích montovat bedn ní 
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pro monolitické st ny nádrže. Sejmutá ornice bude uskladn na na dočasném 

zemníku, který bude vytvo en na p ilehlé parcele Ěp. č. - 228/31) tak, aby nebyla 

smíchána s odpadní zeminou, která byla vykopána p i výstavb  silážních žlab  

a obsahovala zbytky suti po bourání stájí pro chov prasat. 

V druhé fázi bude provedeno hloubení stavební jámy do hloubky 2,6 m 

pod úroveň p vodního terénu. Všechny práce budou provedeny strojn  s následnými 

ručními dod lávkami detail . 

Zemní pláň bude následn  zhutn na vibračními deskami, aby vytvo ila pevné 

podloží pro budoucí základ. Na takto zhutn ný terén bude proveden násyp št rku 

frakce 16 - 32 mm. Tlouš ka št rkového lože bude 300 mm o p dorysných 

rozm rech základové desky. Tato vrstva bude následn  také zhutn na.  

Za p ítomnosti geologa bude po provedení výkopových prací odsouhlasena 

kvalita základové spáry a následn  p edána stavebnímu dozoru investora. Všechny 

výkopy je nutno chránit p ed účinky srážkové a zatékající vody. Po p evzetí 

základové spáry stavebním dozorem investora a zaznamenání tohoto do stavebního 

deníku budou moci začít stavební úpravy týkající se samotné základové desky. 

Bedn ní základové desky 

Následn  bude zkonstruováno d ev né bedn ní tak, aby jeho konstrukce 

odpovídala p dorysnému tvaru základové desky. Výška tohoto bedn ní bude 500 

mm, aby posloužilo p i betonáži vrstvy podkladního betonu a následn  i základové 

desky. D ev né fošny tvo ící konstrukci bedn ní budou zap eny d ev nými 

trojúhelníkovými op rami, které budou jišt ny proti posunutí zaraženým k lem. 

Podkladní vrstvy 

Po ádné kontrole bude do prostoru bedn ní vylit podkladní beton t ídy C 16/20. 

Betonování nesmí probíhat z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonové sm si. P i betonáži bude beton hutn n pomocí vibračních za ízení. 

Po zhutn ní a uhlazení betonové vrstvy bude p ed dalšími pracemi dodržena 

technologická p estávka.  

Bude provedeno položení geotextílie 500 g/m2
. Položením geotextílie 

na podkladní beton bude ochrán na následná vrstva hydroizolační PVC folie 

p ed mechanickým poškozením. Položená hydroizolační folie bude p ekryta op t 

vrstvou geotextílie 500 g/m2
 pro ochranu p ed vrstvou betonu a manipulací 

p i armování a betonáži.   
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ůrmovací práce 

Do bedn ní na podkladní beton bude uložena ocelová výztuž. Dodavatelem byl 

pom r oceli v či betonu stanoven na 150 Kg/m3
. P ed montáží je t eba dodanou 

výztuž zkontrolovat a to zejména pr m ry a t ídu výztuže a také její správné 

naohýbání. Jednotlivá výztuž bude v místech jejího styku svazována pomocí 

vázacího drátu, nebo sva ována. Taktéž musí být dodržena tlouš ka krycí vrstvy. 

Toho bude docíleno pomocí distančních prvk . P ed samotným betonováním 

základové desky bude provedena kontrola výztuže stavebním dozorem investora. 

Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku.   

Betonáž základové desky 

Po ádné kontrole bude vybetonována základová deska vodostavebním betonem 

t ídy C 25/30 o p dorysných rozm rech kruhu o pr m ru 36,2 + obdélníku 

o rozm rech 5,7 x 4,0 m. V pr b hu betonáže je t eba zajistit, aby nedošlo 

ke znehodnocení výztuže Ěposunutí, ohnutí apod.ě. Betonování nesmí probíhat 

z p íliš velké výšky, aby nedošlo ke znehodnocení betonové sm si. P i betonáži bude 

beton hutn n pomocí vibračních za ízení. Po zhutn ní a uhlazení základové desky 

bude dodržena technologická p estávka. Beton musí být ádn  ošet ován a po jeho 

dostatečném zatvrdnutí m že být odstran no bedn ní po obvodu základové desky.  

Takto bude p ipraven podklad pro následné bedn ní a betonáž st ny skladovací 

nádrže. 
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VARIANTA A - systémové bedn ní PERI RUNDFLEX 

Technologický postup bedn ní 

Základním prvkem bedn ní PERI RUNDFLEX jsou montované st nové panely 

s p ekližkou 21 mm, která je kontaktní plochou pro beton. Tyto panely jsou 

sestaveny ze systémových díl  společnosti PERI. Jedná se nap íklad o d ev né 

nosníky GT 24, T-závory, roznášecí závory, krajní ocelové profily, zámky BFD 

a další systémové dílce. Z t chto komponent  se na stavbu dodávají panely o t ech 

ší kách Ěší ka vn jšího panelu v cm/ší ka vnit ního panelu v cm) a to 250/240, 

12Ř/123 a Ř5/72. Výšky panel  jsou 60, 120, 240, 300 a 360 cm.  
OBRÁZEK Č. 11 - SCHÉMů PROPOJENÍ VN JŠÍHO ů VNIT NÍHO PRSTENCE 

 

P ed začátkem montáže bedn ní musí být ov eno, zda je v míst  budoucí 

konstrukce st ny správn  vložena zdvojená t snící pryžová vložka a vytažena 

spojovací armatura. 

Bude sestaveno st nové bedn ní PERI RUNDFLEX do výšky ř m dle kladecího 

výkresu. Této výšky bude docíleno postupným nastavením panel . První prstenec 

o výšce 3,6 m, první nastavení panely 2,4 m a druhé nastavení díly o výšce 3 m. 

Nejprve bude sestavena vnit ní st na prvního prstence.  

Pomocí autoje ábu bude na určené místo dopraven první bednící panel 

o standardní výšce 3,6 m. Panel bude uložen na d ev né podložky a stabilizován 

do požadované vertikální i horizontální polohy. Následn  bude ukotven 

stabilizátorem RSS I a výložníkem ůV. Stabilizátor bude k nosníku GT 24 kotven 
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pomocí hlavy pro nosník GT 24 a výložník pomocí klínové hlavy SRZ. Takto bude 

uložen první panel. Vzdálenost kotvení stabilizátor  od líce bedn ní je pro první 

prstenec 1575 mm sm rem do st edu kruhu. ůž po ádném ukotvení panelu je možné 

odstranit je ábová lana. Druhý díl bude na požadované místo dopraven analogicky. 

