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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oceňováním ocelových konstrukcí z pohledu 
investora. V dnešní době existuje celá řada ocelových konstrukcí, jejichž výroba 
se částečně provádí v dílně, tzv. mostárně a zbytek montáže je provedeno přímo 
na stavbě, na rozdíl od stavební výroby. Z toho vzniká velký problém finančního 
ohodnocení celkové práce, protože montážní firmy mnohdy neuvádějí podrobný 
rozpis prací. Cílem práce je navrhnout postup oceňování ocelových konstrukcí 
ve fázi zpracování dokumentace, dílenské výroby, dopravy a montáže na 
staveništi technologických zařízení. 

Klíčová slova 

Ocelová konstrukce, oceňování v etapách životního cyklu projektu, souhrnný 
rozpočet, kalkulační vzorec, druhy nákladů, cenové normativy, vertikální nádrž, 
výpis prvku, výroba na dílně, doprava, montáž ocelových konstrukcí, kontroly 
ocelových konstrukcí. 

Abstract 

This diploma thesis mainly deals with valuation of steel structures from the 
perspective of an investor. Today there are several types of steel constructions, 
which assemble is partly done in workshop, so called “bridge-workshop”, and 
the rest of the assembling is done directly at the building site. That is the main 
difference from the construction industry. This fact makes financial valuation of 
whole thesis very difficult, because construction companies often do not state 
detailed breakdown of their activities. The main goal of this thesis is to suggest 
procedure how to value steel constructions in a phase of documentation 
processing, workshop production, transportation and technological equipment 
construction at the site. 

Keywords 

Steel construction, life cycle stages valuation of project, total budget, calculation 
formula, cost categorization, normative pricing, vertical tank, list of elements, 
workshop production, transportation, steel construction montage, steel 
construction control. 



Bibliografická citace VŠKP 
  
CHARVÁT, Lukáš. Oceňování ocelových konstrukcí. Brno, 2013. 73 s., 80 s. 
příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. 
 



Poděkování 
 

Rád bych poděkoval vedoucí diplomové práce doc. Ing. Leonoře Markové Ph.D. 
za cenné připomínky a odborné vedení při vypracování diplomové práce, 
Ing. Jiřímu Sachlovi za poskytnuté materiály a užitečné informace 
a v neposlední řádě také rodině za všestrannou podporu a trpělivost během 
mého studia. 
 



Obsah 7 

 

Obsah 

1 Úvod 10 

1.1 Cíl práce ................................................................................................... 10 

2 Materiál 11 

3 Typy ocelových konstrukcí 14 

3.1 Pozemní stavby a konstrukce .................................................................. 14 

3.1.1 Halové objekty ................................................................................ 14 

3.1.2 Vícepodlažní budovy ....................................................................... 14 

3.2 Inženýrské stavby a konstrukce .............................................................. 15 

3.2.1 Speciální kovové konstrukce .......................................................... 15 

4 Životní cyklus projektu 18 

4.1 Předinvestiční fáze .................................................................................. 19 

4.2 Investiční fáze .......................................................................................... 19 

4.2.1 Fáze zadávání .................................................................................. 19 

4.2.2 Fáze realizační přípravy .................................................................. 19 

4.2.3 Fáze realizace .................................................................................. 19 

4.2.4 Fáze ověření a průkazů ................................................................... 19 

4.3 Fáze užívání ............................................................................................ 20 

4.4 Likvidační fáze ........................................................................................ 20 

5 Oceňování z pozice investora 21 

5.1 Cena stavebního díla ............................................................................... 21 

5.1.1 Souhrnný rozpočet .......................................................................... 21 

6 Ceny projektových a inženýrských prací 25 

6.1 Ceny projektových činností ..................................................................... 25 

6.2 Ceny inženýrských činností ..................................................................... 25 

7 Kalkulační vzorec 26 

7.1 Přímý materiál ......................................................................................... 26 

7.2 Přímé mzdy .............................................................................................. 27 

7.3 Přímé náklady na stroje a mechanismy .................................................. 27 



Obsah 8 

 

7.4 Ostatní přímé náklady ............................................................................. 27 

7.5 Režie ........................................................................................................28 

7.5.1 Režie výrobní ..................................................................................28 

7.5.2 Režie správní ...................................................................................28 

7.6 Zisk ..........................................................................................................28 

7.7 Zpracovací náklady ..................................................................................28 

7.8 Kalkulace jednotkové ceny na hodinu .................................................... 29 

7.8.1 Hodinová zúčtovací sazba .............................................................. 29 

7.8.2 Hodinová zúčtovací cena ................................................................ 29 

7.9 Dopravní náklady ................................................................................... 30 

7.10 Náklady na pořízení ................................................................................ 30 

7.10.1 Dopravní parity .............................................................................. 30 

7.10.2 Kalkulace nákladů na pořízení ....................................................... 31 

8 Cenové normativy 32 

8.1 Počet druhů základního materiálu .......................................................... 32 

8.2 Počet pracovních operací ........................................................................ 32 

8.3 Množství pracovních úkonů v rámci jedné operace ............................... 33 

9 Válcová vertikální nádrž 35 

9.1 Termíny a definice ................................................................................... 35 

9.2 Technický popis ....................................................................................... 35 

9.2.1 Výchozí podklady ............................................................................ 35 

9.2.2 Stručný popis .................................................................................. 36 

9.2.3 Základní parametry ........................................................................ 36 

9.3 Výpis prvku ..............................................................................................38 

9.4 Postupu prací pro oceňování ................................................................... 42 

9.4.1 1. Fáze .............................................................................................. 42 

9.4.2 2. Fáze ............................................................................................. 61 

9.4.3 3. Fáze ............................................................................................. 64 

9.5 Ocenění projektové a inženýrské činnosti .............................................. 66 

10 Závěr 67 

11 Literatura 69 

12 Seznam obrázků 70 



Obsah 9 

 

13 Seznam tabulek 71 

14 Seznam zkratek 72 

15 Přílohy 73 

 



Úvod 10 

 

1 Úvod 

Ocelové konstrukce mají v ČR velkou tradici, slavnou minulost a v současné 
době začíná jejich určitá renesance, zejména kvůli rychlosti výstavby. 
V používání ocelových konstrukcí na stavební účely se ČR pohybuje na 
evropském průměru, zhruba 5% celkové výroby. 

