
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Pěstební činnosti - pěstební Služby (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2017

PČ, pøıęsi Zđikøv
Smluvní Strany

Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ; 42196451
DIČ; cZ 42196451
Zapsán vobchodním rejsıříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
Za nějž jedná Ing. Jaromír Kříha, ředitel LZ Boubín, dle Podpisového řádu (142 Směrnice
19/2015)

(dále jen „Objednatel“)
na Straně jedne'
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na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu Suslanovenı'm § 11 Zákona
č.137/2006 Sb„ o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
oVZ“) a podle § 1746 odsL 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále jen
„Občanský Zákoník“) tuto
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LZ Boubín (2017) - PČ, polesí Zđíkov

(dále jen „Rámcová smlouvaˇˇ)

Úvodní ustanovení, předmět Rámcové smlouvy

Objednatel provedl v Souladu Se Zákonem o VZ Zadávací řízení na realizaci veřejné
Zakázky S názvem Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová Smlouva) - LZ Boubín
2017 (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“). Veřejná Zakázka byla
rozdělena na 7 částí4 Rámcová Smlouva Se vztahuje k části Veřejné Zakázky označené
názvem PČ, polesí Zdíkov

Na Základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána Rámcová Smlouva, jejímž
předmětem je sjednání podmínek, Za kterých budou na základě Rámcové Smlouvy
zádávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na pěstební činnosti podle potřeb
Objednatele a dále Sjednání Základních obchodních a platebních podmínek
pro provádění pěstebních činností, platných pro všechny dílčí veřejné Zakázky,
resp. dílčí smlouvy o provádění pěstebních činností (dále jen „Dílčí Smlouvy“)
uzavírane' na Základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 3 Rámcové Smlouvy.

Účastníky Rámcové Smlouvy Se Stali všichni uchazeči, jejichž nabídka podaná
vZadávacím řízení Splnila všechny podmínky Stanovené Zákonem o VZ
a Objednatelem a kteří prokázali Splnění kvalifikace.

Předmět Dílčích smluv

Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na Základě Rámcové Smlouvy je poskytování
Služeb v podobě provádění pěstebních činností (PČ) Zahrnujících celý rozsah
pěstebních prací prováděných ručně, ručním postřikovačem nebo drobnými
mechanizáčními prostředky dle konkrétních požadavků zadavatele s výjimkou prací
prováděných motorovou pilou, vrozsahu a Za podmínek stanovených Rámcovou
smlouvou a příslušnou Dílčí Smlouvou (dále jen „pěstební činnosti“), a to na území
LeSního Závodu Boubín. Smluvní Strany berou na vědomí, Že doplňkově Se místa
plnění mohou nacházet i na ostatním území České republiky.

Postup Zadávání veřejných Zakázek na Základě Rámcové smlouvy

Objednatel není na Základě Rámcové smlouvy povinen Zadat jakýkoliv konkrétní
objem dílčích veřejných Zakázek4 Dílčí veřejné Zakázky budou Zadávány vždy
dle aktuálních potřeb Objednatele.
Dílčí veřejné Zakázky budou jednotlivým Zhotovitelům zadávány postupem podle
§ 92 Odst. 2 písm4 a) Zákona o VZ.

Objednatel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy vždy toho
Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy (v Zadávacím řízení) umístil
jako první vpořadí; odmítne-li tento Zhotovitel návrh předložit, vyzve Objednatel
Zhotovitele, který Se při uzavírání Rámcové Smlouvy umístil další v pořadí; obdobným
způsobem bude Objednatel postupovat až do doby, kdy bude uzavřena příslušná Dílčí
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Smlouva nebo kdy návrh na uzavření Dílčí Smlouvy odmítne předložit uchazeč
(Zhotovitel), který Se při uzavírání Rámcové Smlouvy umístil jako poslední v pořadí,
Pořadí, v jakém Se Zhotovitele' umístili v zadávacím řízení a budou VyZýváni
k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, je uvedeno vpříloze P-2 Rámcové
Smlouvy.

Výzvy kpředloženıˇ návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy budou Objednatelem
Zhotovitelům zasílány bud' VliStinné podobě, nebo elektronicky e-mailem
podepsaným Zaıučeným elektronickým podpisem. Přílohou této Výzvy bude vždy
objednávka konkrétních pěstebních činností (ve dvou vyhotoveních) obsahující
podrobnou specifikaci podmínek plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky, a to Zejména:
místo plnění, rozsah plnění (tjL druh a množství poptávaných pěstebních činností),
atermín plnění. Zhotovitel Vyzvaný k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy
je povinen na tuto výzvu písemně odpovědět (e-mailem nebo vlistinné podobě).
Odpověd“ Zhotovitele musí být Objednateli doručena nejpozději do 2 (dvou)
pracovních dnů od doručení Výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud VyZvaný Zhotovitel
na výzvu Objednatele ve Slıora uvedené lhůtě žádným způsobem nezareaguje,
má se Za to, že výzvu kuZavıˇ'ení Dílčí Smlouvy neakceptuje a Objednatel osloví
(Vyzve k uzavření Dílčí smlouvy) Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí
V případě, že vyzvaný Zhotovitel výzvu akceptuje, doručí Současně Objednateli Zpět
potvrzenou objednávku ve dvou vyhotoveních (podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za Zhotovitele). Řadně vyplněna apodepsaná objednávka Se považuje
Za návrh Dílčí Smlouvy. Objednatel obratem příslušnému Zhotoviteli potvrdí přijetí
podepsané objednávky (vrátí Zhotoviteli jedno vyhotovení objednávky podepsané
Objednatelem), čímž Se Dílčí Smlouva považuje Za uzavřenou.
Zhotovitel je oprávněn oznámit Objednateli, že Z kapacitních či jiných vážných
důvodů nebude po určitou dobu Schopen akceptovat výzvy k předložení návrhu na
uzavření Dílčí smlouvy, zasílané Objednatelem dle tohoto článku Smlouvy (tjL
uzavírat s Objednatelem nové Dílčí Smlouvy), a tedy Se pro tuto dobu vzdává práva
být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy. Toto
oznámení musí být Objednateli doručeno v písemné podobě, musí být Zhotovitelem
řádně podepsáno, přičemž v něm musí být zcela jednoznačně uvedeno obdobi (nejlépe
uvedením konkrétního data), pro které Se Objednatel dáVá práva být vyzýván k
předložení návrhu na umvření Dílčí Smlouvy (Objednatel je povinen použít vzor
oznámení, který tvoří přílohu P-ó Rámcové smlouvy). Objednatel po obdržení tohoto
oznámení dočasně, a to na dobu uvedenou v tomto oznámení, vyřadí příslušného
Zhotovitele Z pořadí rozhodného pro Zasílání výzev k předložení návrhu na uzavření
Dílčí Smlouvy (viz příloha Pfl2 Rámcové Smlouvy). Po uplynutí této doby bude
Zhotovitel do tohoto pořadí Objednatelem znovu automaticky Zařazen, Smluvní Strany
berou na vědomí, Že toto oznámení nelze vZít zpět, ani nelze dodatečně jakkoliv měnit
dobu platnosti v něm uvedenou. Smluvní Strany Současně berou na vědomí, že
doručením tohoto oznámení není Zhotovitel Zbaven povinnosti řádně a včas splnit
Dílčí Smlouvy, které s Objednatelem uzavřel V souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění Specifikovaný Objednatelem
ve výzvě dle odStÁ 3.4, Rámcové Smlouvy nemusí Zcela odpovídat Skutečnosti, nebot'
V některých případech nelze S ohledem na podmínky v místě plnění předem provést
Zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. Rozsah pěstebních činností,
ktere' Zhotovitel na základě Dílčí Smlouvy Skutečně provede v místě plnění určeném
Dílčí smlouvou, Se tak může od předpokladů Objednatele vdobě uzavírání Dílčí
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Smlouvy lišit (Směrem nahoru i dolu), tato Skutečnost však nebude mít vliv na termín
plnění Sjednaný Dílčí Smlouvou. Rozsah plnění sjednaný vDílčí Smlouvě může být
v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné Zakázky navýšen max. o 20 %. Případná úprava
rozsahu plnění bude vždy Sjednána formou dodatku k Dílčí Smlouvě. Zhotovitel,
se kterým bude uzavřena příslušná Dílčí Smlouva, bude povinen provést celé Skutečné
množství pěstebních činností Zadaných na základě této Dílčí Smlouvy (tj. i množství
navýšené dodatkem dle tohoto odSt. Rámcové Smlouvy), a to m jednotkovou cenu
Sjednanou S příslušným Zhotovitelem v příloze P-l této Rámcové Smlouvy.

Na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených vdobě trvání Rámcové
smlouvy nemá ukončení Rámcové Smlouvy jakýkoliv vliv.

Cena a platební podmínky

V příloze P-l Rámcové smlouvy jsou uvedeny ceny plnění, tj. ceny Za provádění
pěstebních činností dle Rámcové smlouvy, respL Dílčích Smluv, Stanovene'
jednotlivými Zhotoviteli v jejich nabídce na plnění Veřejné zakázky, a to Samostatně
pro jednotlive' Zhotovitele. Tyto ceny jsou vyčísleny v Kč bez DPH jako ceny za l
normohodinu (Nh), resp. l hodinu (h) práce - provádění pěstebních činností, a to
jednotně pro všechny druhy pěstebních činností, tvořící předmět plnění Rámcové
smlouvy, resp. Dílčích Smluv. Tyto ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro
Zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání
Rámcové Smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitelů Spojené S
prováděním pěstebních čirmostí dle Rámcové Smlouvy, resp. Dílčích Smluv (včetně
dopravy na pracoviště a Zpět a včetně Zajištění všech prostředků a pomůcek
nezbytných k provedení těchto prací).

Zhotoviteli bude na Základě uzavřené Dílčí Smlouvy hrazena cena za skutečně
poskytnuté plnění f provedené pěstební činností, stanovená jako násobek ceny
Za l Nh/h práce uvedené pro příslušného Zhotovitele v příloze P-l Rámcové Smlouvy
a počtu Nh/h provádění pěstebních činností, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem
aZhotovítelem postupem dle OdSt. 4.4. Rámcové Smlouvy. Vpřípadě provádění
pěstebních činností uvedených ve výkonových normách, které tvoří přílohu P-5
Rámcové Smlouvy, bude hrazena cena za Skutečně provedený (a odsouhlasený)
počet Nh, Stanovený na Základě těchto Výkonových norem. U pěstebních činností
nezahrnutých vtěchto výkonových normách bude hrazena cena za Skutečný počet
běžných hodin odpracovaných (a odsouhlasených) při provádění těchto pěstebních
činností,

.le-li Zhotovitel plátcem DPH, bude kuvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci
připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních
předpisů.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Za provedené práce (pěstební činnosti) vždy
po ukončení kalendářního měsíce, a to vrozsahu skutečně poskytnutého plněníÁ
Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu, který bude potvrzen
Objednatelem, ve kterém bude uvedeno Objednatelem převzaté plnění (provedené
pěstební činnosti) a Současně vyčíslen odsouhlasený počet Nh/h, odpracovaných
Zhotovitelem vuplynulém kalendářním měsíci. Faktura musí mít vždy náležitosti
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich



4.6.

5.2.

5.3,

Základě činí 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem Splatnosti vrátit příslušnou fakturu,pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti nebo má jine' mivady v obsahu nebo
formě stanovené právními předpisy, a to S uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel
je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/upravenou, bezvadnouÁ
Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta Splatnosti4 Nová lhůta
splatnosti běží Znovu ode dne doručení opravené nebo nově Vystavené fakturyÁ

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel je povinen:
- předat pracoviště (místo plnění) způsobilé k Zahájení práce V termínu dle Rámcovésmlouvy, resp. Dílčí smlouvy;
- prokazatelně Seznámit (a to formou zadávacího pracovního lístku vz. LASIl,který bude Zhotoviteli předán při předání pracoviště) Zhotovitele Srozsahempožadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednanéčinnosti Se zjevnýıni riziky možného ohrožení života a Zdraví a způsobempřivolání první pomoci;
› za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení prováděnýchpěstebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové smlouvy provádět platbydle čl. 4. Rámcové smlouvy.
Objednatelje oprávněn:
- během provádění pěstebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování

bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života

nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, Stejně jako při ohrožení majetku
nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; Za prostoje
vzniklé Z výše uvedených důvodů Objednatel neodpovídá.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré Své povinnosti vyplývající Z Rámcové Smlouvy,
respL z jednotlivých Dílčích Smluv S odbornou péčí, vsouladu správními předpisy,
Rámcovou Smlouvou, resp. Dílčími smlouvarni a pokyny Obj ednatele. Zhotovitel bude
provádět pěstební činnosti dle Rámcové smlouvy, resp4 Dílčí smlouvy na svůj náklad
a nebezpečí.
Zhotovitelje povinen zabezpečit:
- dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany Zdraví

Zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požámí ochrany,
ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob;

- Splnění zdravotních předpokladů a další odbornou Způsobilost pro výkon prací
dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí Smlouvy, jakož i veškeré prostředky
(např. Stroje, nástroje, ochranné prostředky, jine' pomůcky, chemické přípravky
apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí Smlouvy;

- provedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí Smlouvy uzavřené v Souladu s touto
Rámcovou Smlouvou (zejména odstÁ 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy);

- kvalitu, všeobecnou a odbornou Správnost poskytovaných prací, dodržování norem
a předpisů při používání čistících, mycích á technických prostředků, dalšího
materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací;
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- Organizaci práce tak, aby na pracovišti ncvykonával práce Osaınocený pracovník
(u vybraných činností Z důvodu bezpečností práce);

- Ošetření poškozených Stojících stromů nejpozději do skončení pracovní směny
na vlastní náklady vhodným nátěrem;

- Odstranění zavěšených Stromů nebo poškozených stojících Stı'omů hrozících pádem
nejpozději do skončení pracovní Směny na vlastní náklady;

- poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při Zjištění závad
v prostoru výkonu prací;

- provedení prací v Souladu s platnými technologickými postupy a dodržování Zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle přílohy P-3 Rámcové smlouvy
(Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci);

- dodržování předpisů a zásad Ochrany lesa před požáry a ochrany vod
před Znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky
odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků vřádném
technickém stavu apod.);

- řádný technický Stav Strojů, nástrojů a nářadí, dodızˇení termínů kprovádění
údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací
dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích Smluv;

- používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika Vykonávané
práce;

- při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu Zvěře
do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; zároveň
je povinen oznámit tuto Skutečnost Objednateli a Zajistit uvedení oplocenky
do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla;

- dodržování Zásad dle přílohy P-4 Rámcové smlouvy (Zásady požární ochrany)
při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry
a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích.

Předání provedených pěstebních činností

Zhotovitel je povinen ukončit provádění pěstebních činností a předat provedené
pěstební činnosti Objednateli ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě (objednávce
dle odst4 3.4Á Rámcové smlouvy), nebude-li V konkrétním případě mezi Objednatelem
a konkrétním Zhotovitelem sjednáno něco jiného.
V případě, že provádění pěstebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě Stanovené
vDílčí Smlouvě zdůvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek
Zuemožrˇıujících řádné provádění sjednaných pěstebních činností, je Zhotovitel
oprávněn požádat Objednatele před uplynutím lhůty sjednané vDílěí Smlouvě
pro dokončení sjednaných pěstebních činností o její prodloužení. UZná-li Objednatel
existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne Se Zhotovitelern
přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení Sjednaných pěstebních činností, a to
formou dodatku kDílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat
iopakovaně.
Objednatel je povinen pěstební činnosti provedené ve smluvene'm rozsahu a kvalitě
převzít, a to i před termínem ukončení, dohodnutým V Dílčí smlouvě, je-li k tomu
Zhotovitelem vyzván.
Objednatel není povinen pěstební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky,
a to až do jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského Zákoníku Se



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2,

8.3.

8.4.

nepoužij e4

Odpovědnost Za škodu a Za vady
Za případnou škodu odpovídá Smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tatoStrana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Zhotovitel Odpovídá Za poškození lesa, škody na životním prostředí, Zdravi a majetku,ke kterým dojde v souvislosti S plněním jeho povinnosti (prováděním pěstebníchčinností) dle Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých Dílčich smluv.
Zhotovitel Odpovídá Za vady plnění, a to i když se vada stane ZjeVnou po převzetíplnění Objednatelern4
Vykazují-li Zhotovitelem provedené pěstební činnosti Vady, je Objednatel oprávněnpožadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu Z ceny Za provedenépěstební činnosti.
Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na Vady a tento vady v Objednatelemstanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde‹li o vady neodstranjtelné,je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí Smlouvy nebo požadovat Slevu z cenyZa provedené pěstební činnosti.