P iloží se k již ukotvenému panelu a spojí se s ním pomocí systémových zámk  

BFD. Pro panel o výšce 3,6 m budou použity čty i zámky rovnom rn  rozložené 

po výšce panelu. Tento postup bude aplikován pro všechny ostatní panely vnit ní 

strany prvního prstence.  

OBRÁZEK Č. 12 - BFD ZÁMEK PRO SPOJENÍ SOUSEDNÍCH PůNEL  

[online]. [cit. 2015-12-1ř]. Dostupné z: 
http://www.perisuomi.fi/files/pdf2/VARIO_Vakiopalkkimuotti.pdf 

 

Provede se montáž výztuže st n. Tato výztuž bude svázána s vytaženou výztuží 

základové desky. Po dokončení armatury a p ekontrolování správnosti montáže 

pov enou osobou je možné zhotovit i vn jší stranu st nového bedn ní. Vn jší strana 

bude zhotovena analogicky s vnit ní, s tím rozdílem, že nebude kotvena pomocí 

stabilizátor , ale rovnou propojována s protilehlými panely. Tento spoj je proveden 

pomocí závitových tyčí, které jsou p itahovány kloubovými maticemi na obou 

stranách st nového bedn ní k roznášecím závorám. Roznášecí závory jsou zase 

upevn ny k T-závorám a ty k nosník m GT 24. Kv li tomu jsou v bednících 

panelech rádlovací otvory, kterými se tyč provléká. Každá svislá spára mezi panely 

musí být zajišt na rádlováním. Tento postup bude aplikován pro všechny ostatní 

panely vn jší strany a první prstenec je tímto hotov. 

Pro nastavování nosník  do vyšších výšek jsou používány speciální lišty, které 

jsou vždy p iloženy k nad sebou stojícím nosník m GT 24 a v páru propojeny 

trojk ídlými maticemi. 

První panel druhého prstence vnit ní strany bude pomocí autoje ábu dopraven 

nad požadované místo uložení. Uložen tak aby lícoval se spodním panelem. Panel 
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o ší ce 2,5 m je složen z osmi nosník  GT 24. Všech osm nosník  bude pomocí lišt 

spojeno s nosníky spodního panelu. Trojk ídlé matice musí být ádn  utaženy. 

Následn  bude panel op en stabilizátorem RSS III, který bude k zemi kotven 

ve vzdálenosti 2,ř m od líce bedn ní. ůž po tomto je možno odstranit je ábová lana. 

Dokončení obou stran prvního i druhého nastavení prob hne zcela analogicky 

s p edchozím postupem. Jediným rozdílem bude použití stabilizátoru RS 1000 

pro vnit ní panely druhého nastavení. Tento stabilizátor bude kotven ve vzdálenosti 

4,3 m od líce bedn ní sm rem do st edu kruhu skladovací nádrže.  
OBRÁZEK Č. 13 - SPOJENÍ NůSTůVOVůNÉHO PůNELU POMOCÍ NůSTůVOVůCÍCH LIŠT 

[online]. [cit. 2015-12-1ř]. Dostupné z: 
http://www.perisuomi.fi/files/pdf2/VARIO_Vakiopalkkimuotti.pdf 

 

Následn  budou osazeny konzoly GB Ř0 pro betoná ské lávky. Tyto konzoly 

budou ukotveny s roztečí 1,35 m. Na n  je následn  možné ukládat d ev né 

betoná ské lávky. Posledním komponentem je montáž teleskopického žeb íku, 

aby bylo p ipraveno kompletní prost edí pro pracovníky betoná ských prací. 

Betoná ské práce budou rozd leny na čty i části. St na skladovací nádrže bude 

rozd lena na čty i čtvrtkruhy, které se budou postupn  vylívat betonem. Pro jeden 

čtvrtkruh p jde vždy o nep etržitou betonáž. Koordinátor stavby musí zajistit 

dostatečnou a včasnou dodávku betonu. Odhadovaný čas pro zhotovení jednoho 

čtvrtkruhu Ězpr m rování doby trvání všech stavebních prací - montáž i demontáž 

bedn ní, armování a vylití betonemě je zhruba dva týdny. Časová náročnost 

výstavby, tedy i doba na pronájem bedn ní, je odhadována na dva m síce. 
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Do ve vertikálních pracovních spár musí být p ed betonáží vložena zdvojená 

t snící pryžová vložka, aby byla zajišt na její nepropustnost. 
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VARIANTA B - systémové bedn ní WOLF SYSTEM 

Technologický postup bedn ní 

Základním prvkem bedn ní společnosti WOLF SYSTEM jsou ocelové tabule 

o rozm rech 1000 x Ř00 mm. Betonáž obvodové st ny bude probíhat ve t ech taktech 

o výšce 2.8, 3, a 3 m. Tomu je p izp soben i následující technologický postup.  

P ed začátkem montáže bedn ní pro první takt musí být ov eno, zda je v míst  

budoucí konstrukce st ny správn  vložena zdvojená t snící pryžová vložka 

a vytažena spojovací armatura. 

Nejprve probíhá montáž prvního vn jšího prstence. Ukládání prvního patra 

bednící st ny probíhá bez využití mobilního je ábu. Ocelová deska bude vyrovnána 

do požadovaného vertikálního i horizontálního sm ru a dočasn  zajišt na proti 

p eklopení. Následn  bude p iložena druhá deska. Spojení obou prvk  je zajišt no 

pomocí ocelových zámk  a klín . Deska má na každé stran  čty i zámky, které musí 

do zámk  sousední desky zapadnout. Každý z t chto zámk  pak musí být zajišt n 

klínem, který je zaražen pomocí kladiva, aby nedošlo k jeho vyjetí. Takto budou 

postupn  p ikládány všechny tabule, až bude vytvo en celý spodní prstenec vn jší 

st ny bedn ní. Takto osazený prstenec je díky svému uzav enému kruhovému tvaru 

stabilní bez pomocných podpor. 
OBRÁZEK Č. 14 - SCHÉMů SPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH PůNEL  WOLF SYSTEM 

 

Pro montáž dalšího patra je zapot ebí mobilní je áb. Uložení první desky spočívá 

v uložení do líce se spodní deskou a jejich následném spojení. Tento spoj je zajišt n 
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na dvou místech. Na jednom z nich pomocí ocelové závlačky a na druhém pomocí 

ocelového zámku. Po aretaci desky a dočasném zajišt ní vzp rou je možné odstranit 

je ábová lana. Op t budou osazeny všechny desky druhého patra stejným postupem, 

jako je uvedeno výše. Následn  prob hne armování prvního pro první t ímetrový 

úsek st ny.  

Vnit ní st na bedn ní bude montována naprosto totožn  jako st na vn jší. S tím 

rozdílem, že vnit ní st na je zajiš ována nástrčnými vzp rami v horizontálním 

i vertikálním sm ru. Tyto vzp ry slouží zároveň jako pochozí lávka pro pracovníky, 

kte í provád jí betonáž. 