Existuje celá řada ocelových konstrukcí, jejichž výroba se částečně provádí 
v dílně, tzv. mostárně a zbytek montáže je provedeno přímo na stavbě. Z toho 
vzniká velký problém finančního ohodnocení celkové práce, montážní firmy 
mnohdy neuvádějí podrobný rozpis prací a koncový zákazník se nemusí 
dozvědět, co vše platí. 

Při oceňování musíme zahrnout celou řadu různorodých činností, které 
souvisejí se stavebním dílem ocelové konstrukce. Jsou to hlavně projektové a 
inženýrské činnosti, pořízení materiálu, stavební práce, doprava, montáž a 
provoz. Každá tato činnost může být spojena s jiným životním cyklem projektu. 
To znamená, že se oceňování může v jednotlivých etapách lišit. To vše se 
pokusím rozebrat a vyložit v následující práci. 

Zaměřím se na prostorové konstrukce, které se vyskytují hlavně 
v průmyslových oborech i zemědělství. Jedná o speciální ocelové konstrukce, 
které mohou obsahovat různý skladovaný materiál nebo medium. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout postup oceňování ocelových konstrukcí ve fázi 
zpracování dokumentace, dílenské výroby, dopravy a montáže na staveništi 
technologických zařízení a uvést příklad konstrukce. 
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2 Materiál 

Ocelové konstrukce se navrhují z takových materiálů, které mají požadované 
vlastnosti - fyzikální, mechanické i jiné. 

Značka oceli je tvořena základním symbolem, který specifikuje použití oceli 
a číslem, které udává minimální hodnotu meze kluzu v N.mm-2 pro tloušťky 
výrobků t ≤ 16 mm. 

• S – oceli pro ocelové konstrukce všeobecného použití, 

• P – oceli pro tlakové nádoby, 

• L – oceli na potrubí, 

• B – oceli na výztuž do betonu, 

• R – oceli na kolejnice, 

• Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu, 

• E – oceli na strojní součásti. 

Značka oceli může mít přídavný symbol, který označuje jakostní stupeň 
upřesňující svařitelnost a zaručené hodnoty nárazové práce. Přídavné symboly 
jsou zřejmé z tabulky 1: 

Tab. 1 Přídavné symboly ve značení oceli 

27 J 40 J 60 J 
Zkušební 
teplota °C 

 

JR KR LR + 20 

A = precipitačně vytvrzeno 
M = termomechanicky válcováno 
N = normalizačně žíháno nebo normalizačně 
válcováno 
Q = zušlechtěno 
G = jiné charakteristiky 

J0 K0 L0 0 

J2 K2 L2 -20 

J3 K3 L3 -30 

J4 K4 L4 -40 

J5 K5 L5 -50 

J6 K6 L6 -60 

 
Oceli jakostních stupňů JR, J0, J2 a K2 jsou vhodné ke svařování. Svařitelnost 
příznivě vzrůstá od jakostního stupně JR. 

Další doplňkové přídavné symboly upřesňující způsob výroby oceli a dodací 
podmínky: 
G1 – neuklidněná ocel, G2 – neuklidněná ocel není dovolena, G3, resp. G4 – 
stav dle volby výrobce, např. oceli normalizačně žíhané a plně uklidněné, C – 
vhodnost tváření za studena, W – odolnost proti atmosférické korozi, N – 
normalizační žíhání nebo normalizační válcování, W - termomechanické 
válcování, L – zaručená minimální hodnota nárazové práce při -50 °C, Q – 
zušlechtěná ocel. 
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Podle stupně legování se stavební oceli dělí na: 

• Oceli uhlíkové - obsah uhlíku okolo 0,2% a obsah ostatních příměsí do 1%, 

• Oceli nízkolegované - obsah uhlíku okolo 0,2%, manganu do 1,5%, 

• Oceli legované - obsah uhlíku do 0,2%, legur 3% a více. 

Při výběru oceli se projektant řídí prostředím, v němž bude konstrukce 
umístěna, a typem přenášeného zatížení. 
 
Jednotlivé typy válcovaných výrobků: 

• předvalky, 

• tyčová ocel, 

• tvarová ocel, 

• široká ocel a plechy.  

 [1, str. 25] 

 

Obr. 1 Předvalky 

 

 

Obr. 2 Tyčová ocel 
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Obr. 3 Válcované tyče I a H 

 

 

Obr. 4 Trubkové profily 
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3 Typy ocelových konstrukcí 

Z jednotlivých kusových výrobků se sestavují celistvé objekty, které lze obecně 
rozdělit z mnoha hledisek. Podle účelu a využití je můžeme rozdělit: 

• pozemní stavby a konstrukce, 
• inženýrské stavby a konstrukce. 

3.1 Pozemní stavby a konstrukce 

Pozemní stavby a konstrukce slouží pro bydlení, obchodní, administrativní, 
výrobní, opravárenskou a zemědělskou činnost, skladování materiálů a výrobků. 

Každá z těchto staveb je tvořena konstrukcí nosnou a nenosnou. Mezi nosné 
patří: 

• svislé konstrukce (stěny, sloupy, pilíře), 

• vodorovné konstrukce (střechy, stropy), 

• šikmé konstrukce (schodiště, oblouky). 

Nosné konstrukce plní ve stavbě rozhodující funkci, neboť zajišťují přenos 
veškerých zatěžovacích účinků, které působí na stavbu. Nenosné konstrukce plní 
pouze doplňkovou funkci ke konstrukcím nosným. Konstrukce pozemních 
staveb můžeme pro názornost rozčlenit do dvou skupin, a to halové objekty 
a vícepodlažní budovy. 