Smluvní pokuty a úrok Z prodlení
V případě prodlení S úhradou peněžitého Závazku má oprávněná smluvní strana nárokna uhrazení úroku Zprodlení vůči povinné smluvní Straně, resp. vůči povinnémuúčastnikovi Rámcové smlouvy, a to Ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každýi Započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě dle objednávky vystavené Objednatelemv souladu S odst. 3.4. Rámcové smlouvy, přičemž vady (nedostatky) neodstraní aniVe lhůtě podle odst. 7.5. Rámcové smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel ZaplatitObjednateli Smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku nákladů vynaloženýchObjednatelem k odstranění této Vady (nedostatku); v případě, že tyto vady(nedostatky) nebude možné odstranit, ZavaZuje se Zhotovitel zaplatit ObjednateliSmluvní pokutu Ve Výši odpovídající dvojnásobku Ztráty Způsobené Objednateli těmitoVadami.

Pokud Zhotovitel neprovede práce v rozsahu a terminu dle Dílčí Smlouvy uzavřenév souladu s touto Rámcovou smlouvou (Zejména odst. 3.4., 36., 6.1. a 6.2. Rámcovésmlouvy), zavazuje se Zhotovitel Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výšiodpovídající 5 % Z ceny prací, ktere' nebyly řádně provedeny v rozsahu a terminu dletakto uzavřené Dílčí smlouvy, a to Za každý den prodlení, nejdéle Však Za dobu 20(dvaceti) dní prodlení.
V případě, že Z důvodu neprovedení prací V rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvyuzavřené V souladu S touto Rámcovou Smlouvou (Zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2.Rámcové smlouvy), bude Objednate] nucen Zajistit provedení těchto praci sám či třetíosobou Z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, Zavazuje Se ZhotovitelZaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výši odpovídající plné Céně praci, které nebylyřádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí Smlouvy.
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Zhotovitel se dále Zavazuje uhradit Objednateli Smluvní pokutu:
- ve Výši 300,- Kč za každý poškozený Strom, který nebyl na náklad Zhotovitele

ošetřen/odstraněn dle odSt. 5.3. Rámcové smlouvy v den vzniku poškození;
- Za provedení neoprávněné těžby ve výši 1.000,- Kč Za každý m3 neoprávněné

vytěženého dříví4
Uplatněním nároku na zaplacení Smluvní pokuty ani jejím Skutečnýnı uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele Splnit povinnost, jejíž Splnění bylo Zajištěno smluvní
pokutou; Zhotovitel je i nadále povinen ke Splnění takovéto povinnosti.
Vznikem povinnosti Zaplatit Smluvní pokutu ani Zaplacením Smluvní pokuty není
dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením
povinnosti, jejíž Splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to vplném rozsahu;
ustanovení § 2050 Občanského Zákoníku se nepoužije4
Vznikem povinnosti Zaplatit Smluvní pokutu ani Zaplacením Smluvní pokuty nezaniká
právo Objednatele odstoupit od Rámcové Smlouvy, resp. od Dílčí Smlouvy.
Odstoupením od Rámcové Smlouvy či Dílčí smlouvy nezaniká nárok Objednatele
na Smluvní pokutu, k jejímuž Zaplacení jíž příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnostÁ
Smluvní pokuta bude Splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění Smluvní
pokuty Ze Strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.
Smluvní strany Shodně prohlašují, že sohledem na charakter povinností, jejichž
Splnění je Zajištěno smluvními pokutanıi, jakož i Sohledem na charakter plnění
zajišťovaného Zhotoviteli dle této Rámcové Smlouvy, považují Smluvní pokuty
uvedené v tomto článku Rámcové smlouvy za přiměřené

Doba trvání Rámcové smlouvy

Rámcová smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.
Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnemjejího uzavření, nejdříve však 1. 1. 2017.

Ukončení platnosti Rámcové smlouvy
Platnost Rámcové smlouvy končí:
a) uplynutím Sjednané doby trvání Rámcové smlouvy,
b) v případě naplnění předpokladu podle § 89 odst. 7 Zákona o VZ, tj. v případě, kdy

Se během tıvání Rámcové smlouvy uzavřené svíce než třemi Zhotoviteli snížı
počet Zhotovitelů Způsobilých plnit Veřejnou zakázku na Základě Rámcové
smlouvy pod tři f Objednatel není v tom případě podle Zákona o VZ oprávněn
na Základě Rámcové Smlouvy zadávat dílčí veřejné Zakázky4

Kterákoliv Smluvní Strana, resp. kterýkoliv účastník Rámcové Smlouvy může
Rámcovou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu Výpověď musí mít písemnou
formu a musí být řádně doručena druhé Smluvní straně. Smluvní strany sjednávají, že
vypovídá-li Rámcovou smlouvu Zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď Objednateli,
přičemž účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po dní doručení výpovědi
Objednateli. Zhotovitel je povinen použít vzor výpovědi, který tvoří přílohu P-7
Rámcové Smlouvy. Objednatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět jak vůči
všem Zhotovitelům Současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým
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Zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému Zhotoviteli či
Zhotovitelům, přičemž účinky výpovědi vůči jednotlivým Zhotovitelům ııaStávají po
uplynutí výpovědní doby, která činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi příslušnému Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové Smlouvy nezaniká
nárok na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové Smlouvy, resp. Dílčích Smluv ani
nárok na zaplacení smluvních pokut či úroku Z prodlení,
Kterýkoliv Z účastníků Rámcové Smlouvy je oprávněn od Rámcové Smlouvy odstoupit
za podmínek Stanovených právními předpisy (Zejména Občanským zákoníkem).
Odstoupení od Rámcové smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé
smluvní Straně. Pokud od Rámcové Smlouvy odstupuje Zhotovitel, postačí, když
Odstoupení od Rámcové Smlouvy doručí pouze ObjednateliĂ Odstoupení od Rámcové
Smlouvy Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy,
resp, Dílčích Smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či útoku Z prodlení,
Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu
Zlıotovitelí, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové Smlouvy. Objednatel
je oprávněn odstoupit od Rámcové Smlouvy Zejména v případě:
- opakovaného (nejméně 3x) nereagování Zhotovitele na výzvu Objednatele

k uzavření Dílčí Smlouvy ve lhůtě dle odst, 3,4. Rámcové Smlouvy;
~ provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství pěstebních činností, než bylo

Sjednáno v konkrétní Dílčí Smlouvě;
- hrubého nebo opakovaného porušování Zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a péče o životní prostředí;
› neprovedení praci v rozsahu a termínu dle Dílčí Smlouvy uzavřené na základě této

Rámcové Smlouvy (zejména odst. 3.4., 3.6„ 6.1. a 6.2. Rámcové Smlouvy), kdy
Objednatel bude nucen Zajistit provedení těchto prací Sám či třetí osobou Z důvodu
odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;

- přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm)
dnů, nedohodnou-li Se Objednatel s příslušným Zhotovitelem v konkrétm'm případě
jinak; nebo

- opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností Zhotovitele
Stanovených Rámcovou Smlouvou nebo Dílčí Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílěí Smlouvy v případě, že Zhotovitel bude
v prodlení Se zahájením prací v termínu Stánoveném Dílčí Smlouvou, a to minimálně
o 3 (tři) pracovní dny od Stánoveného termínu zahájení.
Objednatel je oprávněn odstoupit 0d Dílčí Smlouvy rovněž v případě prodlení
Zhotovitele S řádným provedením prací delšího 20 (dvaceti) dní po termínu Sjednaném
v Dílčí Smlouvě (viz zejména odstL 3.4., 3.6., 6,1. a 6.24 Rámcové Smlouvy).
Smluvní Strany výslovně Sjednávají, že v případě odstoupení od Rámcové Smlouvy,
resp. Dílčích Smluv nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na
Základě jíž řádně Splněných Dílčích Smluv,

Závěrečná ustanovení

Rámcová smlouva je uzavřena dnem podpisu Smluvními stranami. Rámcová smlouva
může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků
podepsaných všemi účastníky Rámcové Smlouvy. Podstatná změna Rámcové Smlouvy
je Vyloučena. Smluvní Strany berou na vědomí, že změny Rámcové Smlouvy mohou
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být prováděny pouze Za podmínek stanovených právními předpisy upravujícímiZadávání veřejných Zakázek.
Rámcová Smlouva se ıˇ'ídıı právním řádem České republiky, Zejména příslušnýmiustanoveními Občanského Zákoníku a Zákona o VZ. Veškeré Spory mezi smluvnímistranami budou Vyřešeny v řízení před soudy Ceske' republiky.
Objednatel bude při plnění Rámcové smlouvy postupovat v souladu S § 147a Zákonao VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu Zadavatele údaje a dokumenty, k jejichžuveřejnění je povinen dle § I47a Zákona o VZ, tedy včetně Rámcové Smlouvya případně te'ž Dílčích smluv, a to v termínech dle § 1478 Zákona o VZ.
Nedílnou Součást Rámcové Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
1. Příloha P-l f Ceny Za 1 Nh/h (v této příloze jsou Specifikovány nabídkové cenyZa l Nh/h pěstebních prací uvedené v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů,předložených v rámci Zadávacího řízení);

Příloha P-2 _ Pořadí Zhotovitelů, v jakém budou vyZýváni kpředložení návrhuna uzavření Dílčí Smlouvy (tato příloha bude vyhotovena Objednatelem připodpisu Rámcové Smlouvy se Zhotovitelem);
Příloha P~3 e Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;
Příloha P-4 f Zásady požární Ochrany;
Příloha P-5 a Výkonové normy; budou uveřejněny po celou dobu trvání RámcovéSmlouvy na profilu Zadavatele Objednatele ehttps://Zakazky.lesycr.cZ/profileàdisplayjlhtml;
Příloha P-6 a Oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčísmlouvy (vzor); bude uveřejněno po celou dobu trvání Rámcové smlouvy naprofilu Zadavatele Objednatele a https://Zakazky.lesycr.cZ/profileřdisplay_2.html;

, Příloha P›7 _ Výpověď smlouvy (vzor); bude uveřejněna po celou dobu trváníRámcové smlouvy na profilu Zadavatele Obj ednatele -httpS://Zakazky.lesycr.cZ/profileřdisplay_2.html;
Rámcová Smlouva je vyhotovena vpočtu vyhotovení s platností origináluodpovídajícím počtu účastníků Rámcové smlouvy. Každý Z účastníků Rámcovésmlouvy obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že S obsahem Rámcové smlouvy souhlasí, rozumíjí azavazují Se k jejímu plnění a že Rámcová Smlouva byla uzavřena podle jejichvážné a Svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojuji sve' podpisy.

Za Objednatele
Ve Vimperku dne

Ing. Jaromír Kříha
ředitelˇ LZ Boubín
Lesy Ceské republiky, s.p.
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Za Zhotovitele

Datum Podpis Zhotovitele
Obchodní firma/jmêııo a MÍSÍU PüdPÍSII podpisu
příjmení Zhotovitele Rámcové smlouvy Rámcové

smlouvy
ATLANTIK K.T.A. Sm. V/H/Híàz 4;' ÝL 107i*
KRIBO Spol. S r.o. 'IU/076771' “ J'v/,X /6
Knpf Váøızv & Jiří Sm. M f7 Vřflć 77/2 70/;

ll



Příloha P-l Rámcové Smlouvv kˇveřeìne' Zakázce Pěstební činnosti - pěstební Služby (ı'ámcová\
Smlouva - LZ Boubín 2017 - PC golesí Zdíkov \ı

\Cena Za l Nh/h provádění pěstebních činností uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů l;
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je Specifikována x
Samostatně):

Cena za
lNh/lı
pěstebních
prací (Kč Datum

Obchodní firma uchazeče bez DPH) podpisu
ATLANTIK KIA. Sm 78,90 1M/ QM
KRIBO Spøı. s nn. 102,98 xf, /Z žv/n
Køpfváøıøv & Jiří Sonø, 105,00 r /7 20%

Za Objednatele
Ve Vimperku dnen

Ing. Jaromír Kříha
ředitelˇLZ Boubín
LeSy Ceske' republiky, S.p.
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Příloha P-Z Rámcové Smlouvy k veřeiné Zakázce Pěstební činnosti - pěstební Službv (rámcová
Smlouva) - LZ Boubín 2017 - PČ, polesí Zdíkov

Pořadí Zhotovitelů, v jakém budou Vyzýváni k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy

Pořadí Zhotoviteıe obchodní firuıa/ııázev Zhotovitel:

l ATLANTIK K.T›A. SLO.

2 KRIBO SpOl. S Lo.

3 KopfVáclav & Jiří S.r.o.
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Příloha P-3 Rámcové Smlouvy

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ocHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
-integrovaný Záchranný Systém 112
- revírníka (Iesníka, Správce toků): (bude dop/něm; znmvzvle/flm ,vřer/pnup/šflm vı/ouvy)

2. Smluvní partner:
2.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u Svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně Závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně Zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u Sebe,
případně u Svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za.

2.2

a)

b)

C)

e)

f)

j)

k)

odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že
vpřípadě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje
požadované v § 2 nařízení vládyč .201/2010 Sb. o Způsobu evidence úrazů,
hlášení a Zasílání ZáZnamu o úrazu, ve Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení Záznamu o úrazu v evidenci Lesů
CR,
řádný technický stav používaných Strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle
požadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provadí,
Za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, Za
neohrožení ochranných pásem, Za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné Zacha'Zení spřípravky na
ochranu rostlin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,
Za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných
pro životní prostředí a za Zamezení úniků ropných produktů pří práci
a manipulaci s nimi,
škody na životech a Zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajištování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií Či závadných látek a materiálů,
případně nedodržením obecně ZávaZných právních předpisů,
Za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, V místě plnění
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou Z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.



Příloha P-4 Rámcové Smlouvy

ZÁSADY POŽÁRNí ocHRANY

Tato Příloha obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebnich
Zbytkù. popřV kůry v lesnich porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecné
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužıtelných Těžebnich
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

l) V období duben až _říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR Z těchto důvodů:

a)
b)
C)

Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebnich zbytků do pruhův

Hrozby přemnoženi hmyzich škůdců.
Neůměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

z)

b)

0)
d)
e)

9)

h)

i)
k)

Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín Zamýšleného pálení. Lesy
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení Zakázat. Před Započetlm pálení Smluvní partner
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského Záchranného sboru den, dobu
a misto zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné Za pálenl.

Pálení musí provádět nejméně dvouclenná skupina s určeným vedoucím, který musí být
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro
pálení, Základními požárními předpisy, způsobem přivoláni pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště Z hlediska požární ochranyv
Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

Na pracovišti musi být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).

Misto pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin. na rašeliništich, na
mráveništlch. na pařezech a jiných požárně nebezpečných místechA

Ohniště nesmí být Založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů
první věkové třídy.

Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem Širokým
nejméně i metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

Pracoviště lze opustit až po úplném uhasení ohně. Zuhelnatělé Zbytky je nutno shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení
za sněhové pokrývky.
Pálení v souvislých pruZích nebo plochách je zakázáno

Je zakázáno pálit za silného větru.
Je Zakázáno kzakládánl ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož
hořenlm vznikajíjedovate látky (např. pneumatiky, duše, apod).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouřenl a respektovat
požární předpisy týkající se manipulaci s pohonnýmı hmotami a oleji v lese



ÉÉPMĚM/

PODNIKDVÉ NORHY A HORKA'I'IVY

SPOTŘEBY PRACE

Sborník norem času pro práce

v lesních školkách



1.

2.

5.
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úv on

Výkunové normy vyjadřují společensky nutnau spotřebu pracovního času a jsou platné pro

akmınmiclcy nejvýhođnšjši technologické a pracovni postupymdpovíđajicí předepıamìm tach-

nDl Dglckým normám a závazıým technologíclq'ım,kvfllitativnim a bezpečnostním přsđpìsůmďro

výkon práce požadují pracovnflcy s pofiřebnou kvalifikací a zručnosti.

U jednotlivých výkonových norem je vždy uvedøn hesloıritý popis práca,ktaı-ý uvádímrø

jałq' technologický postup a pro jaké pracovní podminky plati.

Neni-li v popisu práce uvedena norma obalułw,platí spotřeba času pro měrnou jednotku,
vynásobenøu pro jakýkoliv počet pracovníků.

Při uvádění těchtø norem Je povinností veđmıcich organizacípvêřìt jejich vhođnosl:

a zajistit jejich správnou aplikaci na místní podminky pracovišł.

Časové hodnoty výkonových narem pro ruční Wpření a pleti zšhum'ı i pro mechaniıovıné

kypření zákonů v lesních š<ı71kách jsou převzaty ı výkunových norem EWH-1974.
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Seznam výkcnøvých norem a prací v Iaıní

školkařské činnosti:

Výkonové nm'm a ncrmativy času pra sijifikolkováni semenáčkű a sazenícďuční
vyzvsdávániflřiděni a počítání sazenic,zak1ádáni,paletizøvšni a kelímkuvání
sazenic.