Pro první takt bude zhotoveno bedn ní s vn jší st nou o výšce čty i patra, tzn. 

čty i metry a vnit ní st nou o výšce t i patra. Vn jší st na se staví vždy o jeden 

prstenec vyšší, aby sloužila jako zábradlí a byla tak dodržena bezpečnost práce 

ve výškách p i betonáži. Lávky se ukládají 10 cm pod vrchní okraj posledního 

vnit ního prstence, tudíž je výška zábradlí min. 1,1 m. Vnit ní okruh zábradlí pak 

tvo í tyče ukládané mezi jednotlivé vertikální vzp ry. Na pochozí lávku je 

pro pracovníky p ístup z žeb íku, který je z vnit ní strany ukotven na vertikální 

vzp ry. Pro snadné odbedňování je na každou desku, resp. na kontaktní st nu 

s betonem, nanášen odbedňovací olej. Takto je bedn ní p ipravené pro betonáž. 
OBRÁZEK Č. 15 - SCHÉMů BETONÁ SKÉ LÁVKY 

 

Ostatní dva takty budou probíhat zcela analogicky s tímto postupem. S tím, že 

jednotlivé pracovní spáry, jsou kv li nepropustnosti op t zajišt ny vložením 

zdvojené t snící pryžové vložky. Personální obsazení této výstavby bude šest 

pracovník , včetn  obsluhy je ábu. 
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Pro jeden takt p jde vždy o nep etržitou betonáž. Koordinátor stavby musí 

zajistit dostatečnou a včasnou dodávku betonu. Odhadovaný čas pro zhotovení 

jednoho prstence Ězpr m rování doby trvání všech stavebních prací - montáž 

i demontáž bedn ní, armování a vylití betonemě je zhruba dva týdny. Časová 

náročnost výstavby je tedy odhadována na šest týdn , tedy 1,5 m síce. 

VARIANTA C - prefabrikované filigránové st ny - ztracené bedn ní 

Technologický postup bedn ní 

Základním prvkem této varianty budou prefabrikované st nové prvky. Jedná se 

o Ř,Ř m vysoké filigránové st ny. Vyrobeny budou tak, aby odpovídaly polom ru 

skladovací nádrže. Na stavbu bude dodáno 44 prvk  o ší ce 2,5 m Ěuvažujeme ší ku 

vn jší st ny prvkuě a jeden pro vypln ní zbytkového prostoru o ší ce 2,13 m. 

P ed začátkem montáže je t eba zkontrolovat správnost provedení stykovací 

výztuže. Jako stykovací výztuž nem že být použita nap íklad KůRI sí  a to 

z d vodu kolize z vnit ními nosníky filigránu. Kv li nepropustnosti pracovní spáry je 

t eba zkontrolovat i správnost vložení zdvojené t snící pryžové vložky. 

Jednotlivé st ny budou na místo montáže p enášeny rovnou z nákladního vozu, 

který je na stavbu p iveze. Na nákladním voze musí být podloženy nap íklad 

d ev nými hranoly. Nikdy nesmí být podep eny bodov , došlo by ke znehodnocení 

st nového prvku. P i p enášení pomocí autoje ábu je t eba dbát na to, aby byla st na 

zav šena na všech zvedacích záv sech. Panel musí být p enášen plynule. Je t eba se 

vyhnout škubavým pohyb m.  

St nu je t eba na místo určení spoušt t pomalu, aby bylo zabrán no špatnému 

styku vnit ních prostorových nosník  s výztuží pro stykování. P ed uložením panelu 

do lože z cementové malty je nutné stykovací výztuž nasm rovat na správné místo, 

po uložení panelu už není manipulace možná. Poté se panely, jak bylo ečeno, osadí 

do lože z cementové malty, které reprezentuje finální polohu prvku. Jejich rovinnost 

je p ed uložením nutné ov it vodováhou. St nu je nutné vyrovnat do správné 

vertikální i horizontální polohy. Do finální polohy se st na nasm ruje pomocí 

páčidla. Takto osazenou st nu je nutné stabilizovat šikmými stojinami. V projektové 

dokumentaci je navrženo šest op rných prvk  Ět i prvky ve dvou adáchě. Tyto stojky 

se pomocí samo ezných šroub  p ipevní do montážních úchyt , které jsou v panelu 

p ipraveny již z výroby. K základové desce se šikmé stojky p ipevní op t pomocí 

samo ezných šroub , které budou zavrtány do p ipravené hmoždinky. Po ukotvení 
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všech šesti stabilizátor  se mohou odstranit háky je ábu. V pat  st ny je nutné 

provést ukotvení pomocí d ev né desky. Do svislých prostor  mezi sousedními 

st nami se vloží stykovací armokoše. [1] 

OBRÁZEK Č. 16 - SCHÉMů SPOJOVÁNÍ FILIGRÁNOVÝCH ST N 

 

Tento postup bude aplikován i na všechny ostatní st ny v kruhu. Nyní je bedn ní 

p ipraveno pro betonáž. Betonáž bude probíhat z p ipraveného lešení. Součástí 

filigránových st n nejsou žádné betoná ské lávky. Po plném zatvrdnutí betonu 

mohou být odstran ny šikmé vzp ry. 

P edpokládaná doba výstavby pro tuto variantu je 3 - 4 týdny. 
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Zhodnocení jednotlivých variant 

POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH EŠENÍ SKLůDOVůCÍ NÁDRŽE 

NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 

KONSTRUKCE 
PERI 

RUNDFLEX 
WOLF SYSTÉM FILIGR. ST NY 

STRUČNÝ POPIS 

St ny skladovací 
nádrže budou 

bedn ny 
kruhovým 

systémovým 

bedn ním PERI 
RUNDFLEX. 

Jedná se o panely 
o r zných 

rozm rech na sebe 
skládané do t í 
úrovní. Tyto 

panely se skládají 
z p ekližky, která 

tvo í kontaktní 
plochu s betonem 

a nosník  GT 24, 
které zajiš ují 

nosnost panelu. 

St ny skladovací 
nádrže budou 

bedn ny 

kruhovým 
systémovým 

bedn ním WOLF 
SYSTEM. Jedná 

se o ocelové 
panely jednoho 

rozm ru na sebe 
skládané do deseti 

úrovní. Tyto 
panely jsou 

spojovány 
ocelovými klíny, 
fungujícími jako 
závlačka. Vnit ní 

a vn jší st na 
bedn ní není 
propojena. 

Filigránové st ny 

budou sloužit jako 
ztracené bedn ní 
pro st nu nádrže. 