3.1.1 Halové objekty 

Budovy nejčastěji o jednom nadzemním podlaží. Jsou používané pro různé 
výrobní a skladovací účely i jako sportovní a výstavní objekty. 
 
Hlavní části nosné konstrukce haly jsou: 

1. vaznice, 

2. ztužidla, 

3. vazníky, 

4. příhradové nosníky, desky, 

5. nosníky jeřábové dráhy, 

6. sloupy, kotvení sloupů, 

7. podélné stěny, 

8. paždíky, 

9. stěny. 

3.1.2 Vícepodlažní budovy 

Vícepodlažní budovy se skládají ze svislých a vodorovných nosných konstrukcí, 
jejichž úkolem je přenášet veškerá zatížení prostřednictvím základů 
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do základové půdy a rovněž zajišťovat stabilitu objektu, z doplňkových 
konstrukcí. 
 [2, str. 7,19] 

3.2 Inženýrské stavby a konstrukce 

• Podzemní stavby a konstrukce, 

• vodní stavby a konstrukce, 

• technologické konstrukce, 

• věže, stožáry, komíny, 

• speciální konstrukce, 

• mosty. 

3.2.1 Speciální kovové konstrukce 

Nádrže, zásobníky, sila a potrubí velkých rozměrů 
Prostorové konstrukce vytvořené z ocelových plechů podle potřeby vyztužených 
výztuhami. Potrubí tvoří samostatnou kapitolu a slouží k přepravě různorodých 
médií. 

Nádrže, zásobníky a sila rozlišujeme podle druhu materiálu, který je v nich 
skladován. Nádrže se používají ke skladování kapalin, převážně nafty a jejích 
produktů. Nádrže dělíme na nízkotlaké, vysokotlaké a s volnou hladinou. 

Speciální konstrukce, které v poslední době bývají navrhovány a budovány 
jsou ocelové konstrukce bazénů. 

Ke skladování plynů se používají speciální nádrže neboli plynojemy. 
Rozdělení plynojemů je podle tlaku: 

• nízkotlaké (do 0,5 MPa), 

• vysokotlaké (do 2,0 MPa) 

• pro velmi vysoké tlaky (nad 2,0 MPa). 

Zásobníky a sila se navrhují pro skladování sypkého materiálu. Dělíme je: 

• plynotěsné, 
• neplynotěsné. 

 [3, str. 35] 
Nádrže 
Tvar a typ nádrže volíme v závislosti na objemu, provozních podmínkách 
a v neposlední řadě na druhu skladovaného media (kapaliny, asfalty atd.). 

Různé druhy nádrží můžeme vidět na obrázcích 5, 6, 7, 8. 



Typy ocelových konstrukcí 16 

 

 

Obr. 5 Kulová vysokotlaká nádrž 

 

Obr. 6 Válcová vertikální nádrž  

 

Obr. 7 Válcová horizontální nádrž 



Typy ocelových konstrukcí 17 

 

 

Obr. 8 Kapkovitá nádrž se stojkami po obvodě 

Dna a stěny nádrží se provádějí z plechů různých tloušťek. Možný způsob 
realizace vertikální válcové nádrže můžeme vidět na obrázku 9. Od spodu se 
začíná plechy s největší tloušťkou stěny a postupně k vrcholu se tloušťka stěny 
redukuje. 

 

Obr. 9 Realizace svislé kruhové nádrže 

U všech konstrukcí uvedených v této kapitole se můžeme setkat s ocelovými 
konstrukcemi. Oceňování jednotlivých kusů, respektive celků se v různých 
případech může výrazně lišit. 
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4 Životní cyklus projektu

Průběh vzniku, používání a likvidaci
k lidskému životu. Tento cyklus se dělí do jednotlivých etap, které charakterizují 
konkrétní činnosti a s

Obr. 10 Základní fáze životního cyklu projektu

Tab. 2 Rozšíření fází životního cyklu projektu

Předinvestiční 
fáze 

 

 

Životní cyklus projektu 

ěh vzniku, používání a likvidaci stavby můžeme obecně přirovnat 
lidskému životu. Tento cyklus se dělí do jednotlivých etap, které charakterizují 

rétní činnosti a s nimi spojené vznikající dokumenty. 

 

Základní fáze životního cyklu projektu 

Rozšíření fází životního cyklu projektu 

Investiční fáze 

Zadávání 
Realizační 
příprava 

Realizace Ověření

Zkušební 
provoz

Iniciace

A: Předinvestiční 
fáze

Přijmout 
projekt

B: Investiční fáze 
plánování, 
provádění

C: Fáze provozu a 
vyhodnocení

Ukončení 
provozu, 
Likvidace

18 

stavby můžeme obecně přirovnat 
lidskému životu. Tento cyklus se dělí do jednotlivých etap, které charakterizují 

Ověření 

Zkušební 
provoz 

Užívání 
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4.1 Předinvestiční fáze 

Můžeme říct také fáze přípravná. Jedná se o období mezi myšlenkou realizovat 
projekt a rozhodnutím o realizaci projektu, které je spojeno s vypracováním 
technicko-ekonomické studie (studie proveditelnosti = Feasibility Study). Studie 
řeší koncepční variantu a související jednání. V této fázi je potřeba stanovit cenu 
pořízení daného objektu v investičních nákladech, což je cena investora. 

4.2 Investiční fáze 

4.2.1 Fáze zadávání 

V této fázi se zpracovává dokumentace konečného souborného řešení projektu 
(Basic design), která je podkladem pro stavební řízení a získání stavebního 
povolení. 

• Vypracování plánů projektu 

• Vypsání soutěže na projektanta, výběr projektanta, uzavírání smluv 
s projektantem (poptávková cena projektových prací = cena investora) 

• Zpracování dokumentace k územnímu řízení 

• Vypracování projektu pro stavební povolení (nabídková cena projekčních 
prací = cena projektanta) 

• Stavební řízení (poptávková cena stavebního díla = cena investora, autorský 
dozor = cena projektanta) 

4.2.2 Fáze realizační přípravy 

Hlavním dokumentem této fáze je realizační dokumentace stavby (Detail 
design), který je k dispozici každému na staveništi, budoucímu uživateli 
a investorovi k archivaci. V této fázi probíhají přípravy na zahájení stavby, které 
zahrnují i výběrové řízení na subdodavatele, s kterými se následně podepisují 
smlouvy.  