922-1 ELH;
Výkonove normy a nc/rmatìvy času pro kypřani zéhonů.

o D D I Luggı
Výkonové normy a normativy času pro ruční pleti ıáhmů.

o D D I L Iv_ı
Výkonové normy a normativy času pro ochranu rostlin chemickými prostředky.

O D D Í L V.

Výkonové normy a normatìvy času pro ostatní práce v lesnich škøllách.

Stranax

37

45

49

55



Výkonové normy B nurmatívy času pro
síjì,školkováni ssmsnáčků a sazenic,ruční vyzvedávání,třiděni a počítání sazenic,
nkládáni,paletizování a kelíaıı'šování sazenic

Strana

A. Skladba a obsah výkonových norem a nozˇmativů času 'T

B. Kriteria činitelů trvání 15

C. Odchylky od normálních pracovních podmínekmající vliv na změnu spotřeby času 20

D. Tabulky výkonových norem:
Tab. 1. Mechmizovaná groužková sije secíın strojksm VANČURA s nosičem nářadí m

RS-OQ pro dřev. bar a má
Tab. 2. Mechanízovaná prøužková aija sacim strojkam VANCURA a nosičem nářadí

RS-OB pro dřevin“ dub V*

Tab. 3. Mechanìzavana' plncsíje secím strojkem VANCURA s nosičem nářadí RS-C9
pro dřev/inu nvm-k



Tab. 4.

Tab. 5-
Tab. 6.

Tab. 7-
Tab. 8.
Tab. 9-
Tab-10.

Tal.

Tab .12 n
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Machanizcvaná proužková Báje u plnosije strojem SEUN/l - Zetor 5718
pra đřaau smrk a bor
Mechanizcvená zásypka neseıým Iasypévııčem výsevu ZV/I - Zetor 5718
Machaˇnizovuá zásypka plnoaije s uvélaním železqìm vrálečkam -
nosič nářadí IRS-09
Machanizované uváleni aijs žalaıuým válečkem - nosič nářadí RS-OQ
Školkováni sazenic dvouřáđkcvým škalkovacim samcchodıfiın strojem "BARI"
Školkování školkovacím strojem "MAHRARDT A 821“ - nosič nářadí RS-09
Skøıxøváni øemenáčıøi Jølıııčnflťýøh 1 ıızızxmýøh dřevin šknıkøvąnin
rámem
Mechanizované vyøráváni s; zeníc Jednořádkovým skliıečsm ıaıenie -
traktor Z 4011 a J.
Machanìzované pođcıı'úva'ní sazenic neseıúm calozéhvnavým podarávacim
rámem - nosič nářadí lis-09

Strana!

25
25

24
24
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26



Tab .

Tab.
Tab .

Tab .

Tab ø
Tab .
Tab.
Tab .
Tab n
Tab .
Tab .

15.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
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Ruční vyzveđávání pødóram'rch sazenícflřiděnímočítáni a zakládání
sazenic
Ruční vyzveđáváni a nakládání sazenic
Ruční vyzveđávání pođoramřch sazenic (semenáčků) plnosíja s!!! a ulcžaním
do košů,přepravek
Ruční vyzvedáváni podorarých samenáčků plnosije s!!! a uložením do košů,
přepravek,s třídění!!! n :ukládáním
Třídění a počítání jehličnntých i listnatých sezonic v počitárnáeh
Zakládání vytřı'dšnúch a. spočítaıých sazenic
Ukládání. sazenic do palet
Kelíıııkováni sazenic- na plničca "MAYER"
malování semenáčkñ ađmanovýııı způsoben!
malování semenáčkñ Albrechtickým způsobem
Zaıimovéni a odzimování semenáčků n sazenic

Strava!!



A. Skla
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db; a obsah výkonových noto-
2..I_I.2_1:_“_2_!-ł_!_ê-_š_e H “

Výkøımvé normy jsou vypracovány pro:
1-4 = mechanixovaná Báje a plnosíje ım,ııd,bur,db - strojkeı VANČURA a nosičem Mladí

RS-(B, strojem SEUN/I s trakturem Z 5718
11-41 - tyto pracovni úkonyx

příprava pracøvìště ı ıtı'oja
suché namuření semene
[zasypáni semena do sacího ıtrojku
přezkoušení a seřízení strau
odstranění. drobmž'ch poruch
Bati
vyčístění seciho strojku a úklid pracøviště

5-7 = mechanizavană. zásypkı siäe a. plnoaíje ı uvúlani žalaıúm válačkaıı

51-71 - tyto pracovní úkony:
- příprava pracoviště a strojů
- :uložení píácu do zásobníku ručně nabo nakladač“

zásypka a uvšlaní
přezkuušeni a nařízení
ošetření. :ăi-adí a úklid pracøviětě
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8 - školknváni sazenic dvouřáñkovým školkcvacim atrojsm "HARI"

81 - tyto pracovní úkony:
přípravu pracoviště a Strnje
vlastni školkovéni
posun na další řádky sálwnu
přemístění na další níhoA (přemístění ıtrujo)
ođstr»mění drobných pøruch
očištění stroje a uložení na valník

- úklid pracoviště

9 - ěkølkov'ání Sazenic školkuvacím strojem "MAN'HARDT" A 821 - nosič nářadí RS-OS
91 - tyto pracovní úkOny:

-příprava pracoviště a školkmoiho stroju
vlastní ělšolkováni
úpravu mškolkovauých aemenáčků a kontrola kvality práce
přejiždění na další záıcın
odstranění drobných pør›~oh a ošetření stroje
úklid pracwiětě

10 ~ šmlkováni aamemíčků jahličnatých a listnatýoh dřevin školkav-ıaím rámem
101 - tyto pracovní úkony:

příprava pracoviště n nářadí
úprava záhonů před a po Školkuvání
kuntrnla kvality práce
donáška semınáčků a úprnva kořenů
šknlkwšni
úkliđ nářadí ı prıcO--iště



11 - mechanìzované vyvrávání mzeníc jednořádkuvým sklízečem sazenic - traktor Z 4011 s J.

12 - mechanìıovaué pođorávání sazenic naseąým celozáhonovým podurávacím rámem - nosič
nářadí RS-OQ
111-121 - tyto pracovní. úkmv:

- příprava pracoviště a nářadí
- vyoráváuí a podorévání
- přezkoušení s kontrola proveđøné práce
- odstranění drobných poruch
- Ošetření nářadí a úklid pracoviště



15 - ruční
131 -

14 - ruční
141 -
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vyzvačı'ıváni puđoraıg'ıch sazenic,třídění,počítání a zakládání
tyto pmovni úkony:
- příprava pracoviště a nářadí
- ruční vyzvsdáváni vym'aných sazenic
- třiöění sazenic

úprava kořinků
počítání,røv-náni a vázání sazenic do svazků
ođnášani sazenic na. misto založení
vyhluubeni rýby da hloubky 20 cm
založení sazenic
úklid pracoviště a nářadíı

ı
I
I
I
n

vyzveđávâni a zakládání sazenic
tyto pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
'ruční vyzvadávání sazenic
úprava kuřínků
tříđění sazenic
počitáni,rvvně.uí a vázání sazenic do svazků
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odnášaní aazenic na misto založení
vyhlmıhsní. rýhy do hluubky 20 cm
založení sazenic do rýhy nebo do sněžné jáııv
úkliđ pracoviště a nářadíI

ı
ı
ı

15-16 - ruční vyzvedávání podoram'rch semenáčků plnosije am ı uložením do košů nabo
přepravek

151-161 - tyto pracovní. úkony:
- příprava Ix'acovìště a nářadí.

ruční vyzvedávání pođuraııých aamenáčků
příprava košů nebo přepravek
ukládání semenáčkñ do košů nebo přepravci:
úklid pracoviště a nářadí.

17 -ı třídění. a počítání jehličnatých a listnatých sazenic v počítıh'náah
171 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracoviště a nářadí
- đanáška sazenil: v koších
- třídění do jakostních tříd n počítání

vázání. do avazků po 50 kusech
uložení do košů a odnasani- na místo uskladnění
úklid pracoviště a nářadí
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15 - zakládání v'ytříděrúch a spočítamíˇch sazenic
181 - 'bytu pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
příprava spočítnných a vytřiđěąűch sazenic
naloženi na vazı'k a odvazaní do průměrné vzdálenosti 50 m
vyhloubaní rýlw do hloublq' 20 cm
zaløžaní sazenic đls tříd
úklid pracoviště a nářadí

19 - ukládání sazenic do palet
191 - tyto pracovni úkuny:

- Éíprava pracoviště a nářadí
- příprava paletmřipovnění folie na jejich đno

posypáui rašslínou
uložení sazınic đø palet ve dvou řadách kvřeny k sobě
ošetření chemickým přípravkem proti plísním
zasypáni rašelina“ a nasazení přępážky
uložení essenic v dalších dvou patrech
úklid pracoviště a nářadí
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20 - kelímkov'ánì na plničce "MAYER"
201 - tyto pm'acwní úkonyx

- příprava strojeďraccviš'bě a nářadí
- donáška kelímků s beđnìček
- navlhčení substrátu
~ naváženı' substrátu do zásobníku (kolečkem,døpravníkem a pod.)
- spuštění struje
- kelímkevání
- ukládání nakelimkøvamí'ch sazenic do beñničak
- odnášenı' a uložení na místě expedice
- úklid pracovištěmářnđi a ošetření stroje

21 - ebaløvání semenáčlců Valdmanmrým způsobem
211 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracovištěmářađí a pomůcek
- příprava a navlhčeni rašelinového substrátu
- zla'acwání svazku drátu po 20 cm
- vybverování drátěıı'Ieh spmı na kovađlině
- příprava FE folie na 20 cm dlouhé sekce

donáška semenáčků a palet
obalováni aemenáčkű
ođříznuti s přeložení folie
zajištění đrétšnuu spunou
ukládání do palet
vázání po 20 kusech do balíku
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- ođnáăeııì nebo odvážení palet na vozíku na připravenou plochu
- úklid pracovištěpářsdi a pomůcek

22 - obflløváni semenáčků Albrechtickým způsobem
221 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracvvištěmářnđi a pmııůcek
- příprava a navlhčsni rašelinøvého substrátu
- příprava balikovaci šablony
- donáška semsnáčků
- obalcıvání saınanáčků
- aášeni na určené místo
- úklid pracovištšflıářađi a pomůcek

25 - zazimování a Odzìmøváni semenáčků a sazenic
231 - tyto pracovní úkony:

- příprava listovky nebo rašeliny a pod.
dcnáška materiálu na záhonu do vzdálenosti 50 m
prokláđání semenáčků a sazenic mtaı'iálem na súhonech
vybírání listovky nebo rašeliny ze zšhımů
odneseni materiálu mimo školku
úprava zákonů
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B - Kriteria činítalJzntı-LIÁEĹ:

1-4 = Mechanizovaxá sija a plnnsíje sm,mđ,bur a db strojkem VANČURA i strojem SEW/7
Způsob síjex strojkem VANČURA,noSič rářađi RS-09

a) za pmıžìtí 1 traktøru na 56ti
1 traktoru u zásypky

b) za použití 1 traktnru u setí i záaypky
c) ruční nakládání
d) nakládání nakladačam

Pøjezđová. rychlost: ređuk. 4

5-7 = Nachanizovaxıá zásypka sije a pluosije s uválsniııı železm'rm válečksm
Způsob válení: nosičem nářadí RS-OQ

vélení: železm'rm válečksm
Pojezđøvá rychlost: silniční 1

5 - Školküváni sazenic đvmřádkovým školkovacim strojem "HARI"
Způsob ěkolkováni: dřéflkovým školkovaoim samochođným strojem "HARI"
Spon semnáčků: 6-7cm(ø15kın81bı)
Délka záhonů: a) 60 bm

b) 50 bm
c)100 bm
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9 - Školkmníní Sazeııìc školkovacim strojksm "MANMRDT A 821"
Způsob školkcvání: škclkovacím strnjeııı "NANHARDT A 821",bažeııým nosičem :úřadi IIS-09

Spon aemsxáčků: 7,5 cm
Vzdálenost řádků: 20,8 cm
Délka záhønů: od 50 m do 350 m `

10 - Školkovšııí ssmenáčků jehličnatých 8 listnatých dřevin škfllkcvaoim rámem

Způsob školkováni: školkavacím rámem
Stáří sazenic: a) jeđnøleté

- b) dvuuletê `

Původ sazenic: a) ze záh/:mů `
A b) z náletů

Půda: a) suchá
b) mokré.
c) kamenitá.

11-12 - Mechanìzøvané vyorávání a podcrávání sazenic
Způsob: a) Worávénı' jeňnozˇ'ádkovým sklizečem Saıanic

b) podoràvání sazenic nesemhu celozáhonavým podorávacím rámem

Použitý traktor: a) Z 4011 8 J.
b) RS-m

Druh sazenic: a) Jehličnaté
b) listnaté
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15 - Ruční vyzveűáváni pođuraxúch aazanìcflříđěnimočitání. u zakládání
Způsob vyzvsđávání.: ručně
Stáří sazenic: a) jednoleté

b) dvouleté
c) dvouleté a starší

Rozlišení sazenic: dle druhu đřevw
Výška sazenic: a) do 15 cm

b) do 50 cm
c) do 60 cm
d) and 50 cm

moubka rýhu/ pro zakládání: do 20 cn

14 - Ruční vyzveıävéní a zakládání sazenic
Způsob: ručně
Druh Sezimicx a) mělkokcřenné

b) hlubokokořenné
Sazenìcex Ušknlkavané

b)naškolkovımě
Výška sazenic: a) do 15 cm

'bg 15 - 50 cm
c 50 - 60 cn
ň) nad 60 cm

Hloubka r'ýhy pro zakládání: do 20 an
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15-16 - Ruční vyzvsdáváni pođoı'ang'rch samenáčků plnasíjı 5m a uložením dc koiılflıřıpıvfiı

s třiđăııim a ukládáním
Způsob vyzveđávăııi: ručně
Dřevina: smrk
Třídění: do 5 jakostních tříd
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

17 - fi-ídăní a počítání jehličnatých i listnatých nzanic v počítérnáah
Druh sazenic: u) jehličnaté

h) listnaté
Třídění sazenic: a) jakostní třída I

u) jakostní :řiđn II
c) jakostní třída III

Vázání sazenicx pa 50 kusech
Rozlišení sazenic: dle druhu dreviny a varianty

IB - Zakládání vytříđămřch a apočítem'rch sazenic
Druh sazenic: a) .jehličnaté

b) listnaté
Rozlišení sazenic: dle druhu dřeviny a varianty
Vzdálenost odvozu: do 100 m
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

19 - Ukládání vytřiděrúch a spočítaąých sazenic
Druh sazenícflkládaıých do palet: honem, - až do varianty 5/0
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Kelímknvání sazenic na plnìčce "MAYER"
Způsob kelimkovıâzıì: na plnìčce "MAYER"
Druh sazenic: a) sm dvouletý

b) sm čtyřletý
Obvodová rychlost kotvuče: a) rychlost 1

b) rychlost 2

Obalováni semsmíčkců Valdmanwým způsobem
Způsob obalcváni: Valdmam'ıv způsob
Vzdálenost donášky substrátu: 5 ın
Balení samanáčků: po 20 ks do baliku
Vzdálenost odıa'šenj. balíků: do 30 m

Obaløvani semenáčłců Albrechtìckým způsobem
Způsob obaluv-ání: Albrechtícký způsob
Vzdálenost dovážení substrátu: 50 m
Balení semenáčkı'ı: cca po 40 ke
Vzdálenost odnášaní balíků: do 10 m
Zazimwáni a odzìnıøváni semsráčků s sazenic
Vzdálenost danášky materiálu: do 50 m
Ođnášení materiálu: mimo školku
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C- Odchylky od nurmálních pracovních podmínek,

majícı vliv na změnu spotřeby času

Tab. 10 - Školkuvání semenáčků jehličnatých a. listnatých saıarıı: škülkavacím rámem

Zvyšující procentní úpravy záklainích nvram času jsem uved=ny pod
tabulkou

Tab. 14 - Ruční vyıvedávání a zakládání sazenic

Snižujici procentní úpravy základních norem času jsou uveímy pod tabulkcu.
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_ł-\ž_Z-_!.ĹE_2_E-S.!.ĹS_*3_-5.2.2322

FIS-09 š dřevina bm',md
1. Machanizované. pruužková sije secím strojkem VANCLI'RA s nosičem nářadí

Bgnišıaésšı

semenemaloženi písku do zésvbniku (na-
kladačem,ručně),nasypánì .semene do seci-
ho stroje,přezkoušení a seřízení strojku

Příprava pracoviště a strcje,suché mmˇ'eni

i zásobnikušvlastnı' práceflyčistění stro-
je i zásobníku,úklid pracoviště i pomůcek
na konci směnyflox'ma Obsluhy = 5 prac.
Pojezflová rychlost RS-OQ = red.4. Jízda
traktoru na pracoviště není započtena
ve výkonové nørmă.