Tyto panely o 

výšce Ř,Ř m 
budou ukládány 

do kruhu a 

vzájemn  
spojovány 

armokoši. Výztuž 
je již součástí 

prefabrikátu, tudíž 
není t eba dalšího 
armování. St na 
kruhové nádrže 

bude tedy tvo ena 
230 mm vrstvou 

betonu z obou 

stran lemovanou 

60 mm deskou 

prefabrikátu. 

DOBA 

VÝSTůVBY 
Ř TÝDN  6 TÝDN  3,5 - 4 TÝDNY 

CENů BEDN NÍ     
BEZ DPH 

2 5Ř2 010 Kč 1 896 350 Kč 1 řŘ0 750 Kč 

CENůOSTůTNÍCH 
POLOŽEK BEZ 
DPH 

6 054 01ř Kč 6 054 01ř Kč 4 413 3Ř0 Kč 

CELKOVÁ CENů  
DÍLů BEZ DPH 

Ř 636 02ř Kč 7 ř50 36ř Kč 6 3ř4 130 Kč 

CELKOVÁ CENů  
DÍLů S DPH 

ř ř31 433 Kč ř 142 ř24 Kč 7 353 250 Kč 

ROZM RY 
POUŽITÝCH         

PRVK   

2500x3600 mm          

2500x2400 mm            

2500x3000 mm 

800x1000 mm 2500x8800 mm 

POHLEDOVOST 

otisky rádlování a 
hran dílc  Ěmén  

hran) 

otisky hran dílc  
Ěvíce hraně 

pouze svislé spáry 
styku desek 

ZD VODN NÍ VÝB RU VůRIANTY: 
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 Porovnávání variant bedn ní pro st nu kruhové skladovací nádrže bylo ze všech 

t í nejt žší. Resp. získání relevantních cenových a technologických údaj  

od jednotlivých společností. P esto se mi poda ilo od zam stnanc  t chto firem 

získat údaje, které nakonec více, či mén  posloužili k vyhodnocení tohoto bodu 

analytické části. 

 První dv  systémová bedn ní jsou, co se týče časové náročnosti na výstavbu 

zhruba stejné, ačkoliv WOLF SYSTEM díky jednoduchosti montáže zvít zil a navíc 

se jeho cena pohybuje zhruba o 30% níže, než je tomu u bedn ní PERI RUNDFLEX. 

 Pro tento objekt jsem ale vybral VůRIůNTU C, tedy ztracené bedn ní 

ze sp ažených filigránových st n. ůčkoliv je cena samotných prvk  včetn  montáže 

o n co v tší než u VůRIůNTY B, dohání tento fakt tím, že celková cena stavby 35% 

nižší. Toto je zp sobeno tím, že toto ešení značn  redukuje použití betoná ské 

výztuže. 

 Op t je samoz ejm  t eba brát v úvahu fakt, že výrobce je od místa stavby 

vzdálen 25 km a tudíž jsou náklady na dopravu p ijatelné. U jinde umíst né stavby, 

by cena mohla být výrazn  jiná. 
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ZÁV R 

 Cílem práce bylo zpracování stavebn  technologického projektu pro objekt 

bioplynové stanice, která bude součástí zem d lské farmy společnosti Jasanka s.r.o. 

v obci Krátošice. Práce je rozd lena do dvou hlavních částí. 

 V úvodní část jsem se snažil obecn  p iblížit problematiku bioplynových stanic 

a obnovitelných zdroj  obecn . Touto částí jsem začínal a díky ní jsem se obohatil 

o informace spojené s využitím bioplynových stanic, jejich funkčností a s trendem 

využívání obnovitelných zdroj  energie, který se v současné dob  a situaci, která 

ve sv t  vládne, dostává do pop edí. Dále práce obsahuje dv  hlavní části. První 

popisuje objekt formou technické zprávy a v druhé, analytické, jsou porovnávány 

varianty konstrukčních ešení pro jednotlivé objekty. Porovnání jsem provád l 

na základ  harmonogramu výstavby, resp. Doby, za kterou je možné stavbu zhotovit, 

a finanční náročnosti navržené varianty. 

 Tvorba analytické části pro mne byla velmi zajímavou zkušenosti. Ukázalo se, 

že harmonogram výstavby a koordinační činnost na staveništi, kterým jsem b hem 

dosavadního studia nikdy nep ikládal velikou váhu, mohou mít zcela zásadní vliv 

na cenu výstavby. V p ípad  této diplomové práce to byla p edevším cena 

za pronájem systémových bedn ní, která se od délky výstavby p ímo úm rn  

odvíjela. Téma systémových bedn ní bylo celkov  p ínosem pro moje znalosti 

v tomto oboru. 

 Zjistil jsem také, že nelze generalizovat výhody a nevýhody jednotlivých 

konstrukčních ešení. Vhodnost každé varianty ovlivňuje spoustu faktor , jako 

nap íklad vzdálenost dodavatele prefabrikát  v p ípad  prefabrikované varianty, 

velikost stavby v p ípad  monolitických konstrukcí, anebo nap íklad funkčnost 

systémových bedn ní co se týká rychlosti montáže, manipulace s prvky a tvarová 

rozmanitost. 

 ůčkoliv jsem si na začátku práce nebyl jistý volbou téma diplomové práce, resp. 

navrhováním jiných objekt  než jsou obytné stavby, mohu na záv r této práce íct, 

že m  diplomová práce na téma ,,Stavebn  technologický projekt - Krátošice - 

bioplynová stanice“ zaujala a p inesla mi mnoho nových poznatk . 
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S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 2 734,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
3 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 3 646,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1 094,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 646,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

6 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 646,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 1 094,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 112,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 112,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 70,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 Potahovaný těsnící plech BK m 179,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 Dilatační pásky SIKA m 100,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
13 Systémové bednění PERI TRIO soubor/M 1,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 Systémové bednění PERI TRIO - díly ke koupi soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

15 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 408,60000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 17,85100 0,00 0,00 15,00 0,00

17 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 20,68700 0,00 0,00 15,00 0,00

18 Smykové trny ks 56,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
19 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm
m2 3 646,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

20 637311121 Žlab z betonových tvarovek lože beton m 49,20000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
21 Vrstva PVC folie m2 3 646,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
22 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

23 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_01 - Silážní žlaby
Varianta A - kompletně monolitická konstrukce





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_01 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA A Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 115 064,40

Základy a zvláštní zakládání 6 604 589,18

Svislé a kompletní konstrukce 3 376 236,60

1 552 432,00

Izolace proti vodě 532 316,00

Vedlejší náklady 105 000,00

Celkem 12 285 638,18

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

   Bc. Ondřej Žák       

Silážní žlaby

Kompletně monolitická konstrukce

0,00 CZK

14 128 484,00 CZK

0,09 CZK

1 842 845,73 CZK
0,00 CZK

12 285 638,18 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1



S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 132 324,06
1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 2 734,00000 36,60 100 064,40 15,00 115 074,06