Hranice mezi touto a následující fází nemusí být vždy jednoznačná. 

4.2.3 Fáze realizace 

Realizační fáze zahrnuje kompletní výstavbu projektu, dále pak změnová řízení, 
přípravu pro uvedení do provozu, kolaudační řízení a také se žádá o povolení ke 
zkušebnímu provozu. Obsahuje realizační cenu, kterou udá zhotovitel. 

4.2.4 Fáze ověření a průkazů 

Zde dochází ke zkoušení daného objektu a případným opravám. Hodnotí se, zda 
může být dosaženo cílů, které jsou spojeny s užíváním. S touto fází jsou spojeny 
dokumentace skutečného provedení a dokumentace ke kolaudačnímu řízení. 
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V investiční fázi je potřeba v jednotlivých stupních stanovit ceny předmětného 
objektu, ceny za projekt a za inženýrskou činnost spojenou s organizací celého 
procesu (výsledná cena = cena zhotovitele). 

4.3 Fáze užívání 

Označována také jako fáze provozní, ve které bude prokázáno splnění cílů 
projektu, bude zpracována závěrečná zpráva a provedeno vyhodnocení pro 
budoucí zkušenosti na další projekty. Splnění cílů může být určeno po ověření 
průběhu plánované doby provozu nebo dosažením bodu ziskovosti, s 
následným: 

• zastavením provozování stavby, 
• provedením významné rekonstrukce. 

Provozní fáze zahrnuje náklady na opravy a udržování, plánované revize, 
rekonstrukce a modernizace. Tyto práce na stavebním objektu jsou obdobné 
jako u výstavby a používají se i stejné postupy ocenění. Rozdíl vzhledem 
k investiční fázi je v řízení stavební činnosti.  

4.4 Likvidační fáze 

V likvidační fázi se provádějí práce spojené s odstraněním objektu neboli 
demoliční práce. Systém činností spojených s demolicí je v obdobném režimu 
jako u výstavby a používají se i stejné postupy ocenění. 
 [5, str. 20] 
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5 Oceňování z pozice investora 

5.1 Cena stavebního díla 

Investor sestavuje cenu ve fázi: 

• předinvestiční = investiční cena, 
• investiční = cena poptávková. 

Cena investiční obsahuje pořizovací náklady investice.  Sestavuje se proto, aby 
se zjistily předpokládané náklady na pořízení stavebního díla. Je to vlastně 
vstupní informace pro výpočet efektivnosti. Rozsah platnosti je vymezen 
dokumentací, podle které se tvoří. Ve stavebnictví se sestavuje souhrnný 
rozpočet, který je rozdělen do jednotlivých kapitol podle struktury 
předpokládaných nákladů. 

5.1.1 Souhrnný rozpočet 

Obsahuje veškeré náklady stavebního díla počínaje přípravou, realizací 
a předáním. Je rozdělen do jednotlivých hlav, které obsahují různé náklady. 

Podle dosavadních zvyklostí vycházejících z historických vyhlášek 
a předpisů se v současné praxi používá členění celkových nákladů stavby 
v souhrnném rozpočtu takto: 

 
Hlava I Projektové a průzkumné práce 

• Projektové práce: 

• činnosti projektanta stavby, 

• autorský dozor, 

• projekty demolic, demontáží, jsou-li součástí stavby, 

• změny a doplňky vyžádané odběratelem, 

• další smluvené práce v rámci projektové dokumentace, 

• modely pro projektové práce. 

• Průzkumné práce: 

• geologický průzkum a dokumentace, 
• geodetické a kartografické práce jako podklady pro projektovou 

dokumentaci. 

Náklady se odvozují od objemu nákladů hlavy II, III a VI. Vychází se 
ze sazebníků odborných organizací, kde jsou uvedeny i postupy výpočtu. 

 
Hlava II Provozní soubory 

• Dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře zpravidla spojeného 
funkčně se stavebním objektem. 
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Provozní soubory se oceňují jako dodávky a montáže průmyslové výroby podle 
nabídek dodavatele. 

 
Hlava III Stavební objekty 

• Pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky veškerých materiálů 
a prací. 

Stavební objekty se oceňují individuálně podle druhu stavby. 
 
Stanovení nákladů hlavy III pomocí ceny vypočtené z rozpočtového ukazatele. 
Tento postup ocenění je ve fázi, kdy je k dispozici dokumentace ve stupni studie. 

Postup spočívá v porovnání stavebních objektů již realizovaných 
a oceněných s nově připravovanými. Pro výpočet je potřeba, aby byly ukazatele 
vztaženy na vhodnou měrnou jednotku. Jsou užívány měrné jednotky: 

• účelové: 1 bytová jednotka, 1 žák, 1 lůžko, 
• technické: m3 obestavěného prostoru (OP), m2 zastavěné plochy (ZP), 

m2 užitkové plochy. 

Soubory rozpočtových ukazatelů publikují odborné organizace v katalozích 
evidenčních listů podle jednotlivých stavebních objektů tříděných ve smyslu 
třídníku: 

• Jednotná klasifikace stavebních objektů. 

• Karta (evidenční list) rozpočtového ukazatele obsahuje zpravidla: 

• obor JKSO, SKP 

• název, stručný popis a nákres objektu, 

• náklady na měrnou jednotku, 

• počet jednotek, 

• rozpočtové náklady objektu na m.j. 

Stanovení nákladů stavebního objektu pomocí rozpočtového ukazatele investor 
provádí buď z vlastních údajů nebo může používat katalogy odborných 
organizací. 

 
Hlava IV Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 

• Stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani stavebních 
objektů, nevyžadují montáž. 