číslu měr. čas
Způsob nurıwjedn.t

1 traktor u sstí
1 traktor u zásypky 5555 ba 51,00
nakláđfláaypky ručně
1 traktør :zäčasżě
seen ro ízsyp-55 ha 7500
kuđnaklgđıásyplq 55 7
ruênš
1 traktor suučasně
ssjs a mváđí. zásyp- 5557 hl! 59,00
kuflıak dění zmaklađ
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2 Mechanizovaná proužkuvé sije secim strojkeın VANČURA
' S nosičem nářadí RS-OQ ; dřevina dub

EOEíä Brác Příprava pracoviště a strojemasypéní semene do číslo tech. čas
sěcšhö štrogemřezkoušeni a Seřízení Secího strojefllastni prá normy jęđn, v N11
cewyčíštěni strojs,úk1:'ı.d waco'ıiště a pracovnich pomůcek na
konci směny.Norma obsluhy = 3 pracømicí.
Jízda traktoru na pracoviště e. zpět není započtena ve výkùnüvé 5558 ar 0,44
normě.

llechšnizovaná plnosıja Secıın flrøjkem VANCURA
5' s nosičem nářadí RS-DQ ; dřevina smrk

IL i Příprava pracoviště a strcjsmasypání mořanáho číslo „u“ č“
s stroje,přezkoušeni a seřízení stroje :vlastní práce, na,“ dfldm v "h
vyčištění stroje.Úk11đ pracoviště s pomůcek na konci směny,
Odstranění drobných poruch.Noı-ıı\a obsluhy = 5 prancvnízì.
Jëzda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonn- 5559 m. 0,52
ve norma.
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4. Mechanizovaná proužková sije a plnosíje secím strojem SEU'N/T

- zetor 5718; dřevina sm a bar

Pupìs práce: Připravamasypání Semena do strojemřezkoušem'. „

ľššřłšgňľštrojafllastni práceìodstraněni drobrúch puruch, ššíb Šaäg' ìaäh

vyčištění strojuúklìđ pracwiště a pomůcek na. konci směny. nv a '

Norma obsluhy = 2 praccvnicì. Jízda trakturu na pracuvìště

a zpět není ve výkonové nurmě ıapočtenu. 5560 51' 0111

5. Mechanizcvaná zásypka nasam'ım zasypávačem výsevu ZV/7 - 251701' 5718

Popii ráge: Příprava pmcd. stroje,nap1něni zásobníku ze-

Hı-ıìu,prezE-øušeni a Seřízení strojeyvlastuí préca,ođs'kraně-

ni drobných poruchflyčìštěni strojenìklíđ praha pomůcek na

číslo ˇtech. čas
nornv jedu. t

konci. směny. Norma obsluhy = 2 pracovníci.
Jízda traktoru na pracovistě a zpět není ve vykzmové normě 5561 s? OJZ

započtena.
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Mechanìzovaná. zásypka plnosije s uválênim železnýux válečkem - RS-09

poruchçošetření nářadí a pomůcek,úk1±d na konci směny.

Norma obsluhy = 1 prac ovník.
Pojezduvá rychlost = silniční 1. są“

6.
Eniıgrégâı Příprava traktoru a nářadì,nap1năni Zásobník'u číslo čas

zem'ínøuľnmlađsč),jízđa k záhomıwlasrbni práos,jizđa zpět, ,wmv v Nh

kontrola prováděné précamdstranění drobných poruch,běžná

údržbašočíštěni a úklid pracoviště na konci směny.

Norma obsluhy = 1 panovník. 5552 O .58

Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena va výko- 7

nové normě.

7. Meohanizovımé uválení síje železmľ'm válečkem v nosič nářadí

20215 _LQì Příprava pracoviště a nářadi,spuštrˇxni válečku'. čísla čas

vlastn prace,kontrola prováděné prácefldsìranění běžqí'ch mrmy v Nh

2,50



s Školkaváni sazenic dvouıˇ'ádkovým školkovacím aamochođmìm strojem
. „ml“

Pepiıpráceì Příprava strojefllastní školko'ıání, číslo tech délka č“

č šìraìëní'drcbm'ıch poruch,poaun na další řádky, m ìađn' zákon“ v ml
přemístění stroje na další zéhonzrozebránípčištăni
a uložení six-0.18 na vaìnìček;úkliđ pracoviště a prac 5554 100° kfi 00 bm 0155
pomůcek na konci měny.
Norma cıbslumr = 2 pracovníci.
Spon sememíčků = 6-7 cm ( ø 15 ks na 1 hm ). 5565 1000 k so bm 0'76

Pøčet řádků na záhcnlı = 7. 5566 1000 k: 60 bm 0,83

9 Školkováni aazanic školkovacim strojem "MANEARIYI' A 821",tıžeıı$m
' nosičem nářam

Po is rána: Příprava strojefllastıi školkováni,ođ-
šť'ęššăäł'âřöhq'ıęh pm-uøh,øčıšeěni maje,køn±x-nın čin" tag' đżılšzn čıăh
kvality práce a úprava zaškolkovaných semenéčků,pře- m je ' z v
Jetí na ňalši záhanyfiklid na konci sněm.
Norma obsluhy: 1 traktoris'hafl pracma šk.atroji, 5567 1000 do 1,50
2 pracma připravěmélka záhunů = 50-550 mapou 7,5 k: 350 m
cm; vzdálenost řádků = 20,8 cm.
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10. Školkovéni semenáčkñ jehl .a Batmdıˇ'evìn školkmaím rámem

šeıìšızêssž čim
Příprava pmcoviště,úprevfl záhvmı před a po školko- normy
vání,pzˇˇíprava školkovsciho rámu,đ0náška semenáčků,
úprava kořenůflkliđ pmcov'ìště ı pracovnich pcmúcak 5566
na kancì směny.

stáří tech. čas
au. jedu. v Nh

jedno- 1000
letá hn 552
đvmx- 1000

5569 letá kfl 4'32

Zvyšujíci procentní úpravy ıúklađnách norem času:

H5“ Pøpıfl ztěžnjiøinh pøúnıinøk svyšení v 7-
přiráž. az ı›_:

11 školkování do suché zeminy 5

12 školkwáni do značně mokré zemíııv 5

15 práce při značně kamenné půdě 10

10
14 při práci a nekvalitnimì sazenicemí z nálet“
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Mechanìzovanê vyorávání sazenic jednořáđkovýı sklizečem sazenic -
n- traktox' Z 4011 a více

:is Příprava traktm'u a strojemajetí na Hdekflpuštšní stroje,
ávání,ctočeni,knntrola kvalityflđstanění drobných poruch,běžná

údržba strojeđeho očìštěni na kancì směny.
Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonově normě.

číslo normy normy obsluhy mărná jednotka dřevina čas u Nh

5570 2 100 'bm řádku jahl. 0,06

5571 2 100 bm řádku listnatů. 0,10

12. Mechmođorávání neneıę'm calozáhon.pođm'ávacím rámem ~ RS-OB

'Popis prace: Příprava traktoru a rámumajetí na zšhuu,spuštění sfirojefllast-
H-çy-ŠFŠĚŠx-ıłfltnčeni a kontrola prá.cs,ođa'tı`mění drobných poruch,bšž.údržbı
straje a jsho cčíštěni na konci. směny.
Jízda traktøru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonøvé normě.

číslo normy norma obsluhy mětná jsđnctka dřevina čas v Nh

5572 1 100 bm záhamx jehl. 0,07

5573 1 100 bm záhømı listnaté (LCE
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15. Ruční vyzveđávání podoraızřch sazenic,iřidění,počitáni n zakládžní

gggiıgázeì Příprava wscoviš'tă,ruční vyzvađáváni pođorarýęh sazenic,tříděni,
úprava ko_ nků,počítání,rovnáni a vázáni do svazkůpdnasení na místo založení,
vyhlønbenı rýhy da 151.20 cmflaložení a àahrnıuti založených svazků zemìnmı.

Úklid pracoviště a pracovnich pumůcek na konci směny.

ˇ . . , ě v'
:353; 'nìăá stáří sazenic s đřavìn 533316 vrřvă

. l. .

5574 1000 ke .iıđëslàäšı flmľkvbürvmđvflwšhfikfiv 1. úø 15 zn 1,00
vejınutovks a olše

5575 1000 ks 35516 do 30 cm 1,?0

5575 100° k“ É!2\čłsžé_2.§2êzšš-šžššełsžż 2- d“ 50 U“ U0
svrk,burovìce,modřín,døuglaaks,

5577' 1000 'kB vejmutovkaplše a všechny ostatni T215 50 Cm 2,90
5578 1000 ke sazenice vcøtne kerů. 5. do 15 em 1,30

5579 1000 ks an 50 nnı 2,00

5580 1000 ka do 60 cm 3,00

5581 IWO k! nad 50 Cm 5,50
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14. Ruční vyzvsdávání a zakládání sazenic

ł: is_préc§ă Příprava [raccvíštěflučni vyzveđáváni sazenic,úprava kořinků,počí-
tžäfiřłděnıflovnı'mí do avazkñflázánipdneseni k místu založeniflaloženi do rýhy
111d 20 cm,založen$,příhrnutí;úklid pracoviště a pmccvních pomůcek na konci
smeny.
číslo měrná v'řška. sazenic v cm

' - 0-
nom druh sazanıc jednotka do 15 1? 50 60 nad

1 2 3 4

Sezemice neškolkwané

5582 nšıxcnkøıˇ-emıê 1 000 K5 1,29 1,55 2,24 3,70

5583 hıuhøknkuřennê 1 000 kfl 1,81 2,67 5,87 8,08
Sazenìce školkøvané

5584 nšmøkønˇ-enná 1 000 ks 1,89_ 2,32 5,18 5,25

5585 hlubokùkđřemıé 1 000 ks 2,75 5,44 4,90 10,49

Snižujicì procentní úpravy základních norem času

č.úpnvy popis ztšžnjıøinh vıivů , ggmgš x,

51 Zakládání sazsníu do předem přípravných rýh nebo přikopů 10

52 Vyıvadáváni sazenicmođorarých vyoravačem 30
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g IRuční vyzveâáváni pođoraných semenáëkůìlwsiìê BI!!
1* ' a uložením do košů (přepravek)

20215 252083 Přípravafldloženi pracovních pomůcekfliastni vyzveđâv-áni s ukládá-

nŠmì-ö košů (přepravek).Naplnšné koše nebo přapravlq se Sazenícemi zůstávají
na ploše k další manipulaci.
Úkcliđ pı'acuvìště na kımci směny.

` číslo nwm' měrná. jeđno'aka čas v Nh

5586 1 n? 0,14

Ruční vyzvečavám'. podal-mých semanšm plnosija sm s üøzaním
16' do košů nebo přaprsvek s tříděnim a zakládání-In

P is Brige: Připrsvapdloženi pampømůcakfllasiní vyzvađávání s ukládáním do
Ensrnebø šřepravekxoše jsou již na plošeflyhírání samsxáčků z køšů(přspravakì,
třídění do '5 jakoshmkupinmřipađné uáčení v chemJoz'cokuflakládáni do rýh.

Úklid pracoviště na knncí směny.

číslo nurmy měrnú jađnvłøkı čas v Nh

5587 1 m2 0,55
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17. Třídění a počítání jsh1.a listnatých sazenic v počitárnách

P2252 EE; Příprava,d0náška sazenic v kcšichfllastní třídění s počítání-m,“-
řazenł saza c do 5 jakostních tříđflázání do svazků po 50 kusech,u10ženi do
košů podle jakosti vytřiděmých aazanía a odnesani na misto uskladněnL
Úklid pracoviště e pracuvniah pomůcek na konci směny.

Žiggä dřevina - varianty 3:33: ŠF-ăh
bmovicíìasnı - 1/1 - l/Ž - 2 a. - 3 a

5585 moči-in - 1/1 - 2/a 1000 ke 1,60
smrk ztepilý - 1/2

smrk ztepilý - 2/25589 modřin _ 1/2 1000 ks 1,70

11m upa - ı/2
5590 Šnh ' - 2/0 1000 ke 1,90

buk - 4/0
dub - 4/0

5591 jasan - 1/2 a výše 1000 ka 2,90
jasan školkovaxý

5592 třídění Šipků - lfiıliìflm'a 1000 ks 2,58
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18. Zakládání vytříděıťroh a apočítaných sazenic

22 iuréžšıvon , Davoz
Príprava,převzetí apocıtazých sazenic podle tříd a uložení na

do vzđálanosti 100 m,saloženi sazenic dle jakostních tříd včetně
vyhluubení rýhy do hlcu'bky 20 cm a přihrnuti založených sazenic zeminou.
Úklid pracoviště a pracovnich pomůcek na konci sněm“
číslo měrná čas
normy dřevina " Varianta jnćnnżkfl v Nh

borovice - 1 1 1/2 2/6 3 05595 mk _ 2/0' ' 7 1000 ke 0,17

5594 dub,lípa,jaaan,olše - 2/0 QIOOQ ks 0,21

19. Ukládání sazenic do palet

nouflıÍ cze
29215 Qzˇáçeı Ýˇı'ıpx'avsďrìpevnsnı aììđnové folie na dno pefetyďoaypáni rašeli-

nı sazenic do 2 řad kuřem' k ao'bë na nasypenmı rašelìnu,postřiì‹ chom-
přípravkemflaaypání rašelincumasazeni přepážky a celý posìup se opakuje.
Sazsnice Jsou uložsąy v paletě v5 5 patrfich.
Úklid pracoviště a prac.poım'xcek na konci směny-

ıxxěrna' čas
Žšânl; dřevina - varìınta jnđnøtkn v m1

5595 bm'cıvica a smrk až do - 5/0 1000 k: 0,56
4n-
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20. Kelímkuvéııi Sazanìc na pluičcø "MAYER"

Epis práce: Připrava,úonáška kelímků a beąýnekmavlhče
auSEĚgE-HB zásobníku plničky (kolečkem,tranıportárem)
práceflkláđání nakelimkovamých sazenic do
peàicefiklíđ pracoviště a pracøvnìch pomu

Nurma obsluhy = 5 pracomíćì.

'beđýnek a odnášení na mist

ni substrátu,mváž9nf
, spuštění strojofllaıtní

c další ex-
cek,očiš+.ěni stroje na kcnci směny.

číslo tech. druh obvođuvá rychlost cas
normy jeđn. sazenic kotouče v Nh

5596 1000 ka Smrk čtyřlstý 1 8,40

5597 1000 ks smrk đvuulstý 2 5,21
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21. Obalování flsmnáčkű Valđmanovým způsobem

_ , číslo těch. čas
Popısprace: normy jeđn. t

Příprava folie a drátěąých sponflbaluvání seme-
náčků,Ođložení Obaluvaxzç'ıch semanáčků a jejich 10 ks
vázáni do balíků po 20 kusech. 5598 Obalàá-ˇ 0,25

. sme c-
Donáška substrátu do vzdálenosti 5 m. ıŽů

Ođnášeni obalovaıých semsnáčků v balících po _
20 ks do vzdáleností 50 m a jejich uložení 5599 1 ks 0105

Odnášeni na kažıä'Ich dalších 50 m 5600 1 ks 0,0!

Při odnášení se technickou jednotkou l ks rozumi 1 balík obalwaızìoh
a svázaných semenáčkñ nebo sazenic v počtu zpravidla 20 ku.
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22. malování asmsııáčk-ü Albrechticlçâm způsoben

číslo tech. čaı
Popispx'éoe: normy Jedu.t

Qıalmáni semeıáčkůJejìch vázáni a ukládiní
do vzdálenosti. 10 u; uvážení subıtrétu do 5501 1 kg 0,46
vzdáleností 30 m.

Technickou Jednotkmı 1 ke se x'uıuııű 1 balík o ubııhu cca 40 ke
obslewfch semenáčků.
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23. Zazimwáni a nđzìmmrání semenáčkű a sazenic

čísla tech. čas
Pupìapréua* nurııv jedu. t

Zııìmeváni lesních ăcolakmrokládáni Iamenáčků
a sazenic na záhımech lísficvkcupašslincu a pod. 56m 10 m2 o 42
včetně danášky tohoto máıerìálu na zákony do '
vzdáleností 50 m.

Odzimováni lısnich školekflybírání listwky,
rašeliıąy u pod.,0dn§aexıí tohøto materiálu 5605 ‹10 m2 0.25
mimo školku , úprava ıâinonñ .
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PODNIKDVÉ NORHY A HORKA'I'IVY

SPOTŘEBY PRACE

Sborník norem času pro práce

v lesních školkách



1.

2.

5.
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úv on

Výkunové normy vyjadřují společensky nutnau spotřebu pracovního času a jsou platné pro

akmınmiclcy nejvýhođnšjši technologické a pracovni postupymdpovíđajicí předepıamìm tach-

nDl Dglckým normám a závazıým technologíclq'ım,kvfllitativnim a bezpečnostním přsđpìsůmďro

výkon práce požadují pracovnflcy s pofiřebnou kvalifikací a zručnosti.