2 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 15,00 17 250,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 16 036 907,53

3 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 3 646,00000 6,23 22 714,58 15,00 26 121,77

4 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1 094,00000 1 050,00 1 148 700,00 15,00 1 321 005,00

5 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 646,00000 90,40 329 598,40 15,00 379 038,16

6 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 646,00000 90,40 329 598,40 15,00 379 038,16

7 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 1 094,00000 2 650,00 2 899 100,00 15,00 3 333 965,00

8 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 112,00000 209,00 23 408,00 15,00 26 919,20

9 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 112,00000 49,90 5 588,80 15,00 6 427,12

10 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 70,00000 25 300,00 1 771 000,00 15,00 2 036 650,00

11 Potahovaný těsnící plech BK m 179,00000 339,00 60 681,00 15,00 69 783,15

12 Dilatační pásky SIKA m 100,00000 142,00 14 200,00 15,00 16 330,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 433 179,79
13 Systémové bednění PERI TRIO soubor/M 1,80000 487 174,00 876 913,20 15,00 1 008 450,18

14 Systémové bednění PERI TRIO - díly ke koupi soubor 1,00000 57 751,00 57 751,00 15,00 66 413,65

15 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 408,60000 2 780,00 1 135 908,00 15,00 1 306 294,20

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 17,85100 40 300,00 719 395,30 15,00 827 304,60

17 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 20,68700 25 300,00 523 381,10 15,00 601 888,27

18 Smykové trny ks 56,00000 1 123,00 62 888,00 15,00 72 321,20

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 1 765 210,90
19 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 

mm
m2 3 646,00000 421,00 1 534 966,00 15,00 1 765 210,90

20 637311121 Žlab z betonových tvarovek lože beton m 49,20000 355,00 17 466,00 15,00 20 085,90

Díl: 711 Izolace proti vodě 612 163,40
21 Vrstva PVC folie m2 3 646,00000 146,00 532 316,00 15,00 612 163,40

Díl: VRN Vedlejší náklady 120 750,00
22 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00

23 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 15,00 86 250,00

6 604 589,18

3 376 236,60

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_01 - Silážní žlaby
Varianta A - kompletně monolitická konstrukce

115 064,40

Vzorec pro výpočet množství

0,3 * (73,3 * 3 + 3 * 16 + 7,8 + 35,5 + 29,3) * 4

3646(plocha viz funkce AutoCAD)

3646 * 0,3

0,45 * (2 * 74,05 + 2 * 49,7)

viz výkres výztuže - tabulka hmotnosti oceli

3646(plocha viz funkce AutoCAD) * 0,75

3646(plocha viz funkce AutoCAD)

3646 * 0,3

3646(plocha viz funkce AutoCAD)

1 552 432,00

dle podkladů od společnosti PERI

viz výkres výztuže - tabulka hmotnosti oceli

viz výkres výztuže - tabulka hmotnosti oceli

3646(plocha viz funkce AutoCAD)

3646(plocha viz funkce AutoCAD)

105 000,00

532 316,00

dle podkladů od společnosti PERI
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S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 2 183,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
3 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 3 639,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1 092,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 639,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

6 110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 639,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 832,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 273351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 202,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 202,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 44,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 Dilatační pásky SIKA m 79,20000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400 ks 269,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

13 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/L ks 5,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/S ks 5,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

15 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/P ks 4,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 Doprava prefabrikátů (počet cest 71x50km) km 3 550,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
17 451315135 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 800,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

18 451315135 Výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm - 
zmonolitnění stěn

m2 115,20000 0,00 0,00 15,00 0,00

19 637311121 Žlab z betonových tvarovek lože beton m 48,07000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
20 Vrstva PVC folie m2 3 639,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
21 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

22 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_01 - Silážní žlaby
Varianta B - prefabrikované opěrné stěny + monolitické dno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_01 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA B Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 94 897,80

Základy a zvláštní zakládání 5 218 866,37

Svislé a kompletní konstrukce 2 374 050,00

511 272,85

Izolace proti vodě 534 933,00

Vedlejší náklady 105 000,00

Celkem 8 839 020,02

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Silážní žlaby

Prefabrikované opěrné stěny + monolitické dno

   Bc. Ondřej Žák       

0,00 CZK

10 164 873,00 CZK

-0,02 CZK

1 325 853,00 CZK
0,00 CZK

8 839 020,02 CZK
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S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 109 132,47
1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 2 183,00000 36,60 79 897,80 15,00 91 882,47

2 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 15,00 17 250,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 001 696,33
3 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 3 639,00000 6,23 22 670,97 15,00 26 071,62

4 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1 092,00000 1 050,00 1 146 600,00 15,00 1 318 590,00

5 110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 639,00000 90,40 328 965,60 15,00 378 310,44

6 110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 3 639,00000 90,40 328 965,60 15,00 378 310,44

7 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 832,00000 2 650,00 2 204 800,00 15,00 2 535 520,00

8 273351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 202,00000 209,00 42 218,00 15,00 48 550,70

9 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 202,00000 49,90 10 079,80 15,00 11 591,77

10 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 44,40000 25 300,00 1 123 320,00 15,00 1 291 818,00

11 Dilatační pásky SIKA m 79,20000 142,00 11 246,40 15,00 12 933,36

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 730 157,50
12 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400 ks 269,00000 8 150,00 2 192 350,00 15,00 2 521 202,50

13 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/L ks 5,00000 7 890,00 39 450,00 15,00 45 367,50

14 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/S ks 5,00000 7 890,00 39 450,00 15,00 45 367,50

15 prefabrikovaná opěrná zeď NZS-GREFA 400/P ks 4,00000 7 950,00 31 800,00 15,00 36 570,00

16 Doprava prefabrikátů (počet cest 71x50km) km 3 550,00000 20,00 71 000,00 15,00 81 650,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 587 963,78
17 451315135 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 800,00000 540,00 432 000,00 15,00 496 800,00

18 451315135 Výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm - 
zmonolitnění stěn

m2 115,20000 540,00 62 208,00 15,00 71 539,20

19 637311121 Žlab z betonových tvarovek lože beton m 48,07000 355,00 17 064,85 15,00 19 624,58

Díl: 711 Izolace proti vodě 615 172,95
20 Vrstva PVC folie m2 3 639,00000 147,00 534 933,00 15,00 615 172,95

Díl: VRN Vedlejší náklady 120 750,00
21 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00

22 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 15,00 86 250,00

511 272,85

viz výkres půdorysu prefabrikované varianty

viz výkres půdorysu prefabrikované varianty

3639(plocha viz funkce AutoCAD)