Náklady se zahrnují v pořizovacích cenách podle podmínek vybraného 
dodavatele. 
 
Hlava V Umělecká díla 

• Umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí staveb (sochy, fresky, 
sgrafita), tedy nepřenosná. 
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Hlava VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

• Náklady na zařízení staveniště, 

• provozní vlivy, 

• území se ztíženými výrobními podmínkami, 

• náklady související s vlivem extremních klimatických podmínek, 

• mimořádně ztížené dopravní podmínky, 

• doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět, 

• individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, 

• náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových objektech. 

 
Hlava VII Práce nestavebních organizací 

• Patenty a licence pro výstavby, 

• vybudování vytyčovací geodetické sítě, 

• vysazování trvalých porostů, sadů, vinic, chmelnic. 

Náklady jsou ve výši pořizovacích cen podle podmínek vybraného dodavatele. 
 

Hlava VIII Rezerva 

• Rezerva umožňující promítání změn cen vstupních materiálů a mezd, 
• rezerva umožňující navýšení ceny při rekonstrukcích. 

Jiným slovem jsou to náklady na krytí rizika. Výše se stanoví vyhodnocením 
rizika vyjádřeného ve výši pojistného, nebo se odhadne v % z celkové ceny. 

 
Hlava IX Ostatní náklady 

• Platby za odnětí půdy zemědělské výrobě, 

• nájemné za pozemky pro zařízení staveniště, 

• nákup pozemků pro vlastní výstavbu stavebních objektů. 

Náklady na nákup pozemku se stanoví podle ceny pozemku. Tyto náklady jsou 
důležité pro vyhodnocení efektivnosti soukromého investora. 

 
Hlava X Vyvolané investice 

• Příspěvky jiným investorům (nutnost přeložky inženýrských sítí), 

• náklady na výkup hmotného investičního majetku určeného k likvidaci, 

• náklady na nepoužité alternativy projektů, 

• konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby. 

Náklady se stanoví ve výši pořizovacích cen podle podmínek vybraného 
dodavatele nebo předpokládané platby. 
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Hlava XI Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 

• Organizační a přípravná činnost investora: 

• příprava staveniště, 

• stavební dozor investora, 

• převzetí stavby, 

• příprava zahájení provozu. 

• Kompletační činnost dodavatele: 

• konzultace při zpracování projektu stavby, 

• vybudování zařízení staveniště, 

• zajišťování provozu a údržby zařízení staveniště, 

• převzetí zařízení staveniště a předání jeho částí subdodavatelům, 

• koordinace prací jednotlivých subdodavatelů, 

• poskytování zednické a ostatní výpomoci, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

• účast na kolaudaci a předání stavby do užívání. 

Nejvýznamnější je kompletační činnost, kde se náklady mohou odhadovat % 
podílem z celkové ceny stavební části objektu nebo pomocí pomůcek 
vydávanými odbornými organizacemi, např. Metodický postup pro navrhování 
nabídkových cen kompletační činnosti ve výstavbě. 

 
Náklady vyjádřené v souhrnném rozpočtu mají význam pro další propočty 
efektivnosti investic. Pro účely hodnocení investic se celkové náklady stavby 
nazývají jednorázové náklady. 
 [6, str. 23 - 25] 
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6 Ceny projektových a inženýrských 
prací 

Práce spojené s přípravou, zajištěním provedení a předáním do užívání 
stavebního díla se oceňují v projektové a inženýrské činnosti. 

6.1 Ceny projektových činností 

Ceny projektových prací se vypočítají z ceny stavebního díla, pro které se 
provádějí, většinou procentní sazbou, které uvádějí sazebníky odborných 
organizací, z celkové ceny. Cena zahrnuje jednotlivé fáze projektových prací. 

Pro stanovení ceny za práce a služby spojené s přípravou, projektováním 
a zajišťováním realizace staveb lze využít několik systémů a cenových pomůcek: 

1. Výkonový a honorářový řád (VH). 

2. Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské 
činnosti. 

3. Metodický postup pro navrhování nabídkových cen kompletační činnosti 
ve výstavbě. 

V současné době se ceny projektových prací odvíjejí od situace na trhu. Cena 
stanovená pomocí výše uvedených pomůcek musí být upravena na cenu tržní. 

6.2 Ceny inženýrských činností 

Ceny inženýrské činnosti se mohou stanovit obdobně jako ceny projektových 
činností. Nebo se může vycházet z vlastních nákladů a požadovaného zisku 
v Kč/h nebo z kalkulace porovnáním ceny inženýrské činnosti v Kč/h 
s promítnutím cen v jednotlivých nákladech a v kalkulovaných výkonech. Cena 
se musí upravit podle tržních podmínek. Koeficient trhu určuje vztah mezi 
sazbou vypočtenou a sazbou trhu. 
 [9, str. 111, 112] 
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7 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec = Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk 
 
Přímé náklady: 

• Hmoty (náklady na přímý materiál) 

• Mzdy (náklady na přímé mzdy) 

• Stroje (náklady na provoz strojů) 

• OPN (ostatní přímé náklady - sociální a zdravotní pojištění výrobních 
dělníků v produktivních hodinách, ostatní přímé náklady neuvedené 
v předcházejících položkách) 

Nepřímé náklady: 

• Režie výrobní (náklady spojené s výrobou) 
• Režie správní (náklady spojené se správou firmy) 

Náklady celkem 
Zisk 

Cena vypočtená, nákladová 

7.1 Přímý materiál 

Náklady na materiál, jehož množství lze vykalkulovat přímo na kalkulační 
jednici. Materiál se oceňuje: 

• cenou pořízení a k ní se samostatně připočítávají náklady na pořízení 
materiálu vykalkulované na m.j. daného materiálu, 

• pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení materiálu a s náklady 
spojenými s pořízením. 

Pořizovací náklady zahrnují: 

• náklady na dopravu materiálu od dodavatele, či výrobce do skladu nebo 
dílny. Závisí na vzdálenosti a množství materiálu. Tyto náklady mohou být 
zahrnuty v dodavatelské ceně, 

• náklady na obaly. 