U jednotlivých výkonových norem je vždy uvedøn hesloıritý popis práca,ktaı-ý uvádímrø

jałq' technologický postup a pro jaké pracovní podminky plati.

Neni-li v popisu práce uvedena norma obalułw,platí spotřeba času pro měrnou jednotku,
vynásobenøu pro jakýkoliv počet pracovníků.

Při uvádění těchtø norem Je povinností veđmıcich organizacípvêřìt jejich vhođnosl:

a zajistit jejich správnou aplikaci na místní podminky pracovišł.

Časové hodnoty výkonových narem pro ruční Wpření a pleti zšhum'ı i pro mechaniıovıné

kypření zákonů v lesních š<ı71kách jsou převzaty ı výkunových norem EWH-1974.
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Seznam výkcnøvých norem a prací v Iaıní

školkařské činnosti:

Výkonové nm'm a ncrmativy času pra sijifikolkováni semenáčkű a sazenícďuční
vyzvsdávániflřiděni a počítání sazenic,zak1ádáni,paletizøvšni a kelímkuvání
sazenic.

922-1 ELH;
Výkonove normy a nc/rmatìvy času pro kypřani zéhonů.

o D D I Luggı
Výkonové normy a normativy času pro ruční pleti ıáhmů.

o D D I L Iv_ı
Výkonové normy a normativy času pro ochranu rostlin chemickými prostředky.

O D D Í L V.

Výkonové normy a normatìvy času pro ostatní práce v lesnich škøllách.

Stranax

37

45

49

55



Výkonové normy B nurmatívy času pro
síjì,školkováni ssmsnáčků a sazenic,ruční vyzvedávání,třiděni a počítání sazenic,
nkládáni,paletizování a kelíaıı'šování sazenic
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A. Skladba a obsah výkonových norem a nozˇmativů času 'T

B. Kriteria činitelů trvání 15

C. Odchylky od normálních pracovních podmínekmající vliv na změnu spotřeby času 20

D. Tabulky výkonových norem:
Tab. 1. Mechmizovaná groužková sije secíın strojksm VANČURA s nosičem nářadí m

RS-OQ pro dřev. bar a má
Tab. 2. Mechanízovaná prøužková aija sacim strojkam VANCURA a nosičem nářadí

RS-OB pro dřevin“ dub V*

Tab. 3. Mechanìzavana' plncsíje secím strojkem VANCURA s nosičem nářadí RS-C9
pro dřev/inu nvm-k



Tab. 4.

Tab. 5-
Tab. 6.

Tab. 7-
Tab. 8.
Tab. 9-
Tab-10.

Tal.

Tab .12 n
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Machanizcvaná proužková Báje u plnosije strojem SEUN/l - Zetor 5718
pra đřaau smrk a bor
Mechanizcvená zásypka neseıým Iasypévııčem výsevu ZV/I - Zetor 5718
Machaˇnizovuá zásypka plnoaije s uvélaním železqìm vrálečkam -
nosič nářadí IRS-09
Machanizované uváleni aijs žalaıuým válečkem - nosič nářadí RS-OQ
Školkováni sazenic dvouřáđkcvým škalkovacim samcchodıfiın strojem "BARI"
Školkování školkovacím strojem "MAHRARDT A 821“ - nosič nářadí RS-09
Skøıxøváni øemenáčıøi Jølıııčnflťýøh 1 ıızızxmýøh dřevin šknıkøvąnin
rámem
Mechanizované vyøráváni s; zeníc Jednořádkovým skliıečsm ıaıenie -
traktor Z 4011 a J.
Machanìzované pođcıı'úva'ní sazenic neseıúm calozéhvnavým podarávacim
rámem - nosič nářadí lis-09
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Ruční vyzveđávání pødóram'rch sazenícflřiděnímočítáni a zakládání
sazenic
Ruční vyzveđáváni a nakládání sazenic
Ruční vyzveđávání pođoramřch sazenic (semenáčků) plnosíja s!!! a ulcžaním
do košů,přepravek
Ruční vyzvedáváni podorarých samenáčků plnosije s!!! a uložením do košů,
přepravek,s třídění!!! n :ukládáním
Třídění a počítání jehličnntých i listnatých sezonic v počitárnáeh
Zakládání vytřı'dšnúch a. spočítaıých sazenic
Ukládání. sazenic do palet
Kelíıııkováni sazenic- na plničca "MAYER"
malování semenáčkñ ađmanovýııı způsoben!
malování semenáčkñ Albrechtickým způsobem
Zaıimovéni a odzimování semenáčků n sazenic

Strava!!



A. Skla
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db; a obsah výkonových noto-
2..I_I.2_1:_“_2_!-ł_!_ê-_š_e H “

Výkøımvé normy jsou vypracovány pro:
1-4 = mechanixovaná Báje a plnosíje ım,ııd,bur,db - strojkeı VANČURA a nosičem Mladí

RS-(B, strojem SEUN/I s trakturem Z 5718
11-41 - tyto pracovni úkonyx

příprava pracøvìště ı ıtı'oja
suché namuření semene
[zasypáni semena do sacího ıtrojku
přezkoušení a seřízení strau
odstranění. drobmž'ch poruch
Bati
vyčístění seciho strojku a úklid pracøviště

5-7 = mechanizavană. zásypkı siäe a. plnoaíje ı uvúlani žalaıúm válačkaıı

51-71 - tyto pracovní úkony:
- příprava pracoviště a strojů
- :uložení píácu do zásobníku ručně nabo nakladač“

zásypka a uvšlaní
přezkuušeni a nařízení
ošetření. :ăi-adí a úklid pracøviětě
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8 - školknváni sazenic dvouřáñkovým školkcvacim atrojsm "HARI"

81 - tyto pracovní úkony:
přípravu pracoviště a Strnje
vlastni školkovéni
posun na další řádky sálwnu
přemístění na další níhoA (přemístění ıtrujo)
ođstr»mění drobných pøruch
očištění stroje a uložení na valník

- úklid pracoviště

9 - ěkølkov'ání Sazenic školkuvacím strojem "MAN'HARDT" A 821 - nosič nářadí RS-OS
91 - tyto pracovní úkOny:

-příprava pracoviště a školkmoiho stroju
vlastní ělšolkováni
úpravu mškolkovauých aemenáčků a kontrola kvality práce
přejiždění na další záıcın
odstranění drobných pør›~oh a ošetření stroje
úklid pracwiětě

10 ~ šmlkováni aamemíčků jahličnatých a listnatýoh dřevin školkav-ıaím rámem
101 - tyto pracovní úkony:

příprava pracoviště n nářadí
úprava záhonů před a po Školkuvání
kuntrnla kvality práce
donáška semınáčků a úprnva kořenů
šknlkwšni
úkliđ nářadí ı prıcO--iště



11 - mechanìzované vyvrávání mzeníc jednořádkuvým sklízečem sazenic - traktor Z 4011 s J.

12 - mechanìıovaué pođorávání sazenic naseąým celozáhonovým podurávacím rámem - nosič
nářadí RS-OQ
111-121 - tyto pracovní. úkmv:

- příprava pracoviště a nářadí
- vyoráváuí a podorévání
- přezkoušení s kontrola proveđøné práce
- odstranění drobných poruch
- Ošetření nářadí a úklid pracoviště



15 - ruční
131 -

14 - ruční
141 -
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vyzvačı'ıváni puđoraıg'ıch sazenic,třídění,počítání a zakládání
tyto pmovni úkony:
- příprava pracoviště a nářadí
- ruční vyzvsdáváni vym'aných sazenic
- třiöění sazenic

úprava kořinků
počítání,røv-náni a vázání sazenic do svazků
ođnášani sazenic na. misto založení
vyhluubeni rýby da hloubky 20 cm
založení sazenic
úklid pracoviště a nářadíı

ı
I
I
I
n

vyzveđávâni a zakládání sazenic
tyto pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
'ruční vyzvadávání sazenic
úprava kuřínků
tříđění sazenic
počitáni,rvvně.uí a vázání sazenic do svazků
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odnášaní aazenic na misto založení
vyhlmıhsní. rýhy do hluubky 20 cm
založení sazenic do rýhy nebo do sněžné jáııv
úkliđ pracoviště a nářadíI

ı
ı
ı

15-16 - ruční vyzvedávání podoram'rch semenáčků plnosije am ı uložením do košů nabo
přepravek

151-161 - tyto pracovní. úkony:
- příprava Ix'acovìště a nářadí.

ruční vyzvedávání pođuraııých aamenáčků
příprava košů nebo přepravek
ukládání semenáčkñ do košů nebo přepravci:
úklid pracoviště a nářadí.

17 -ı třídění. a počítání jehličnatých a listnatých sazenic v počítıh'náah
171 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracoviště a nářadí
- đanáška sazenil: v koších
- třídění do jakostních tříd n počítání

vázání. do avazků po 50 kusech
uložení do košů a odnasani- na místo uskladnění
úklid pracoviště a nářadí
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15 - zakládání v'ytříděrúch a spočítamíˇch sazenic
181 - 'bytu pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
příprava spočítnných a vytřiđěąűch sazenic
naloženi na vazı'k a odvazaní do průměrné vzdálenosti 50 m
vyhloubaní rýlw do hloublq' 20 cm
zaløžaní sazenic đls tříd
úklid pracoviště a nářadí

19 - ukládání sazenic do palet
191 - tyto pracovni úkuny:

- Éíprava pracoviště a nářadí
- příprava paletmřipovnění folie na jejich đno

posypáui rašslínou
uložení sazınic đø palet ve dvou řadách kvřeny k sobě
ošetření chemickým přípravkem proti plísním
zasypáni rašelina“ a nasazení přępážky
uložení essenic v dalších dvou patrech
úklid pracoviště a nářadí



-13-

20 - kelímkov'ánì na plničce "MAYER"
201 - tyto pm'acwní úkonyx

- příprava strojeďraccviš'bě a nářadí
- donáška kelímků s beđnìček
- navlhčení substrátu
~ naváženı' substrátu do zásobníku (kolečkem,døpravníkem a pod.)
- spuštění struje
- kelímkevání
- ukládání nakelimkøvamí'ch sazenic do beñničak
- odnášenı' a uložení na místě expedice
- úklid pracovištěmářnđi a ošetření stroje

21 - ebaløvání semenáčlců Valdmanmrým způsobem
211 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracovištěmářađí a pomůcek
- příprava a navlhčeni rašelinového substrátu
- zla'acwání svazku drátu po 20 cm
- vybverování drátěıı'Ieh spmı na kovađlině
- příprava FE folie na 20 cm dlouhé sekce

donáška semenáčků a palet
obalováni aemenáčkű
ođříznuti s přeložení folie
zajištění đrétšnuu spunou
ukládání do palet
vázání po 20 kusech do balíku
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- ođnáăeııì nebo odvážení palet na vozíku na připravenou plochu
- úklid pracovištěpářsdi a pomůcek

22 - obflløváni semenáčků Albrechtickým způsobem
221 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracvvištěmářnđi a pmııůcek
- příprava a navlhčsni rašelinøvého substrátu
- příprava balikovaci šablony
- donáška semsnáčků
- obalcıvání saınanáčků
- aášeni na určené místo
- úklid pracovištšflıářađi a pomůcek

25 - zazimování a Odzìmøváni semenáčků a sazenic
231 - tyto pracovní úkony:

- příprava listovky nebo rašeliny a pod.
dcnáška materiálu na záhonu do vzdálenosti 50 m
prokláđání semenáčků a sazenic mtaı'iálem na súhonech
vybírání listovky nebo rašeliny ze zšhımů
odneseni materiálu mimo školku
úprava zákonů
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B - Kriteria činítalJzntı-LIÁEĹ:

1-4 = Mechanizovaxá sija a plnnsíje sm,mđ,bur a db strojkem VANČURA i strojem SEW/7
Způsob síjex strojkem VANČURA,noSič rářađi RS-09

a) za pmıžìtí 1 traktøru na 56ti
1 traktoru u zásypky

b) za použití 1 traktnru u setí i záaypky
c) ruční nakládání
d) nakládání nakladačam

Pøjezđová. rychlost: ređuk. 4

5-7 = Nachanizovaxıá zásypka sije a pluosije s uválsniııı železm'rm válečksm
Způsob válení: nosičem nářadí RS-OQ

vélení: železm'rm válečksm
Pojezđøvá rychlost: silniční 1

5 - Školküváni sazenic đvmřádkovým školkovacim strojem "HARI"
Způsob ěkolkováni: dřéflkovým školkovaoim samochođným strojem "HARI"
Spon semnáčků: 6-7cm(ø15kın81bı)
Délka záhonů: a) 60 bm

b) 50 bm
c)100 bm
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9 - Školkmníní Sazeııìc školkovacim strojksm "MANMRDT A 821"
Způsob školkcvání: škclkovacím strnjeııı "NANHARDT A 821",bažeııým nosičem :úřadi IIS-09

Spon aemsxáčků: 7,5 cm
Vzdálenost řádků: 20,8 cm
Délka záhønů: od 50 m do 350 m `

10 - Školkovšııí ssmenáčků jehličnatých 8 listnatých dřevin škfllkcvaoim rámem

Způsob školkováni: školkavacím rámem
Stáří sazenic: a) jeđnøleté

- b) dvuuletê `

Původ sazenic: a) ze záh/:mů `
A b) z náletů

Půda: a) suchá
b) mokré.
c) kamenitá.

11-12 - Mechanìzøvané vyorávání a podcrávání sazenic
Způsob: a) Worávénı' jeňnozˇ'ádkovým sklizečem Saıanic

b) podoràvání sazenic nesemhu celozáhonavým podorávacím rámem

Použitý traktor: a) Z 4011 8 J.
b) RS-m

Druh sazenic: a) Jehličnaté
b) listnaté
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15 - Ruční vyzveűáváni pođuraxúch aazanìcflříđěnimočitání. u zakládání
Způsob vyzvsđávání.: ručně
Stáří sazenic: a) jednoleté

b) dvouleté
c) dvouleté a starší

Rozlišení sazenic: dle druhu đřevw
Výška sazenic: a) do 15 cm

b) do 50 cm
c) do 60 cm
d) and 50 cm

moubka rýhu/ pro zakládání: do 20 cn

14 - Ruční vyzveıävéní a zakládání sazenic
Způsob: ručně
Druh Sezimicx a) mělkokcřenné

b) hlubokokořenné
Sazenìcex Ušknlkavané

b)naškolkovımě
Výška sazenic: a) do 15 cm

'bg 15 - 50 cm
c 50 - 60 cn
ň) nad 60 cm

Hloubka r'ýhy pro zakládání: do 20 an
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15-16 - Ruční vyzvsdáváni pođoı'ang'rch samenáčků plnasíjı 5m a uložením dc koiılflıřıpıvfiı

s třiđăııim a ukládáním
Způsob vyzveđávăııi: ručně
Dřevina: smrk
Třídění: do 5 jakostních tříd
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

17 - fi-ídăní a počítání jehličnatých i listnatých nzanic v počítérnáah
Druh sazenic: u) jehličnaté

h) listnaté
Třídění sazenic: a) jakostní třída I

u) jakostní :řiđn II
c) jakostní třída III

Vázání sazenicx pa 50 kusech
Rozlišení sazenic: dle druhu dreviny a varianty

IB - Zakládání vytříđămřch a apočítem'rch sazenic
Druh sazenic: a) .jehličnaté

b) listnaté
Rozlišení sazenic: dle druhu dřeviny a varianty
Vzdálenost odvozu: do 100 m
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

19 - Ukládání vytřiděrúch a spočítaąých sazenic
Druh sazenícflkládaıých do palet: honem, - až do varianty 5/0



20-

21-

22-

23-
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Kelímknvání sazenic na plnìčce "MAYER"
Způsob kelimkovıâzıì: na plnìčce "MAYER"
Druh sazenic: a) sm dvouletý

b) sm čtyřletý
Obvodová rychlost kotvuče: a) rychlost 1

b) rychlost 2

Obalováni semsmíčkců Valdmanwým způsobem
Způsob obalcváni: Valdmam'ıv způsob
Vzdálenost donášky substrátu: 5 ın
Balení samanáčků: po 20 ks do baliku
Vzdálenost odıa'šenj. balíků: do 30 m

Obaløvani semenáčłců Albrechtìckým způsobem
Způsob obaluv-ání: Albrechtícký způsob
Vzdálenost dovážení substrátu: 50 m
Balení semenáčkı'ı: cca po 40 ke
Vzdálenost odnášaní balíků: do 10 m
Zazimwáni a odzìnıøváni semsráčků s sazenic
Vzdálenost danášky materiálu: do 50 m
Ođnášení materiálu: mimo školku
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C- Odchylky od nurmálních pracovních podmínek,

majícı vliv na změnu spotřeby času

Tab. 10 - Školkuvání semenáčků jehličnatých a. listnatých saıarıı: škülkavacím rámem

Zvyšující procentní úpravy záklainích nvram času jsem uved=ny pod
tabulkou

Tab. 14 - Ruční vyıvedávání a zakládání sazenic

Snižujici procentní úpravy základních norem času jsou uveímy pod tabulkcu.
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_ł-\ž_Z-_!.ĹE_2_E-S.!.ĹS_*3_-5.2.2322

FIS-09 š dřevina bm',md
1. Machanizované. pruužková sije secím strojkem VANCLI'RA s nosičem nářadí

Bgnišıaésšı

semenemaloženi písku do zésvbniku (na-
kladačem,ručně),nasypánì .semene do seci-
ho stroje,přezkoušení a seřízení strojku

Příprava pracoviště a strcje,suché mmˇ'eni

i zásobnikušvlastnı' práceflyčistění stro-
je i zásobníku,úklid pracoviště i pomůcek
na konci směnyflox'ma Obsluhy = 5 prac.
Pojezflová rychlost RS-OQ = red.4. Jízda
traktoru na pracoviště není započtena
ve výkonové nørmă.