2,4 * (3 * 72 + 39,6 + 64,8 + 13,2)

105 000,00

viz výkres půdorysu prefabrikované varianty

534 933,00

Vzorec pro výpočet množství

viz výkres půdorysu prefabrikované varianty

3639(plocha viz funkce AutoCAD)

(0,3 * 13,2 * (72 + 72 + 34,8 + 34,8)) - 46 * 0,3

0,3 * 672

0,3 * 672

3639(plocha viz funkce AutoCAD) * 0,6

3639(plocha viz funkce AutoCAD)

3639 * 0,3

3639(plocha viz funkce AutoCAD)

2*0,00799*(13,2*(72+72+34,8+34,8))-46*2*0,00799

5 218 866,37

2 374 050,00

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_01 - Silážní žlaby
Varianta B - prefabrikované opěrné stěny + monolitické dno

94 897,80
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 83,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 486,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 486,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 117,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm

m3 94,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 94,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 94,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 17,90000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 28,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,51000 0,00 0,00 15,00 0,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 37,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 17,90000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 Systémové bednění PERI TRIO soubor/M 0,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 PERI TRIO - díly ke koupi soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

17 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,83100 0,00 0,00 15,00 0,00

18 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 2,17800 0,00 0,00 15,00 0,00

19 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 36,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
20 PZD Desky 2900x1150 mm ks 12,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

21 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 94,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

22 Pozinkové zábradlí m 30,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
23 Vrstva PVC folie m2 94,40000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
24 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

25 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_02 - Jímka na silážní šťávy

Varianta A - kompletně monolitická konstrukce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_02 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA A Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 80 613,08

Základy a zvláštní zakládání 247 559,86

Svislé a kompletní konstrukce 261 881,20

103 650,80

Izolace proti vodě 13 782,40

Vedlejší náklady 18 000,00

Celkem 725 487,34

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Jímka na silážní šťávy

Kompletně monolitická konstrukce

725 487,34 CZK

   Bc. Ondřej Žák       

0,00 CZK

834 310,00 CZK

-0,44 CZK

108 823,10 CZK
0,00 CZK
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 92 705,04
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 15,00 3 450,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 83,80000 36,60 3 067,08 15,00 3 527,14

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

1000 m3

m3 486,00000 85,30 41 455,80 15,00 47 674,17

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 486,00000 34,20 16 621,20 15,00 19 114,38

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 215,00000 76,60 16 469,00 15,00 18 939,35

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 284 693,83
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 117,50000 6,23 732,03 15,00 841,83

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 94,40000 1 050,00 99 120,00 15,00 113 988,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 94,40000 90,40 8 533,76 15,00 9 813,82

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 94,40000 90,40 8 533,76 15,00 9 813,82

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 17,90000 209,00 3 741,10 15,00 4 302,27

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 28,40000 2 650,00 75 260,00 15,00 86 549,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,51000 25 300,00 38 203,00 15,00 43 933,45

13 Potahovaný těsnící plech BK m 37,00000 339,00 12 543,00 15,00 14 424,45

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 17,90000 49,90 893,21 15,00 1 027,19

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 301 163,38
15 Systémové bednění PERI TRIO soubor/M 0,50000 125 151,00 62 575,50 15,00 71 961,83

16 PERI TRIO - díly ke koupi soubor 1,00000 9 521,00 9 521,00 15,00 10 949,15

17 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,83100 40 300,00 33 489,30 15,00 38 512,70

18 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 2,17800 25 300,00 55 103,40 15,00 63 368,91

19 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 36,40000 2 780,00 101 192,00 15,00 116 370,80

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 119 198,42
20 PZD Desky 2900x1150 mm ks 12,00000 1 314,00 15 768,00 15,00 18 133,20

21 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm

m2 94,40000 421,00 39 742,40 15,00 45 703,76

22 Pozinkové zábradlí m 30,80000 1 563,00 48 140,40 15,00 55 361,46

Díl: 711 Izolace proti vodě 15 849,76
23 Vrstva PVC folie m2 94,40000 146,00 13 782,40 15,00 15 849,76

Díl: VRN Vedlejší náklady 20 700,00
24 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 15,00 6 900,00

25 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 15,00 13 800,00 0,00

0,3 * 2,8 * (3 * 6,7 + 2 * 11,6)

0,00

12,1 * 7,8

dle podkladů od společnosti PERI

3,688 - 1,51

2 * (12,1 * 7,8) * 0,00799

0,45 * (2 * 12,1 + 2 * 7,8)

13,2*8,9*3,2+4,2*((11,6+2*1,8)+(7,3+2*1,8))

0,00

12,1 * 7,8

12,1 * 7,8

0,45 * (2 * 12,1 + 2 * 7,8)

12,1 * 7,8 * 0,3

4,519 - 3,688

Vzorec pro výpočet množství

0,3 * ((11,6 + 2 * 3,7) * (7,3 + 2 * 3,7))

18 000,00

103 650,80

13 782,40

247 559,86

261 881,20

12,1 * 7,8

486 - (11,6 * 7,3 * 3,2)

13,2 * 8,9

12,1 * 7,8

dle podkladů od společnosti PERI

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_02 - Jímka na silážní šťávy

Varianta A - kompletně monolitická konstrukce

80 613,08
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 67,30000 0,00 0,00 15,00 0,00

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

1000 m3

m3 270,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 270,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 56,16000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 89,10000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 26,73000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 89,10000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
9 Prefabrikáty PNS 109/610/238 K a PNS 210/610/238 U soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 Pravoúhlá nádrž PNO 240/610/238/14 BZP ks 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 Zákrytová deska PNO 240/610/20 ZDP - 14 ks 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 Doprava na stavbu kpl 1,00000 0,00 0,00 16,00 0,00

13 Montáž prefabrikátů kpl 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
14 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm

m2 15,20000 0,00 0,00 15,00 0,00

15 Pozinkové zábradlí m 34,20000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
16 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

17 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_02 - Jímka na silážní šťávy

Varianta B - kompletně prefabrikovaná konstrukce

0,00

0,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_02 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA B Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 42 030,04

Základy a zvláštní zakládání 36 676,23

Svislé a kompletní konstrukce 843 390,00

59 853,80

Vedlejší náklady 18 000,00

Celkem 999 950,07

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0,00 CZK

1 149 943,00 CZK

0,42 CZK

149 992,51 CZK
0,00 CZK

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Jímka na silážní šťávy

Kompletně prefabrikovaná konstrukce

999 950,07 CZK

   Bc. Ondřej Žák       
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 48 334,54
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 15,00 3 450,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 67,30000 36,60 2 463,18 15,00 2 832,66

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

1000 m3

m3 270,00000 85,30 23 031,00 15,00 26 485,65

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 270,00000 34,20 9 234,00 15,00 10 619,10