Náklady na přímý materiál je suma nákladů jednotlivých materiálů 
kalkulovaných v ceně stavební práce vyjádřené v Kč. U jednotlivých materiálů se 
stanoví pomocí množství spotřebovaného materiálu na m.j. Normativ materiálu 
se ocení jednotkovou cenou vyjádřenou v Kč/m.j. materiálu. 
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Náklady na přímý materiál celkem = ∑ nákladů na materiál 

Náklad na materiál = norma spotřeby [m.j/m.j.*] x jednotková cena [Kč/m.j.] 

7.2 Přímé mzdy 

Mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě a vytváří výkony, které lze 
ohodnotit pomocí kalkulační jednice. Výkony jsou uváděny v normohodinách 
(Nh) na m.j. činnosti. 

Náklady na přímé mzdy je suma mzdových nákladů jednotlivých profesí 
kalkulovaných v ceně stavební práce vyjádřené v Kč. U jednotlivých profesí se 
stanoví pomocí času na m.j. stavební práce. Množství se stanoví jako výkonová 
norma v m.j. stavební práce na jednu hodinu a přepočítá na normohodiny. 
Normohodina se ocení hodinovým mzdovým tarifem. 

Náklad na přímé mzdy celkem = ∑ nákladů na mzdu 

Náklad na mzdu = norma výkonu [Nh/m.j] x hodinový mzdový tarif [Kč/Nh] 

7.3 Přímé náklady na stroje a mechanismy 

Jsou to stroje a mechanizmy, které se přímo podílejí na výrobě, a lze jejich 
provoz stanovit na kalkulační jednici s náklady na pořízení, montáž, provoz, 
a demontáž. Doba práce stroje se nazývá strojohodina (Sh) a stanoví se pomocí 
kapacitních norem vydávaných odbornými organizacemi nebo z vlastních 
norem zhotovitele. Strojohodina se ocení hodinovou sazbou určenou podnikem 
nebo cenou za pronájem. 

Náklady na stroje je suma nákladů za jednotlivé stroje kalkulované v ceně 
stavební práce včetně nákladů na provozní hmoty. 

Přímé náklady na stroje celkem = ∑ nákladů na stroj 

Náklad na stroj [Kč/m.j.] = norma výkonu [Sh/m.j.] x hodinová sazba [Kč/Sh] 

7.4 Ostatní přímé náklady 

Zbylé náklady, které lze kalkulovat přímo na kalkulační jednici. U stavební 
výroby: 

• náklady na sociální a zdravotní pojištění, 
• ostatní: 

• „u dopravy realizované vlastním dopravním prostředkem se 
stanoví obdobně jako náklady na stroje, 

• u nakupované dopravy se použije dodavatelská cena obdobně 
jako u nakupovaných výrobků a polotovarů (uplatnění DPH), 



Kalkulační vzorec 28 

 

• odpisy souprav ocelového bednění, lešenových souprav apod., 
pokud nejsou započteny v přímých nákladech na materiál, 

• jiné“. [6, str. 73] 

7.5 Režie 

Režie je objem nákladů vynaložených na zajištění stavební výroby. Náklady, 
které nelze přímo stanovit na kalkulační jednici. Jsou to režie výrobní a režie 
správní. 

7.5.1 Režie výrobní 

Obsahuje všechny druhy nákladů, které souvisejí s realizací stavby, ale nelze je 
vyjádřit na kalkulační jednici. Patří sem mzdy vedoucích pracovníků a náklady 
na nakupované služby související přímo s výrobou. Režie se kalkuluje 
přirážkovou kalkulací pomocí předem stanovené sazby ke zvolené základně. 
Základnou mohou být přímé mzdy nebo přímé zpracovací náklady. 

7.5.2 Režie správní 

Náklady spojené se správou a řízením podniku včetně nákladů na mzdy 
a sociálního a zdravotního pojištění techno-administrativních pracovníků. Režie 
se kalkuluje obdobně jako režie výrobní. 

7.6 Zisk 

V současné době se zisk kalkuluje pomocí předem stanovené přirážky ke zvolené 
základně. Obecně se může stanovit z celkového objemu požadovaného zisku 
a na jednotlivé kalkulační jednici se rozdělí pomocí přirážek. Sazba zisku se 
stanoví v % z předem zvolené základny. 

7.7 Zpracovací náklady 

Vyjadřují celkové náklady snížené o přímý materiál. 
Jsou užitečné proto, že kalkulační vzorec nemusí být vždy ideální a tak se 

jednotlivé položky můžou měnit. Při vlastních kalkulacích jej lze upravit: 

• „některé druhy nákladů můžeme převést z nepřímých do přímých 
a naopak, např. sociální a zdravotní pojištění pracovníků, jejichž mzdy 
jsou v přímých nákladech, 

• můžeme změnit základny pro výpočet režií a zisku, 

• můžeme změnit techniku výpočtu, přirážky se nahradí absolutními 
hodnotami nebo naopak, 

• můžeme změnit strukturu přímých nákladů, např. přímé náklady 
na pořízení materiálu nebudou součástí nákladů na přímý materiál, ale 
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samostatný přímý náklad, nebo sociální a zdravotní pojištění bude 
součástí přímých mezd“. [6, str. 74] 

7.8 Kalkulace jednotkové ceny na hodinu 

Kalkulační jednice pro výpočet ceny je hodina práce dané činnosti. Kalkulace 
vychází z objemu vzniklých nákladů. Rozdíl mezi cenou tržní a kalkulovanými 
náklady je zisk. 

7.8.1 Hodinová zúčtovací sazba 

Cena za práce prováděné v rámci stavební činnosti, kdy: 

• jde o zakázku menšího věcného a časového rozsahu, 

• nemusí být vždy k dispozici projektová dokumentace, 

• nejsou k dispozici všechny informace. 