číslu měr. čas
Způsob nurıwjedn.t

1 traktor u sstí
1 traktor u zásypky 5555 ba 51,00
nakláđfláaypky ručně
1 traktør :zäčasżě
seen ro ízsyp-55 ha 7500
kuđnaklgđıásyplq 55 7
ruênš
1 traktor suučasně
ssjs a mváđí. zásyp- 5557 hl! 59,00
kuflıak dění zmaklađ
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2 Mechanizovaná proužkuvé sije secim strojkeın VANČURA
' S nosičem nářadí RS-OQ ; dřevina dub

EOEíä Brác Příprava pracoviště a strojemasypéní semene do číslo tech. čas
sěcšhö štrogemřezkoušeni a Seřízení Secího strojefllastni prá normy jęđn, v N11
cewyčíštěni strojs,úk1:'ı.d waco'ıiště a pracovnich pomůcek na
konci směny.Norma obsluhy = 3 pracømicí.
Jízda traktoru na pracoviště e. zpět není započtena ve výkùnüvé 5558 ar 0,44
normě.

llechšnizovaná plnosıja Secıın flrøjkem VANCURA
5' s nosičem nářadí RS-DQ ; dřevina smrk

IL i Příprava pracoviště a strcjsmasypání mořanáho číslo „u“ č“
s stroje,přezkoušeni a seřízení stroje :vlastní práce, na,“ dfldm v "h
vyčištění stroje.Úk11đ pracoviště s pomůcek na konci směny,
Odstranění drobných poruch.Noı-ıı\a obsluhy = 5 prancvnízì.
Jëzda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonn- 5559 m. 0,52
ve norma.
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4. Mechanizovaná proužková sije a plnosíje secím strojem SEU'N/T

- zetor 5718; dřevina sm a bar

Pupìs práce: Připravamasypání Semena do strojemřezkoušem'. „

ľššřłšgňľštrojafllastni práceìodstraněni drobrúch puruch, ššíb Šaäg' ìaäh

vyčištění strojuúklìđ pracwiště a pomůcek na. konci směny. nv a '

Norma obsluhy = 2 praccvnicì. Jízda trakturu na pracuvìště

a zpět není ve výkonové nurmě ıapočtenu. 5560 51' 0111

5. Mechanizcvaná zásypka nasam'ım zasypávačem výsevu ZV/7 - 251701' 5718

Popii ráge: Příprava pmcd. stroje,nap1něni zásobníku ze-

Hı-ıìu,prezE-øušeni a Seřízení strojeyvlastuí préca,ođs'kraně-

ni drobných poruchflyčìštěni strojenìklíđ praha pomůcek na

číslo ˇtech. čas
nornv jedu. t

konci. směny. Norma obsluhy = 2 pracovníci.
Jízda traktoru na pracovistě a zpět není ve vykzmové normě 5561 s? OJZ

započtena.
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Mechanìzovaná. zásypka plnosije s uválênim železnýux válečkem - RS-09

poruchçošetření nářadí a pomůcek,úk1±d na konci směny.

Norma obsluhy = 1 prac ovník.
Pojezduvá rychlost = silniční 1. są“

6.
Eniıgrégâı Příprava traktoru a nářadì,nap1năni Zásobník'u číslo čas

zem'ínøuľnmlađsč),jízđa k záhomıwlasrbni práos,jizđa zpět, ,wmv v Nh

kontrola prováděné précamdstranění drobných poruch,běžná

údržbašočíštěni a úklid pracoviště na konci směny.

Norma obsluhy = 1 panovník. 5552 O .58

Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena va výko- 7

nové normě.

7. Meohanizovımé uválení síje železmľ'm válečkem v nosič nářadí

20215 _LQì Příprava pracoviště a nářadi,spuštrˇxni válečku'. čísla čas

vlastn prace,kontrola prováděné prácefldsìranění běžqí'ch mrmy v Nh

2,50



s Školkaváni sazenic dvouıˇ'ádkovým školkovacím aamochođmìm strojem
. „ml“

Pepiıpráceì Příprava strojefllastní školko'ıání, číslo tech délka č“

č šìraìëní'drcbm'ıch poruch,poaun na další řádky, m ìađn' zákon“ v ml
přemístění stroje na další zéhonzrozebránípčištăni
a uložení six-0.18 na vaìnìček;úkliđ pracoviště a prac 5554 100° kfi 00 bm 0155
pomůcek na konci měny.
Norma cıbslumr = 2 pracovníci.
Spon sememíčků = 6-7 cm ( ø 15 ks na 1 hm ). 5565 1000 k so bm 0'76

Pøčet řádků na záhcnlı = 7. 5566 1000 k: 60 bm 0,83

9 Školkováni aazanic školkovacim strojem "MANEARIYI' A 821",tıžeıı$m
' nosičem nářam

Po is rána: Příprava strojefllastıi školkováni,ođ-
šť'ęššăäł'âřöhq'ıęh pm-uøh,øčıšeěni maje,køn±x-nın čin" tag' đżılšzn čıăh
kvality práce a úprava zaškolkovaných semenéčků,pře- m je ' z v
Jetí na ňalši záhanyfiklid na konci sněm.
Norma obsluhy: 1 traktoris'hafl pracma šk.atroji, 5567 1000 do 1,50
2 pracma připravěmélka záhunů = 50-550 mapou 7,5 k: 350 m
cm; vzdálenost řádků = 20,8 cm.
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10. Školkovéni semenáčkñ jehl .a Batmdıˇ'evìn školkmaím rámem

šeıìšızêssž čim
Příprava pmcoviště,úprevfl záhvmı před a po školko- normy
vání,pzˇˇíprava školkovsciho rámu,đ0náška semenáčků,
úprava kořenůflkliđ pmcov'ìště ı pracovnich pcmúcak 5566
na kancì směny.

stáří tech. čas
au. jedu. v Nh

jedno- 1000
letá hn 552
đvmx- 1000

5569 letá kfl 4'32

Zvyšujíci procentní úpravy ıúklađnách norem času:

H5“ Pøpıfl ztěžnjiøinh pøúnıinøk svyšení v 7-
přiráž. az ı›_:

11 školkování do suché zeminy 5

12 školkwáni do značně mokré zemíııv 5

15 práce při značně kamenné půdě 10

10
14 při práci a nekvalitnimì sazenicemí z nálet“
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Mechanìzovanê vyorávání sazenic jednořáđkovýı sklizečem sazenic -
n- traktox' Z 4011 a více

:is Příprava traktm'u a strojemajetí na Hdekflpuštšní stroje,
ávání,ctočeni,knntrola kvalityflđstanění drobných poruch,běžná

údržba strojeđeho očìštěni na kancì směny.
Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonově normě.

číslo normy normy obsluhy mărná jednotka dřevina čas u Nh

5570 2 100 'bm řádku jahl. 0,06

5571 2 100 bm řádku listnatů. 0,10

12. Mechmođorávání neneıę'm calozáhon.pođm'ávacím rámem ~ RS-OB

'Popis prace: Příprava traktoru a rámumajetí na zšhuu,spuštění sfirojefllast-
H-çy-ŠFŠĚŠx-ıłfltnčeni a kontrola prá.cs,ođa'tı`mění drobných poruch,bšž.údržbı
straje a jsho cčíštěni na konci. směny.
Jízda traktøru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonøvé normě.

číslo normy norma obsluhy mětná jsđnctka dřevina čas v Nh

5572 1 100 bm záhamx jehl. 0,07

5573 1 100 bm záhømı listnaté (LCE
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15. Ruční vyzveđávání podoraızřch sazenic,iřidění,počitáni n zakládžní

gggiıgázeì Příprava wscoviš'tă,ruční vyzvađáváni pođorarýęh sazenic,tříděni,
úprava ko_ nků,počítání,rovnáni a vázáni do svazkůpdnasení na místo založení,
vyhlønbenı rýhy da 151.20 cmflaložení a àahrnıuti založených svazků zemìnmı.

Úklid pracoviště a pracovnich pumůcek na konci směny.

ˇ . . , ě v'
:353; 'nìăá stáří sazenic s đřavìn 533316 vrřvă

. l. .

5574 1000 ke .iıđëslàäšı flmľkvbürvmđvflwšhfikfiv 1. úø 15 zn 1,00
vejınutovks a olše

5575 1000 ks 35516 do 30 cm 1,?0

5575 100° k“ É!2\čłsžé_2.§2êzšš-šžššełsžż 2- d“ 50 U“ U0
svrk,burovìce,modřín,døuglaaks,

5577' 1000 'kB vejmutovkaplše a všechny ostatni T215 50 Cm 2,90
5578 1000 ke sazenice vcøtne kerů. 5. do 15 em 1,30

5579 1000 ks an 50 nnı 2,00

5580 1000 ka do 60 cm 3,00

5581 IWO k! nad 50 Cm 5,50
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14. Ruční vyzvsdávání a zakládání sazenic

ł: is_préc§ă Příprava [raccvíštěflučni vyzveđáváni sazenic,úprava kořinků,počí-
tžäfiřłděnıflovnı'mí do avazkñflázánipdneseni k místu založeniflaloženi do rýhy
111d 20 cm,založen$,příhrnutí;úklid pracoviště a pmccvních pomůcek na konci
smeny.
číslo měrná v'řška. sazenic v cm

' - 0-
nom druh sazanıc jednotka do 15 1? 50 60 nad

1 2 3 4

Sezemice neškolkwané

5582 nšıxcnkøıˇ-emıê 1 000 K5 1,29 1,55 2,24 3,70

5583 hıuhøknkuřennê 1 000 kfl 1,81 2,67 5,87 8,08
Sazenìce školkøvané

5584 nšmøkønˇ-enná 1 000 ks 1,89_ 2,32 5,18 5,25

5585 hlubokùkđřemıé 1 000 ks 2,75 5,44 4,90 10,49

Snižujicì procentní úpravy základních norem času

č.úpnvy popis ztšžnjıøinh vıivů , ggmgš x,

51 Zakládání sazsníu do předem přípravných rýh nebo přikopů 10

52 Vyıvadáváni sazenicmođorarých vyoravačem 30
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g IRuční vyzveâáváni pođoraných semenáëkůìlwsiìê BI!!
1* ' a uložením do košů (přepravek)

20215 252083 Přípravafldloženi pracovních pomůcekfliastni vyzveđâv-áni s ukládá-

nŠmì-ö košů (přepravek).Naplnšné koše nebo přapravlq se Sazenícemi zůstávají
na ploše k další manipulaci.
Úkcliđ pı'acuvìště na kımci směny.

` číslo nwm' měrná. jeđno'aka čas v Nh

5586 1 n? 0,14

Ruční vyzvečavám'. podal-mých semanšm plnosija sm s üøzaním
16' do košů nebo přaprsvek s tříděnim a zakládání-In

P is Brige: Připrsvapdloženi pampømůcakfllasiní vyzvađávání s ukládáním do
Ensrnebø šřepravekxoše jsou již na plošeflyhírání samsxáčků z køšů(přspravakì,
třídění do '5 jakoshmkupinmřipađné uáčení v chemJoz'cokuflakládáni do rýh.

Úklid pracoviště na knncí směny.

číslo nurmy měrnú jađnvłøkı čas v Nh

5587 1 m2 0,55
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17. Třídění a počítání jsh1.a listnatých sazenic v počitárnách

P2252 EE; Příprava,d0náška sazenic v kcšichfllastní třídění s počítání-m,“-
řazenł saza c do 5 jakostních tříđflázání do svazků po 50 kusech,u10ženi do
košů podle jakosti vytřiděmých aazanía a odnesani na misto uskladněnL
Úklid pracoviště e pracuvniah pomůcek na konci směny.

Žiggä dřevina - varianty 3:33: ŠF-ăh
bmovicíìasnı - 1/1 - l/Ž - 2 a. - 3 a

5585 moči-in - 1/1 - 2/a 1000 ke 1,60
smrk ztepilý - 1/2

smrk ztepilý - 2/25589 modřin _ 1/2 1000 ks 1,70

11m upa - ı/2
5590 Šnh ' - 2/0 1000 ke 1,90

buk - 4/0
dub - 4/0

5591 jasan - 1/2 a výše 1000 ka 2,90
jasan školkovaxý

5592 třídění Šipků - lfiıliìflm'a 1000 ks 2,58
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18. Zakládání vytříděıťroh a apočítaných sazenic

22 iuréžšıvon , Davoz
Príprava,převzetí apocıtazých sazenic podle tříd a uložení na

do vzđálanosti 100 m,saloženi sazenic dle jakostních tříd včetně
vyhluubení rýhy do hlcu'bky 20 cm a přihrnuti založených sazenic zeminou.
Úklid pracoviště a pracovnich pomůcek na konci sněm“
číslo měrná čas
normy dřevina " Varianta jnćnnżkfl v Nh

borovice - 1 1 1/2 2/6 3 05595 mk _ 2/0' ' 7 1000 ke 0,17

5594 dub,lípa,jaaan,olše - 2/0 QIOOQ ks 0,21

19. Ukládání sazenic do palet

nouflıÍ cze
29215 Qzˇáçeı Ýˇı'ıpx'avsďrìpevnsnı aììđnové folie na dno pefetyďoaypáni rašeli-

nı sazenic do 2 řad kuřem' k ao'bë na nasypenmı rašelìnu,postřiì‹ chom-
přípravkemflaaypání rašelincumasazeni přepážky a celý posìup se opakuje.
Sazsnice Jsou uložsąy v paletě v5 5 patrfich.
Úklid pracoviště a prac.poım'xcek na konci směny-

ıxxěrna' čas
Žšânl; dřevina - varìınta jnđnøtkn v m1

5595 bm'cıvica a smrk až do - 5/0 1000 k: 0,56
4n-
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20. Kelímkuvéııi Sazanìc na pluičcø "MAYER"

Epis práce: Připrava,úonáška kelímků a beąýnekmavlhče
auSEĚgE-HB zásobníku plničky (kolečkem,tranıportárem)
práceflkláđání nakelimkovamých sazenic do
peàicefiklíđ pracoviště a pracøvnìch pomu

Nurma obsluhy = 5 pracomíćì.

'beđýnek a odnášení na mist

ni substrátu,mváž9nf
, spuštění strojofllaıtní

c další ex-
cek,očiš+.ěni stroje na kcnci směny.

číslo tech. druh obvođuvá rychlost cas
normy jeđn. sazenic kotouče v Nh

5596 1000 ka Smrk čtyřlstý 1 8,40

5597 1000 ks smrk đvuulstý 2 5,21
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21. Obalování flsmnáčkű Valđmanovým způsobem

_ , číslo těch. čas
Popısprace: normy jeđn. t

Příprava folie a drátěąých sponflbaluvání seme-
náčků,Ođložení Obaluvaxzç'ıch semanáčků a jejich 10 ks
vázáni do balíků po 20 kusech. 5598 Obalàá-ˇ 0,25

. sme c-
Donáška substrátu do vzdálenosti 5 m. ıŽů

Ođnášeni obalovaıých semsnáčků v balících po _
20 ks do vzdáleností 50 m a jejich uložení 5599 1 ks 0105

Odnášeni na kažıä'Ich dalších 50 m 5600 1 ks 0,0!

Při odnášení se technickou jednotkou l ks rozumi 1 balík obalwaızìoh
a svázaných semenáčkñ nebo sazenic v počtu zpravidla 20 ku.
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22. malování asmsııáčk-ü Albrechticlçâm způsoben

číslo tech. čaı
Popispx'éoe: normy Jedu.t

Qıalmáni semeıáčkůJejìch vázáni a ukládiní
do vzdálenosti. 10 u; uvážení subıtrétu do 5501 1 kg 0,46
vzdáleností 30 m.

Technickou Jednotkmı 1 ke se x'uıuııű 1 balík o ubııhu cca 40 ke
obslewfch semenáčků.
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23. Zazimwáni a nđzìmmrání semenáčkű a sazenic

čísla tech. čas
Pupìapréua* nurııv jedu. t

Zııìmeváni lesních ăcolakmrokládáni Iamenáčků
a sazenic na záhımech lísficvkcupašslincu a pod. 56m 10 m2 o 42
včetně danášky tohoto máıerìálu na zákony do '
vzdáleností 50 m.