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 56,16000 76,60 4 301,86 15,00 4 947,13

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 42 177,67
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 89,10000 6,23 555,09 15,00 638,36

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 26,73000 1 050,00 28 066,50 15,00 32 276,48

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 89,10000 90,40 8 054,64 15,00 9 262,84

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 971 276,52
9 Prefabrikáty PNS 109/610/238 K a PNS 210/610/238 U soubor 1,00000 467 588,00 467 588,00 15,00 537 726,20

10 Pravoúhlá nádrž PNO 240/610/238/14 BZP ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 15,00 106 950,00

11 Zákrytová deska PNO 240/610/20 ZDP - 14 ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 15,00 51 750,00

12 Doprava na stavbu kpl 1,00000 137 802,00 137 802,00 16,00 159 850,32

13 Montáž prefabrikátů kpl 1,00000 100 000,00 100 000,00 15,00 115 000,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 68 831,87
14 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm

m2 15,20000 421,00 6 399,20 15,00 7 359,08

15 Pozinkové zábradlí m 34,20000 1 563,00 53 454,60 15,00 61 472,79

Díl: VRN Vedlejší náklady 20 700,00
16 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 15,00 6 900,00

17 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 15,00 13 800,00

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_02 - Jímka na silážní šťávy

Varianta B - kompletně prefabrikovaná konstrukce

42 030,04

18 000,00

59 853,80

36 676,23

843 390,00

13,75*6,48*2,4+2,2*((13,75+2*1,35)+(6,38+2*1,35))

13,75 * 6,48

Vzorec pro výpočet množství

0,3 * ((13,65 + 2 * 2,7) * (6,38 + 2 * 2,7))

270 - (13,75 * 6,48 * 2,4)

13,75 * 6,48

13,75 * 6,48 * 0,3

0,00

0,00

6,38 * 2,38
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 0,00 0,00 15,00 0,00

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 141,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 Systémové bednění PERI RUNDFLEX soubor/M 2,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 51,30000 0,00 0,00 15,00 0,00

17 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 342,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
18 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
19 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
20 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_03 - Skladovací nádrž

Varianta A - systémové bednění PERI RUNDFLEX





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_03 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA A Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 354 830,94

Základy a zvláštní zakládání 2 793 353,82

Svislé a kompletní konstrukce 4 830 660,00

444 155,00

Izolace proti vodě 154 030,00

Vedlejší náklady 59 000,00

Celkem 8 636 029,76

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

   

0,00 CZK

9 931 434,00 CZK

-0,22 CZK

1 295 404,46 CZK
0,00 CZK

8 636 029,76 CZK

   Bc. Ondřej Žák    

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Skladovací nádrž

Systémové bednění PERI RUNDFLEX
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 408 055,58
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 36,60 15 185,34 15,00 17 463,14

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

1000 m3

m3 2 710,00000 85,30 231 163,00 15,00 265 837,45

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 710,00000 34,20 92 682,00 15,00 106 584,30

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 141,00000 76,60 10 800,60 15,00 12 420,69

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 212 356,89

6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 6,23 7 033,67 15,00 8 088,72

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 1 050,00 355 950,00 15,00 409 342,50

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 209,00 13 271,50 15,00 15 262,23

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 2 650,00 975 200,00 15,00 1 121 480,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 25 300,00 1 209 340,00 15,00 1 390 741,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 339,00 38 646,00 15,00 44 442,90

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 49,90 3 168,65 15,00 3 643,95

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 555 259,00

15 Systémové bednění PERI RUNDFLEX soubor/M 2,00000 1 291 005,00 2 582 010,00 15,00 2 969 311,50

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 51,30000 25 300,00 1 297 890,00 15,00 1 492 573,50

17 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 342,00000 2 780,00 950 760,00 15,00 1 093 374,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 510 778,25
18 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm

m2 1 055,00000 421,00 444 155,00 15,00 510 778,25

Díl: 711 Izolace proti vodě 177 134,50
19 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 146,00 154 030,00 15,00 177 134,50

Díl: VRN Vedlejší náklady 67 850,00
20 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 15,00 19 550,00

21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 15,00 48 300,00

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_03 - Skladovací nádrž

Varianta A - systémové bednění PERI RUNDFLEX

354 830,94

Vzorec pro výpočet množství

(π * 20,35
2 
+ 6,6 * 12,4) * 0,3

59 000,00

444 155,00

154 030,00

2 793 353,82

4 830 660,00

(π * 18,1
2 
+ 3,8 * 6,8) * 0,15

2710 - (π * 18,1
2
 + 3,8 * 6,8) * 2,6

π * 18,7
2 
+ 3,8 * 6,8

(π * 18,7
2 
+ 3,8 * 6,8) * 0,3

368 * 0,13

(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 19,3
2 
+ 5,2 * 9,6) * 2,3

π * 18,1
2 
+ 3,8 * 6,8

π * 18,1
2 
+ 3,8 * 6,8

(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 18,1
2 
+ 3,8 * 6,8) * 0,35

342 * 0,15

(8,8 * 2 * π * 17,675)*0,35

π * 18,1
2 
+ 3,8 * 6,8

dle podkladů od společnosti PERI
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S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 0,00 0,00 15,00 0,00

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 141,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 Systémové bednění WOLF SYSTÉM m2 1 955,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 51,30000 0,00 0,00 15,00 0,00

17 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 342,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
18 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
19 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 0,00
20 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_03 - Skladovací nádrž
Varianta B - systémové bednění WOLF SYSTÉM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_03 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA B Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 354 830,94

Základy a zvláštní zakládání 2 793 353,82

Svislé a kompletní konstrukce 4 145 000,00

444 155,00

Izolace proti vodě 154 030,00

Vedlejší náklady 59 000,00

Celkem 7 950 369,76

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Skladovací nádrž

Systémové bednění WOLF SYSTÉM

   Bc. Ondřej Žák       

0,00 CZK

9 142 924,00 CZK

-0,35 CZK

1 192 555,35 CZK
0,00 CZK

7 950 369,00 CZK
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S: 20. 12. 2015
O: 1
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 408 055,58
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 36,60 15 185,34 15,00 17 463,14

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 
1000 m3

m3 2 710,00000 85,30 231 163,00 15,00 265 837,45

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 2 710,00000 34,20 92 682,00 15,00 106 584,30

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 141,00000 76,60 10 800,60 15,00 12 420,69

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 212 356,89
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 6,23 7 033,67 15,00 8 088,72

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 1 050,00 355 950,00 15,00 409 342,50

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 209,00 13 271,50 15,00 15 262,23

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 2 650,00 975 200,00 15,00 1 121 480,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 25 300,00 1 209 340,00 15,00 1 390 741,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 339,00 38 646,00 15,00 44 442,90