Oceňují se výkony pracovní síly a náklady s tím spojené. Jde zpravidla o ocenění 
těchto výkonů: 

• předběžné obhlídky staveniště, 

• průzkum podkladů stávajících objektů, 

• revize, 

• havárie, živelné pohromy, 

• malířské, natěračské a podobné práce malého rozsahu, 

• všechny práce malého rozsahu. 

Hodinové zúčtovací sazby jsou uváděné ve statistice ČSÚ u vybraných profesí. 
 
Kalkulace hodinové zúčtovací sazby 
Kalkulace hodinové zúčtovací sazby je podle následujícího kalkulačního vzorce: 

• přímé mzdy, 

• příspěvek na sociální zabezpečení, 

• náhrada za ztrátu času a jízdné na pracoviště a zpět. 

Režie a zisk se oceňují za objekt, popř. zakázku souhrnně. Celková cena 
na zakázce se stanoví z počtu dohodnutých nebo odpracovaných hodin 
oceněných hodinovou sazbou. 

7.8.2 Hodinová zúčtovací cena 

Na rozdíl od hodinové zúčtovací sazby obsahuje navíc režii a zisk. Celková cena 
zakázky se stanoví z počtu dohodnutých nebo odpracovaných hodin oceněných 
hodinovou sazbou. 
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7.9 Dopravní náklady 

Doprava materiálu pro stavební výrobu od dodavatele na první skládku 
na staveništi včetně případných meziskladů. Může to být také doprava 
stavebních strojů a mechanizmů od prodejce nebo mezi jednotlivými stavbami, 
odvoz suti a vybouraného materiálu ze staveništní skládky na úložiště mimo 
prostor staveniště. 

Kalkulační vzorec pro výpočet dopravních nákladů metodou úplných 
nákladů: 

• náklady na pořízení a provoz dopravního prostředku, 

• náklady na provozní hmoty, 

• mzdy posádky včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

• režie, 

• zisk, 

Sazba dopravních nákladů vypočtená 

• koeficient trhu. 

Sazba dopravních nákladů tržní 

• DPH, 

Sazba dopravních nákladů fakturovaná 
 
Kalkulace dopravních nákladů může vycházet z vlastních nákladů odpovídajícím 
podmínkám provozu dopravního prostředku nebo se provádí porovnání 
s kalkulací technicky a výkonově porovnatelné položky, pro kterou již byla sazba 
vypočtena. 

7.10 Náklady na pořízení 

Náklady na pořízení materiálu zahrnují dopravní náklady, zásobovací náklady 
a skladovací náklady. 

Dopravní náklady se stanoví podle parity, která udává podmínky a rozsah 
dopravních nákladů dodavatelem materiálu. Tato parita je součástí sjednávání 
ceny materiálu. 

7.10.1 Dopravní parity 

• „A1 franko vagón odesílací stanice dodavatele (dodavatel hradí svoz 
do železniční stanice a naložení na vagón) 

• A2 franko rampa závodu dodavatele (dodavatel nehradí naložení 
na silniční vozidlo) 

• A3 franko dopravní prostředek v závodě dodavatele (dodavatel hradí 
naložení na silniční vozidlo) 

• B1 franko vagón stanice odběratele (dodavatel hradí svoz do železniční 
stanice, překládku na vagón a železniční přepravné do stanice odběratele) 
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• B2 franko rampa závodu odběratele (dodavatel hradí nakládku na silniční 
vozidlo, přepravné a vykládku ze silničního vozidla na rampu odběratele) 

• B3 franko závod odběratele (dtto B2, včetně svozu do sběrného místa, 
přepravného, rozvoz do sběrného určení místa a složení na rampu 
(do skladu) odběratele)“. [6, str. 85] 

Parity typu A v sobě zahrnují nejméně dopravních nákladů, naproti tomu parity 
typu B nejvíce. Ani u parity B však nejsou zahrnuty v ceně pořízení všechny 
dopravní náklady až na první skládku na staveništi. Odběratel kalkuluje objem 
nákladů na dopravu individuálně s ohledem na vlastní náklady. 

Skladovací náklady zahrnují všechny náklady spojené s prostorovými 
náklady při skladování, s ostrahou a se znehodnocením materiálu v důsledku 
skladování. 

Zásobovací náklady zahrnují všechny náklady spojené se zajištěním 
materiálu, náklady při manipulaci, náklady na objednávky, fakturace. 

7.10.2 Kalkulace nákladů na pořízení 

Kalkulační jednice je v Kč/m.j. materiálu. Náklady na pořízení materiálu 
pro cenové kalkulace se stanoví jako průměrná sazba na průměrnou dopravní 
vzdálenost a reprezentanta dopravního prostředku. 

Sazba = 
�������í	�á����	∗	�ř������í	��á������	

���ž���í	��ž��í	�ř���������é��	������á��
∗ 	Přirážka 

Kč/m.j. = 
"č

$%
&	'(

(.*.
 

Přirážka je stanovena pro výpočet společných nákladů. 
 [6, str. 71 - 75] 
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8 Cenové normativy 

Ceny zámečnických výrobků se mohou tvořit pomocí cenových normativů 
materiálu (CNM) a cenových normativů zpracování (CNZ). Cenové normativy 
zpracování obsahují tyto náklady: 

• Přímé mzdy 

• Ostatní přímé náklady 

• Výrobní a správní režie 

• Přiměřený zisk 

„Cenové normativy zpracování jsou stanoveny s ohledem na nestandardní 
kusovou výrobu. Jsou členěny podle čisté hmotnosti výrobku a podle stupňů 
složitosti. Tyto stupně jsou stanoveny na podkladě tří kritérií, která ovlivňují 
pracnost při zhotovování výrobku“. [7, str. 9] 

8.1 Počet druhů základního materiálu 

Složitost je odvozena z počtu druhů základních materiálů, ze kterých se výrobek 
zhotovuje. Jedná se o tyto čtyři základní druhy materiálu:  

• trubky,  

• ocel profilová,  

• plechy,  

• tenkostěnné profily. 