Odzimováni lısnich školekflybírání listwky,
rašeliıąy u pod.,0dn§aexıí tohøto materiálu 5605 ‹10 m2 0.25
mimo školku , úprava ıâinonñ .
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oDDIL II.

_ Stranaı

hmm!umu-šesflš'áixx_ěèšu.21:9.1512žêeá_čéb292
A - Skladba a obsah výkonıwých norem s normatívů času 37

B - Kriteria. činitelů trvání 59

C - Ođcl'ıylky od normálních pracøvuich podnánekmající vliv na změnu apotřoby času 40

D - Tabulky výkonových norem
Tab. 24/ Ruční kypřani záhmıů mutyčkou,jednođuchøu šla-abkoıı,jeđnořádkovým

rotačním ì vícemotým vIeěným kypřičsm 41

Tab. 25/ Mechanizované kypřaní zákonů mlabraktøram,ťrézou a traktorem
o šířce záběru kypřiče do 100 cm a nad 100 cm 42

vých norem a normativñ

Výkonové na'nąy jemu vypracovány pro.
24 - ruční kypřeııí zákonů v lesních školkách za punžìti motyčlw ,ruční nožøvé plečlqy,

Jednoduché škrabky a jeđnmˇ'éđkcvých kypřičñ (rotační. nebo nožøvéjkmbkové 1 vi-
cełmoté vlečené kypıˇ-ìče.)
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241 - tyto pracovni úkmzzı
- povrchové prckyprsni půdy (ı'çızrušaní pñđııihn šlcralou'pu) mezi řádky sazanie
- hlqubka kypření závisí. na půdš,đx'uhu výsevnflzrüs'tu sazeniø a půd.
- Odstranění plevels ze záhanMpokud se vyıkytuâišh to v růměru a 5 mist na 1 I|
- odklìıem'. plavela mimo zákony na průměrnou vz lenoat 1 m

25 - mechanízované Wpření záhenů traktoremmeløtraktøremfiřézmı a. pođm šířce záběru
kypřìče do 100 cm a nad 100 cm

251 - tyto pracovní úkonyx
- přięojení ìq'příče v areálu školky(pokud není Již u traktoru namontován)

a prijszd na zákony ,určené ke kypřeni
- spuštění kypřičs a nastavení hloubky kypřøni
- jízdy irsktorem a sledování práce kypřìčeflby nebyly puškozany :nahlas
- očìštěni kypříče v případě mbalení zemím' nebo plevalo.
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B - Kriteria řínítalů trvání

1) Způsob kypřenı:

2) Půda: 111-121 -

5) Výška semnáčků
112 - Semenáčky

- semenáčky
- Semenáčky

11 - ručně
12 - mechanizovaně
łehca_obđě1avatelná - ruční 1 mechanizované práce ee provádějí
enščno,půđš-äë'šýpl-Qáflísčitá až písčitchlinitá,nsulpivú na prac.
nářadí ani za deštěizsmìna. Je snadno rozpojitslmí fýčem nebo
metykouł;
středně Obděłavatelná - ručním í mech.pracím klade půda Již větší
odp-cır-Íě"vıce 'šouđrzm a při větší vlhkosti ulpívá na nářadí a vy-
žaduje při práci s nářadím střední rámhu;

dšlavaL. - ruční i ınseh.préce ee konají obtížně jde
o swărzn půdy,tăžko rozpojitelné s velkeu příměsi 3110-
vých scučástímřipadně i a větší příměsí štěrku,půdy mělké a pod.

a sazenic:
a sazenice o výšce do 10 cm
a sazenice jeh1.o výšce 10-15 cm,listnáčů e výšce 10-25 cm
a sazenice jehlm výšce 15 cm,listnáčű o výšce nad 25 cm

121 - bez rozlišení.
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C - Odchylky cd normálních pracovnich podmínek,

'21.1_i-=ı§__z-ł_i.!--2_ê-_ž.'š_š_*3.L_ž-2_2-!- ˇ š! ______

Qzšcáafiııáıéıšsêušàšuı
číslo v ˇ . . snížení v X
srážky popis vlıvufldzerý usnaduugs prácı nejméně o:

gosahuje-lí mechanizmuç vyssı pohybové rychlostí než 100 m Za

minutympravujs se zakladni nurma času následovnšz

55 - při ujetí 100m za 2,5 minuty 15

54 - při. ujetí 100 m za 2 mi 50

55 - při ujetí 100

cislo ˇ z
1

Pižžžžlžz-__.ìíìiílìžˇjıížějži*°“° mi ____________________________
15 - Javli nutno vybírat plevel v ø z vías než š :zn'saìt na 1 m '\

16 - př; mech.kyeřeni,p0kud mschanízmuSIkteı-ý še možno ohočiz,“ vrací
zpet nevytizen (Içypření jen Jedním směrem 1^

17 - musí-11 být rychlost mechanizmu anižena,nby semfiněčky a sazenice

nebyly za nuváıw zemìnou *G

15 - Jestliže mechanizmus nadccílíflıhleñeın ke své konstrukcimchybavcu

chlast 100 m za '5 minuty
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D - Tabulky výkonových norem

Ruční kypřsní zákonů motyčkcu,3eđncduch0u šěuahkou,jeñnuřádk0vým
24' rotačním i víosmotým vlečrým kypříčenı

cłšıgıâgs: Příprava,povrohové kypření půdyhczrušcvıâní půdního škraloupuìmaıi
Iř'Ěıìky sezeı-ıIc.Eloubka kypření závisí na půdě a druhu výsevqırůstu us'enìc a pcd.
Odstranění plevele ze záhom'ıflčetně jehc Odkliıení mimo zákony na ø vzdálenost
100 nLÚ'šliđ pracoviště s prac.p0můcek na konci směny.
Karma spotřeby času jest na 1 pracovníka.

číslo . ,v . têzh. výška saze- čas v Nh
normy Druh mw B mna; jsđn. nic v cm lahkıa stredu: težk'á

1 2 5

5604 Kypřeni mctyčkou,jeâııod.šlu`abkou 10 m2 do 10 0m 0,48 0,64 0,80
jah1.10-]55605 dtto 10 ne nehmê; 0,40 0,55 0,72
jehl. I$+

5606 dtto 10 BQ 115'tn.25+ 0,28 0,45 0,59

5607 lžyęľienř šaëzuřálìžgąçzìržšäm 10 ne an 10 nn 0,10 0,16 0,25
JehlJO-'IĎ5508 dna 10 „2 ust_10_25 0,16 0,25 0,29

EI. 154ssw đťøn 10 ne Žäsbmü* 0,24 0,31 0,58

Z'vyšu jící procentní úpravy času: Snižujicí procentní úpravy času:
15 O
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25' 0 šířce záběru iqpř'iče do 100 cm a nad 100 cm
'ráechanizované kypřsní. zákonů malotraktcrem,frězou a traktorem

Éggłìgzáâgi Příprava trakturu i kypříčamřijazd k 5áhcnu,spuštěni kypříče,
ustavení hlmı'bky kypřeníwlsstni lqypření,kontrols kvalitymdstrıměni drobmřch
puruchflčìštěni kypřì'čs na konci směny.

Nm'ıufl. spotřeby času jest na 1 prauwnika.

i l . v 'ˇ cas v Nh
z s ° nábex- ıçypı-iča 3:22' :Izkz zz," ıøgxn sıršanı ggżu.

h5610 óø 100 ønı 100 nz ,znění 0,08 0,09 0,10
bez

5611 nad 100 nn 100m2 x-øzııšnnı 0,06 0,01 0,03

Zvyšující procentní úpravy času:
15, 17, 18 55

Snižujicí procantni úpravy času:
55, 5-1,
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ODDÍL III.

A - Skladba a obsah výkonových norem s normatívů času 43
B - Kriteria činitelů trvání 44
O - Odchylky od normálních prcmmích podmínskmajíci vliv na změnu spotřeby času 46
D - Tabulky výkonových narem

Tab. 26 - Ruční platí záhønů 47
Tab. 27 - Odklìzeni plevele z vypletých záhømì 48

AI S_k_ł_a_§_l_>a e obsah výknnových norem a normativů
Výkonové normy jsou vypracovány pro:
26 - ruční platí záhunň _ odstranění plevele zs záhıvy'trhnutim i s kořírflxy,vy~

rýpnutimflyrýpnutím i. vytrhnufimha použìií jednoduchűch
pomůcek,upravenéh0 nářadímatyčk'y a pod. a ukládáním
plevele do nádob nebo koleček

261 - tyto pracemi úkaąv:
- vytrhnuti plevels i s kořiukyflyrýpnutiflyxýpnuti i vytrhnuti
- uložení odstranšného plavele (10 nádoby,knše nebo kolečka.
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27 - odklizenı' plevele z vypletých zákonů

271 - tyto pracovní úkony:
- odnášení plevele z vypletých ploch ve věđrech,koších,beduách a pud.

na vyhražená misto
- odvážaní plevele z vypletých ploch na vozících,kelečkách s pod. na

vyhrgžené misto.

26 - Ruční pleti zákonů
1. Způsob ručního pleti“. a)vytr`náwíní - plavel je mřlce a středně kořenící,30

z půdy jen vytrhávéııťbez ohledu na nářadí!
b)vyıˇýpávání - plevel ja hlubokokořennýh küluvým kořenem)

a musí být vyrý 'vén(nožem,plecí ř'xˇrnbkouì
c)k0mbinovaný- pšati plsvele měloe,střednš i hlubokokořa-

n cího.



2.
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Stupeň zaplevelení:
a) slabě zapleveleno - plevel Je na ploše slabě uchycenhjeho výskyt desahuje

pokrytí plochy do Jedné třetiny
b) středně zaplevaleno - na ploše větší výskyt plevele,ktaı'ý dosahuje pokrytí

plochy da dvou třetin
c) silně zepleveleno - výskyt plevele převyšuje dvě třetiny plechy nebo ja

plocha sbuvisle zaplevelena.

Viditelnost sazenic:
a) sazenice viditelné - samemíčky a sazenice mají takový vzrůstfie Javu vidi-

telné nad plevelem
b) sazenice málo viditelné - vzrůst semenáčků a sazenic je stejný va výškou

plevele a tim je ztíženo jejich vyhledávání
a) Sezemice nejsou viditelné - pleti eamem'ıčků u. sazenic vzrůetově malých,

které mezi plevelem najsnu viditelné a muei být pracně
vyhledáváııyıpravíđla jde D 1 pleti po výsavu semen.
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C) Odchylky nd normálníchpracovn
Eìfl'í_cí v1§_z__!_ı_a___změnu 8-2 ˇ _L

1) ıižžżżsšıtesžflžeĹÉÉ-:êzy čımšı
popis vlivů ,usnadňujicich práci

popis vlivů,ktaré ztěžují. práci

19 - musí-li být půda předem kypřenı (není ůustatačně vlhhâ
nebo Je nutno narušit povrch - šhalmp ) . 5

20 - při práci v těžkých jfiovìtých zeminách dla míry obtížnosti 20
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D) Tabulky výkonových norem

26. Ruční platí ıáhmxů

Eggıı _Éggi Přípravamdstmněni plavala ze záhnnüvytrhnutim i S kořìnky,vy-
rypnut m,vytx~hnutiln i vyrýpmtim),uk1áđěni plevele do nádob nebo kolaěks na

pěšině.
číslo způsob tech. stupen ossv 1 osev málo osev

normy jedu. zapleveleni zřetelný zřetelný nszřeteląý
1 2 'š

5512 Platí vytrhávé- slabý 0,70 1,04 1,47
nim při stupni

5615 zapleveleni 10 m2 střední 1,07 1,42 1,86

5614 silný 1,65 2,00 2,45

18ti vy ' vá- v5615 gim při gytgżní flınhý 1,1; 1,51 1,98

5516 npıøveıøni 10 M2 střední 1,55V 1,94 2,45

5617 silný 2,19 2,60 5,10
pleti; vytrlává- ,5618 nim i :pává_ flınhy 0,90 1,25 1,71

5519 121m Při Hmpni 10 m2 stredni 1,51 1,68 2,14
zapleveleni

5620 BilrÚ 1,91 2,29 2,77
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Odklizexıi plsvele z vypľetých záhtxxů

ˇ ra: v N
p°ıľis säupeılx Í vvflíınnnqifl 50 ın v am 'ıon
prace zap sve en 1 2 v

Odnášení plevsle É,
z vypletýeh ploch 'či' slabé 0,14 0,29

ve věđrecb,koš±ch, g Š?
beđnàch H 1M- 'IS vně 8 zhřøúni 0,29 0,58
vyhražené misto Š É

ââ g fliınê 0,43 0,87

odvážøni pıøveıø à
z vyplatých ploch É Slabé 0105 0,13
na vozicích,koleč- 3 Š'
kánh z pøđ. na vy~ P. ĚŠ nřflflni 0,13 0,26
hrežené misto š o a.

3.212 silně 0,19 0,39
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ODDÍL IV.

O r m y a n o r m a t i v y č a s u p r O o c h r a n u
_ k 2.2-5 čim.- _

Strana:
A) Skladba. a obsah výkonových norem a nm'matìvů času 49
B) Kriteria činitelů trvání 51
c) Odchylky od normálních pracovnich podmínek 52
D) Tabulky výkmxových norem

Tab. 28 - ochrana chemickými postřiky 55
Tab. 29 - plnění nádrží vodou a příprava chsıııìukého roztoku 54
Tab. 50 - jízdy s traktorem RS-OQ při chempostřiku 54

^> §_\‹_š_fl.
Výkonové narıąy jsan vypı'ıaızıwáııøi pro
28 - ochranu rostlin chemickými postřìky

- celcrzáhoncvým postřikem,pu-uváđšıv'm kamovkami bez rozlišení chempřípravku
u postřìkwací aparatury

- celuzáhønovým postřiluem včetně dezinfekce půdy,provăđěąým kmcøvkami,baz
rozlišení chempřipravku a postřìkđvací aparatury '

23-9.5131 ů
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- oeloplošným postřìluamflrováđěıým x'smsny,bez rozlišęnì chempřipravìm
a postřìkqvací aparatury ˇ

- Qalozáhonwým postřìkemmrováđěným celozéhanovým mszìıˇúdkwým postřìkuvı-
camfläez rozlišení. champřipravku a typu postřikovací aparatury

281 - tyto pracovni úkony:
- příprava traktoru ı postřik.smpravy,připravs k posiřiku na ploše
- vlastní postřikhraktorfllastni postřikovač a 2 nádrže)
- způsoby champnatřiku: celozéhonøvě,caluplošııă a meziřáđkmrě
- provádění chempostřiku s různými adaptéry pro dam' taohnologický

postupKrozvodJađice s koncovkamifløzvođďsmanmmsziřáđkcvý postřikcvıč)

29 - plnění nádrži vođcu a příprava chemického rmtaku bez rulišeni chempřiprıvku

30 - jízdy traktorem RS-OQ při chemickém postřiku
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291-301 - tyto pracovní úkony:
- při rava traktorumáđrží a dalších pomůcek k čerpání vody
- pln ní nádrží vodou
- příprava chamíckého roztoku
- jízda z garáže ka zdroji vady
- jízđa a plnění nádrži na místě postřik“
- přsjižđšni mezi plochami

ostatni jízdy pro pomocné práce
čištění aparatury a úklid nářadí

B) K r i t e r i a.__‹ˇ_:_i_x_x_ì._t a ł.\'ì__§_ı_`_! á n i
1) Způsob ochrany rostlin

11 - uelozáhımmıý postřik chempřı'pravìqmrováđěxý kuncovkemi
- ochrana sazenic
- Ochrana sazenic včetně dezinfekce půdy

12 aeloplošný postřik chamiclqìˇmì přípravkyflrováděıý rameny
15 caloúhancvý postřik champřípravkymrwáđěný meziřáđkvvým postřikønčam

2) Plnění nádrží vodou
21 - pnčet a Objem nádrži



-52-

5) Jízda traktorem RS-OQ

C) Uđchylky uđ nørmálnich pracnvnich podmínek,

msjicivlă. ěnufl Dtřabyčaıu

Pracvvní podminky dla technolog-1.8 a pracovních postupů.



D) Tabulky výkonových norem

25. Ochrana rostlin chemickými. postřiky

šflłšľ _
Příprava traktory a postřikđparaturyďříprava k postřiku na plošewlıstní
postřikpđatraněni _drobıýnh poruch u přelm'žek při vlastnil postřiku.
Úklid pracoviště a pracovních pomůcek Ba konci. směny.