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 49,90 3 168,65 15,00 3 643,95

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 766 750,00
15 Systémové bednění WOLF SYSTÉM m2 1 955,00000 970,00 1 896 350,00 15,00 2 180 802,50

16 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 51,30000 25 300,00 1 297 890,00 15,00 1 492 573,50

17 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 342,00000 2 780,00 950 760,00 15,00 1 093 374,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 510 778,25
18 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm
m2 1 055,00000 421,00 444 155,00 15,00 510 778,25

Díl: 711 Izolace proti vodě 177 134,50
19 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 146,00 154 030,00 15,00 177 134,50

Díl: VRN Vedlejší náklady 67 850,00
20 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 15,00 19 550,00

21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 15,00 48 300,00

(8,8 * 2 * π * 17,675)*0,35

π * 18,12 + 3,8 * 6,8

dle podkladů od společnosti WOLF SYSTÉM

(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 19,32 + 5,2 * 9,6) * 2,3

π * 18,12 + 3,8 * 6,8

π * 18,12 + 3,8 * 6,8
(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 18,12 + 3,8 * 6,8) * 0,35

342 * 0,15

Vzorec pro výpočet množství

(π * 20,352 + 6,6 * 12,4) * 0,3

59 000,00

444 155,00

154 030,00

2 793 353,82

4 145 000,00

(π * 18,12 + 3,8 * 6,8) * 0,15

2710 - (π * 18,12 + 3,8 * 6,8) * 2,6

π * 18,72 + 3,8 * 6,8

(π * 18,72 + 3,8 * 6,8) * 0,3

368 * 0,13

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice
SO_03 - Skladovací nádrž
Varianta B - systémové bednění WOLF SYSTEM

354 830,94
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 0,00 0,00 15,00 0,00

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 710,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 141,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 Spřažené ocelobetonové stěny Filigran m2 1 500,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

16 Montáž spřažených ocelobetonových stěny Filigran m3 120,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

17 Doprava spřažených ocelobetonových stěny Filigran km 2 250,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

18 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 2,88800 0,00 0,00 15,00 0,00

19 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 224,80000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 0,00
20 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
21 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 48 300,00
22 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 15,00 0,00

23 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 15,00 48 300,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výkaz výměr
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_03 - Skladovací nádrž

Varianta C - prefabrikované filigránové stěny - ztracené bednění

0,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO_03 Měrná jednotka
Varianta Název varianty Počet jednotek
VARIANTA C Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Bc. Ondřej Žák Počet listů

Název

Zemní práce 354 830,94

Základy a zvláštní zakládání 2 793 353,82

Svislé a kompletní konstrukce 2 588 760,40

444 155,00

Izolace proti vodě 154 030,00

Vedlejší náklady 59 000,00

Celkem 6 394 130,16

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.12.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

   

0,00 CZK

7 353 250,00 CZK

0,32 CZK

959 119,52 CZK
0,00 CZK

6 394 130,16 CZK

   Bc. Ondřej Žák    

Bioplynová stanice - Krátošice

ROZPIS CENY

Vodorovné a kompletní konstrukce

Skladovací nádrž

Prefabrikované filigránové stěny - ztracené bednění
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S: 20. 12. 2015

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s DPH

Díl: 1 Zemní práce 408 055,58
1 12103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00

2 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 414,90000 36,60 15 185,34 15,00 17 463,14

3 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

1000 m3

m3 2 710,00000 85,30 231 163,00 15,00 265 837,45

4 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 710,00000 34,20 92 682,00 15,00 106 584,30

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 141,00000 76,60 10 800,60 15,00 12 420,69

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 212 356,89
6 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 129,00000 6,23 7 033,67 15,00 8 088,72

7 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 339,00000 1 050,00 355 950,00 15,00 409 342,50

8 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

9 693110130 Vrstva geotextilie Geofiltex 500 g/m2 m2 1 055,00000 90,40 95 372,00 15,00 109 677,80

10 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 63,50000 209,00 13 271,50 15,00 15 262,23

11 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 368,00000 2 650,00 975 200,00 15,00 1 121 480,00

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 47,80000 25 300,00 1 209 340,00 15,00 1 390 741,00

13 Potahovaný těsnící plech BK m 114,00000 339,00 38 646,00 15,00 44 442,90

14 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 63,50000 49,90 3 168,65 15,00 3 643,95

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 977 074,46
15 Spřažené ocelobetonové stěny Filigran m2 968,00000 1 500,00 1 452 000,00 15,00 1 669 800,00

16 Montáž spřažených ocelobetonových stěny Filigran m3 120,00000 3 000,00 360 000,00 15,00 414 000,00

17 Doprava spřažených ocelobetonových stěny Filigran km 2 250,00000 35,00 78 750,00 15,00 90 562,50

18 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí t 2,88800 25 300,00 73 066,40 15,00 84 026,36

19 341311711 Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 m3 224,80000 2 780,00 624 944,00 15,00 718 685,60

Díl: 4 Vodorovné a kompletní konstrukce 510 778,25
20 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm

m2 1 055,00000 421,00 444 155,00 15,00 510 778,25

Díl: 711 Izolace proti vodě 177 134,50
21 Vrstva PVC folie m2 1 055,00000 146,00 154 030,00 15,00 177 134,50

Díl: VRN Vedlejší náklady 67 850,00
22 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 15,00 19 550,00

23 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 15,00 48 300,00

Položkový rozpočet 
Bioplynová stanice - Krátošice

SO_03 - Skladovací nádrž

Varianta C - prefabrikované filigránové stěny - ztracené bednění

354 830,94

Vzorec pro výpočet množství

(π * 20,35
2 

+ 6,6 * 12,4) * 0,3

59 000,00

444 155,00

154 030,00

2 793 353,82

2 588 760,40

(π * 18,1
2 

+ 3,8 * 6,8) * 0,15

2710 - (π * 18,1
2
 + 3,8 * 6,8) * 2,6

π * 18,7
2 

+ 3,8 * 6,8

(π * 18,7
2 

+ 3,8 * 6,8) * 0,3

cena za m3 betonu použitého na výrobu prvku

368 * 0,13

(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 19,3
2 

+ 5,2 * 9,6) * 2,3

π * 18,1
2 

+ 3,8 * 6,8

π * 18,1
2 

+ 3,8 * 6,8

(2 * π * 18,1 + 2 * 3,7 + 5,7) * 0,5

(π * 18,1
2 

+ 3,8 * 6,8) * 0,35

342 * 0,15

45 cest po 50 km

(8,8 * 2 * π * 17,675)*0,23

π * 18,1
2 

+ 3,8 * 6,8

m2 brány na jednu stěnu prvku 8,8 * 2 * π * 17,675

Strana 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