číslo . . tech. norma čas
ncrıw druh prouděné prace jedu. obsluhy v Nh

ochrana rostlin celozáhonovým postřikem
5627 champřípravkzyflrovéđšný koncavkani ha 3 15,27

ochrana rnstlin včetně dezinfekce půdy calnzá-
5628 honovým postřikem chem.přípravky,pruvúđěrq'rm ha 5 55,48

komovkxmi

5629 celnııılgšx'ąý postřik chemickými příprflvlq ha 1 1,56
provađengı mmany

celozélwmvý postřik chemflivřípravkymrcváděný
5650 celozáhonovým naziřádkovým postřikovač“ Ina 1 7,05
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29. Pıuěın'. nádrži vodmı a příprava chemického roztoku

TRP - číštěnfiproplácł'mtflaparatury na kunci směny.
Gbsah nádrží: 2 nádrže po 500 1.

2222_E22Připrava zařízení a pomůcek k čerpání vody ,vlastni plnění náđrži,
ukvncenı plnění a úklid pømůcèk.Přípı-ava cłnmmoı'boku a ,jeho míchání dle palcynü

5631 plnění náđrží vođøu a přípr.ch.x'oztoku 1 plnění

cıflIo mnm ˇ N
nur popis práce tach.Jsđn. ohqı 't cas v h

1 0,50

50. Jizđy Ťrrakturem RS-w při chempostıˇ'i'm

jízda do gm-áže.0dstraněni drobných poruch při Jízdách.
Úklid na konci. Směny.

P is práce: Jízda od garáže k místu plnění nádrží vodou nebo na pracovni plo-
-EL __ _
chnjłšëy plnění. nádrži hšhsn pnfltřiıcn n jízdy zpëż,pxˇ-nj1žóčni mezi pıønhzını,

ìialo ' .normy yopıa práce tachdedxı max-ma.
obsluhy

čash

5532 Jízdy traktm'em RS-OQ 1 km 1 0,10
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ODDILV.

Vý_k n _LÉ Egı;_ı_ıı_:ıˇ__a__ı_ı_o_xı_g_ı_5_ì_ìvy času prsugstıtni prúę
Stranu

A) Skladba a obsah výkonøvých ımľem a nm'mativů času 56
B) Kriheria činitelů trvání 59
C) Ddchyllcy od normálních macpvniuh podminek,mjicí vliv na spotřebu čuu 60

D) Tąbulky výkanavých nm'àm
Tabđl - Vykláđáni rašeliw a substrátu z vagonů ČS'D nakladač“ 61
Tabűz - Zabuduváni Eetmflloupků do předem připravených jam 61
Tabá'ä - Stavba plotu z drátěného pletiva a upínání pletiva traktorem 62
Tab.“ - Výroba količků dn věnců 62
Tabăä - Mechanizwımé propıřování. rašeliııy a substrátu prcpař.kulmau HOSCHLE 65
TSI-1.36 - Jízda traktoru s propařovauí kolenou 63

E) Technické a. m'ganizačná zásady pro práci ı prnpařcvaci kolmou HOSCH'IE 64
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A) Skladba a obsah výkonových norem a normativů

Výkonové nunıxy Jsou vypracován' pro:
51 - vykláđání měaliąy a substrátu z vagunů ČSD nakladnčęııı - obsah lžic' do 0,25 .5

311 - tyto pracavni úkony:
zajištění vagonu před vykládkou
přístavení nakladače a vozidel
nakládání ıxakladačem
odvoz včetně jízdy :pět
vyčištění vagonu a úklid pracøvištš

32 - zabuđmšni betonových sloupku do předem přípravných jam
321 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracwíště a nářadí
dočištěni jam
usazení sloupků a upevnění kameny
zasypáni hlínuu a uduaâní
napnuti šňůry a vyrovnání do rwiąy
vykøpáni rýłv pro zapuštšni đxázěnéhø.pıøhıvı - hıonbkn đıı CSI
úklid praoøviătě a nářadí.
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35 - stavba plotu I drátěného pletiva ı upínání pletiva traktorem
551 - tyto prscwni úkony:

- natsženi napinflcích drátů traktorem v horní i dolní části sloupků ı upevnění
- roıkuleni pletiva
- postavení plstivn ke sloupkñmflapnutí traktorem a připevnění k upínací:

đx'átům nn třech místech v dolní ı na třech místech v horní čéıti
- ˇflırnutí :sminš k letìvu
- Fukliđ Iracovišt a àřıdí

54 - výroba kolíčků do věnců
541 - tyto pracovní úkonyı

- dunáškn připraveıýchflí cm dloıúýohšpnlíků
- ětipàní količků 8 x B cm

nıˇ'azáni špičky nožem v délce 5 cm
počítání. a vázáni na dvou místech pn 500 k:
úklid pracoviště a nářadí.

55 - mechanizuvané popařøvéni mšeliąy a ıubstrátu propıřuvıcí kolenou IUSCHLE
( v1: odstavec E) - TUZ pro práci ı prøpeřxolımou )

36 - jízda traktoru s propařuvaaí kolmou,ı nákladem ı bez iňklađu
551-361 - tyto pracovni úkmıyı

- příprava zařizsni a h'nktønı
- převoz zařízení na pracuviště V
- zapojení na zdroje vody n elektrické energie '
- příprava k propařnvání
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naplnění kotle vodmıflýıııënı kntılyıćìorufloplněni PIN
uložení zeminy nakladač“ na valník
pz'opnıˇ-ovúııí a kontrola zařízení
jízda traktorem ı plızìııı i pıázdným vslníkııı a vyklopeni ıamtnv
drobné opravy a běžná údržbu během směny i na konci ıněıw
odjeıđ z mista propařovúni do gn'fia.
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B) §11 telů trvání

51 - Vykládání rašeliny a substrátu z vagonñ ČSD mklađačaııı - obsah lžíce do 0,25 ııı5

- obsah lžíce do 0,25 m3
- typ vagmm N'P,NO,VYR nebo ZSA
- měrná jednotkn 1 t rašeliıw

52 - Zabnđøvání betonuvých sloupků do předem připravených Jam
- měrná jednotka 1 ks (1 ęlmpsk)

55 - Stavba platu z drátěného pletiva a napíıňni pletiva trakturem
- měrná jednotka 10 bııı postaveného đrátěnéhn plotu

34 - Výroba količků da věnců
- mšrná jednotka 100 ka vyrobených količk'ů
- Příprava dostatečného množství špalíků

55 - llechanizované papařováni rnšeliıw a substrátu prupařøvaci kolenou [(SCHIE

- měrná jadnotlm 1 m5 propařené rašelixv nebo substrátu
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- příprava dustatečného množství rašelìw
- vlhkost rašeliny
- zajištění. zdroje vody a elektrické energie
- připravenost plochl pro propařovanmı zsmìnu

Jízda traktoru s opaxˇ-Dvacı' kolenou
- měrná jednotka km
- vzdálenost dwozu i odvozu rašeliny.

Odchylky od normálních pracovnich podmínek,

mající vliv na spotř bu času

Pracovni podminlq,cdp0vidajíci technologickým a pracuvnı'm pustupůııı.



31. Vykláđáni rašeliny a substrátu Z vagonů ČSD nakladačem
- obsah lžíce do 0,25 m3

Popis Erégfizajìštění vagonu přađ vykláđkou,přistavani nakladače a 2 vozidel pro
Odvozľnăldůutoflklápěčka a traktor s vyklápščkou) ,vlastní nakládéxxíıpříprııva a
posun vagonu i nakladače,odvoz rašelìıąy včetně jízdy zpětflyčištšni vagønů a ú-
klid pracoviště na. konci směny.

pod. ,usazšìł sloupkuflas
rovím/flýknp rýhy pro zapuštěni pletiva do hloubky dle ČSN.
Úklid pracoviště a nářadí na konci směıw.

cıslc
normm ıııěrná jednutka typ vagnnu čas t
5627 l t NP, NU 0,55

5628 1 ť m, zSA 0,60

62. Zabuduvăni bs'bonmrých sluupků do předem připravených jam

ĹFQÉĹEÉOS: Příprava,đočištěni jânv po vyvrtáııí půdním vrtákem,rýčeııı,lopatou a
ypáni hlinou,upevuěni kameny ,uđusúnímapmti šňůry do

číslunormy měrná jednotka popis práce časvmı

5"29 1ks zabudování batønových slnupků 0,52
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53. Stavba plctu z drátěného pletiva a napínáni pletiva traktorem

Popis prác ~ Přípravaflatažaní napinflcích drátů traktm'eın v horní i spodní cásti

ší'cı-ıfıřůjůševněni na sloupky .Rozkulení pletivamuataveni ke aluupkı'm a napnutí
traktorem,pxˇ`ípevněni pleìíva k napínecimu drátu na 5 místech v harnı' i spodni

částí,příhıˇmıti zeminy k pletívu.
Úklid pracoviště a nářadí na konci směny.

číslo nornv měrná. jeđnutka čas v Nh

5650 10 hn 0,69

34. Výroba kuličků do věnců

fgp'łs_prıá§e_z Příprava,přinesani připravemřch špalikůmařazaąűch do délky 25 cm,
stIpĚnI na koláčky B x B,zašpičatění kolíčků nožem na délku 5 cm,počitání a vá-
zání drátem po 500 ks m dvou mistechflklid pracovištč a nářadí na konci směny.

číslo normy měrná jađnntka čau v Nh

5551 100 ks 0,62
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'55. Hachanízoveně propařování rašeliny a substrátu propař.kolunuu IČBCBIE

1299s _Q 5 Převezení zařízení na pracoviště zapojeıfi na zdroje,příprava k pro-
paz'ovflšłm lož.zsminy na valník,vlas'tni proparování,kımtrola zařízani,ođv°ı pro-
pařfleminyçdı-obné opravy a běžná údržba během směny.

č.ncı-ııv měı-ná. jednotka norma obsluhy čas v Nh

5632 1 m5 1 pracavnik 0,50

36. Jízda traktoru s nákladem a bez nákladuflykløpení zeminy

šsìłž.
Dle vykonových norem pro Odvoz materiálu traktory.

čmm'my měrná Jednotka norma obsluhy čas v Nh

5655 1 km 1 pracwník O,(B
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E) Technické a organizační zásady pro práci
a propařovací kolenou MOSCHLE

1) ILLLLH i 0 k '3 _2.2.2-L§__5_ê_š_š:š_§_ë<i_±
Pro ařovací kolona Mb'sflıle u E 500 má parní kun 500 k ta ' výkım
azopooo kønı/h. Spotřeba mg? 57 kg/h. Ehınnzgø., nnpšflgŠŠb vŤĚŠÍŽı vynhøn
v pojezdovám provedení se zařízením na zmškčflvăm'. vođy - snižuje nebezpečí uıa-
zaváni minerálů.
Specialní popis:
11 - vysokwýkonrú parni kotel IMO Ja rychlavyvíjsčam páry s manpruvcınin přotla-

kem 0,5 atp.(0,05 MEP),kteı-ý vyhovuje nur-nám pro kotle
12 - hořčík typizovanýmlnoautomatìcký
15 - elektricky ovládaná regulace napájené vùđy s typizďegulátox'ern hladlnyflmeıo-

vačem stavu a zvukovou poplašnou signalizaci
14 - automatická. regulace tlaku páry s typizmımzøvačam tlnlmflšvažim zatažitelrý

pojistný ventil
15 - odklopené kotelni dveře a přístupem ke všem dýmmrýın tukñm pro Jednoduahé

a rychlé čištění
16 - otvory na spodni a vrchní straně kotle za účelem vnitřní revize kotl:
17 - speciální spínací skříň se všemi regulačnimi a apínflcimì prvky na plnmuiø-

matìckrm funkci zařízení.
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ití propařovací kolonyx

21 - Nízkotlnký parní kotel je určo .
- k náhradním vytápění skleníků
- k prupnřováni všech druhů zemin teplotami 110-250°C.

h.5_e_1-9.s.ł.e_75.i_-e_-2-€ H ° ° V '1 i-.2_° = i u-:5) P_L9_š.fl_ä-á-“.'_2-ż__!_
Pro účelné využití pruparmcí kolony Höachle SE 5m musí být nn pracovišti
đøđržemy zásady:
- při evenoet dostatečného množství zeminy
- eur: ' zemina musí být pokropena
- prupflřuvncí kolonu nutno umístit ke zdroji vady a elektroinstalıce
- na místo propeřnvání je zařízení přetaženo traktorem
- obsluha zařízení p'weđe ,jeho untnnnimřipojeni na zdroj vody a elektr.energie,đopl-

nění Pml,nepuıtí kotel vodouflınloží valník zeminøu,epuetí strojní naříıení,kentro-
luje funkcí hořúku a čerpadla vody

- propeřenrıu zemím vykløpí nn misto uskladnění ˇ
- obsluha kontroluje funkci celého zařízeníflyněmıje katalđzútcr
- po ukončení prøpıřování provede běžnou údržbu zuříıení n připraví je do transportní

pololv .
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4) V ý k o n o v é n oıııluııııłnzıl r a c o v

- nm-mu obsluhy propařovaci kolomˇ 1 pracovníkem

- nurınu obsluhy traktoru 1 pracovníkem
- mechanizovımé propařøvúní. rašalw a substrátu

- nakládání zeminy nakladačem
- jízdy traktoru s propařovucí kolenouflìovøz i odvoz zeminy a jeji vyklápňni.



Příloha P-6 Rámcové smlouvy k veřejné Zakázce Pěstební činnosti f pěstební Služby (rámcové
Smlouva) f LZ Boubín 2016

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní Zhotovitel) dne (doplní Zholm itel)

Rámcová smlouva na provádění pěstebních činností - pěstební služby pro LZ Boubín
(rok 2016) - oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí smlouvy

Vážení,

dne (Zhotovitel doplní datum uzavření Rámcové Smlouvy) byla mezi Lesy České
republiky, s.p., Se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen
“0bjednatel”) a (Zhotovitel doplní Svůj název/jmeno u příjmení. Sídlo/adresu tıvalého
bydliště o IČ) (dále jen „Zhotovitel“) uzavřena Rámcová Smlouva na provádění pěstebníeh
činností f pěstební Služby pro LZ Boubín (rok 2016) (dále jen „Rámcová smlouva“),

V Souladu s odst4 3.5, Rámcové Smlouvy vám tímto Zhotovitel oznamuje, Že Z kapacitm'ch
důvodů (7hotovitel případně uvede jiny vážný duvod) není dočasně Schopen akceptovat
výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy, Zasílané Objednatelem dle článku 3
Rámcové Smlouvy, tj` uzavírat s Objednatelem Dílčí Smlouvy. S ohledem na Shora uvedene'
se Zhotovitel vzdává práva být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí
Smlouvy, ato pro období od (/,hotovitcl tncde počátek této doby, nejlépe konkrétní datum.

než datum doručení tohoto oznámení Olìjednuteliì do (Zhotovitel uvedeuvsalš nc dıˇ`
konec této doby` ncjlćpc uvedením lxoııkřćtního duia).

Zhotovitel Si je vědom toho, že toto oznámení nelze vzít Zpět, ani nelze dodatečně měnit dobu
platností Shorá uvedenou. Zhotovitel Současně bere na vědomí, že doručením tohoto oznámení
Objednateli není Zbaven Své povinnosti řádně a včas Splnit Dílčí Smlouvy, ktere' již
S Objednatelem uzavřel v Souladu S Rámcovou smlouvou.

S pozdravem

(Zhotovitel přmnicka osoba: doplní Svuj ııá/Dv ˇzì jnıćııo u příjmení osoby opı'áuıčnć _ictlntıt
[u Zlıotuvilelc, leıˇı'ı připojí s\ új podpis
/lıotovitol f) zisku osobu: doplní s\ćjmćno u příjmení u připojí Svùj podpis)



Příloha P›7 Rámcové Smlouvy k veřejné Zakázce Pěstební činností f pěstební Služby (ı'a'mcová
Smlouva) - LZ Boubín 2016

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní ˇ/,hotm itelJ dne (doplní Zhotovitel)

Výpověď Rámcové smlouvy na provádění pěstebních činností- pěstební služby pro LZ
Boubín (rok 2016)

Vážení,

dne (/.lıolovitel doplní Lluttım uzavření Rnnıcovć smlouvy) byla mezi Lesy České
republiky, s.p., se Sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen
AsObjednateľ7 a (Zhotovitel doplní Svüj nž'ıZu/jme'no u příjmení. Sídlo/adresu tı'valeˇho
bydliště n IČ) (dále jen „Zhotoviteľü uzavřena Rámcová Smlouva na provádění pěstebních
činností- pěstební Služby pro LZ Boubín (rok 2016) (dále jen „Rámcová smlouva“).

V Souladu S odst4 10.2. Rámcové Smlouvy tímto Zhotovitel vypovídá Rámcovou Smlouvu bez
udání důvodu. Účinky této výpovědi nastávají dnem následujícím po dní, ve kterém vám byla
doručena tato výpověďL

S pozdravem

(Zhotovitel pržnˇıııcl osoba: doplní svíıj název u jine/no a příjmení osoby oprávněná jednat
Zz'l Zhotovitcle která připojí Svůj podpis
Zlıotmitcl fy/.iclx'z'ı osoba: Lloplní Sve'jmćno a příjmení n připojí Svůj podpis)