8.2 Počet pracovních operací 

Pracovní operace je vlastně technologický postup úpravy materiálu. Normativy 
zpracování jsou určeny pro výrobky, k jejichž zhotovení jsou potřebné 
následující operace: 

• stříhání nůžkami, 

• řezání strojní pilou rovné nebo tvarové, 

• řezání plamenem, 

• zakružování, 

• ohýbání, 

• vrtání, 

• řezání závitu, 

• sváření, 

• broušení, 

• rovnání, 
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• šroubování, 

• nýtování. 

8.3 Množství pracovních úkonů v rámci jedné operace 

Neboli množství jednotlivých úprav materiálu nutných pro zhotovení výrobku. 
Když je potřeba více pracovních operací, je pro zařazení výrobku do stupně 
složitosti rozhodující operace s nejvyšším počtem úkonů. 

Tab. 3 Stupně složitosti 

Počet druhů 
materiálu 

Počet pracovních 
operací 

Množství úkonů 
v jedné pracovní 

operaci 
Stupeň složitosti 

1 1 1 a více 1 

1 2 1 - 4 2 

1 2 5 a více 3 

2 - 4 2 1 - 4 3 

2 - 4 2 5 a více 4 

1 - 4 3 1 - 4 4 

1 - 4 3 5 a více 5 

1 - 4 4 a více 1 - 4 5 

 
Cenové normativy zpracování pro výrobky skupin JKPOV 553 329 až 553 439 
o kusové hmotnosti do 300 kg, jsou uvedeny v tabulkách. 

Výrobky skupin JKPOV 553 329 až 553 437 hmotnosti přes 300 kg se 
doporučuje oceňovat individuálně. Cenové normativy zpracování pro atypické 
výrobky o kusové hmotnosti přes 300 kg jsou uvedené v tabulce č. 4. Tyto 
normativy jsou určeny pro: 

1. Lehké prvky a konstrukce - zhotovené převážně z tenkých profilů a plechů. 

Normativy zpracování pro konstrukce lehké se dále člení na: 
a) jednoduché - s malým počtem operací (do 3) a s malým počtem prvků 

(podle výkresů do 15 ks) o celkové čisté hmotnosti přes 300 do 1000 kg: 

• krátké (drobné); všechny 3 hlavní rozměry do 3000 mm, 
• dlouhé (plošné, prostorové); minimálně 2 hlavní rozměry přes 3000 mm. 

b) složité - s velkým počtem operací (3 a více) a s velkým počtem prvků 
(podle výkresů přes 15 ks) o celkové čisté hmotnosti přes 300 do 1000 kg: 

• krátké (drobné); všechny 3 hlavní rozměry do 3000 mm, 
• dlouhé (plošné, prostorové); minimálně 2 hlavními rozměry přes 3000 

mm. 

2. Těžké prvky a konstrukce - zhotovené převážně ze silnějších prvků, profilů 
a plechů. 

Normativy zpracování pro konstrukce těžké se dále člení na: 
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a) jednoduché – s malým počtem operací (do 3) a s malým počtem prvků 
(podle výkresů do 15 ks) o celkové čisté hmotnosti přes 1000kg: 

• Krátké (drobné); všechny 3 hlavní rozměry do 3000 mm 
• Dlouhé (plošné, prostorové); minimálně 2 hlavní rozměry přes 3000 mm 

b) složité - s velkým počtem operací (3 a více) a s velkým počtem prvků 
(podle výkresů přes 15 ks) o celkové čisté hmotnosti přes 1000 kg: 

• krátké (drobné); všechny 3 hlavní rozměry do 3000 mm 
• dlouhé (plošné, prostorové); minimálně 2 hlavní rozměry přes 3000 mm 

Tab. 4 Cenové normativy pro atypické konstrukce 

Prvky a konstrukce kovové Kč/kg čisté hmotnosti 

Lehké jednoduché - krátké 27,72 

dlouhé 19,90 

Lehké složité - krátké 58,17 

dlouhé 75,74 

Těžké jednoduché - krátké 18,32 

dlouhé 15,21 

Těžké složité – dynamicky nenamáhané - krátké 42,54 

dlouhé 35,52 

Těžké složité – dynamicky namáhané - krátké 43,33 

dlouhé 36,31 

 
 [7, str. 9 - 11] 
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9 Válcová vertikální nádrž 

Ve své práci se budu zabývat konstrukcí, která je uvedena v kapitole 3.2.1. 
Výroba ocelových konstrukcí se z větší části děje v dílně a dokončuje se 

montáží na staveništi. Zpracování ocelových konstrukcí v dílně sestává z celé 
řady operací, při nichž se výchozí materiál obrábí a spojuje za použití 
příslušného strojního vybavení. 

9.1 Termíny a definice 

Nádrž (tank) - válcová nádoba pro skladování kapalin, vyrobená z oceli, 
jednokomorová nebo vícekomorová. 
Nadzemní nádrž - nádrž nad úrovní terénu (může být i ve sklepě). 
Komora - prostor pro uskladnění tekutiny v nádrži. 
Dno nádrže - kruhová plocha vytvořená svařenými plechy a připojená svary 
ke spodnímu lubu pláště. 
Zesílený okraj dna - okrajové plechy dna, připojené svary ke spodnímu lubu 
pláště. 
Výplňové plechy - plechy dna kromě plechů jeho zesíleného okraje. 
Plášť nádrže - válcová plocha vytvořená svářením lubů pláště. 
Lub pláště - prstenec pláště vytvořený svářením jedné řady zkružených plechů; 
poloměr zkružení plechů je roven poloměru pláště. 
Spodní lub - spodní lub pláště, přivařený ke dnu nádrže. 
Horní lub - horní lub pláště, na jehož horní hraně je přivařen horní obvodový 
úhelník nebo patní prstenec pevné střechy. 
Primární výztužný prstenec - konstrukční prvek zajišťující kruhovitost 
pláště. 
Ochoz nádrže -  lávka po celém obvodu nádrže, umístěná při horním okraji. 
Pevná střecha - kulová plocha vytvořená přivařením krycích plechů na nosnou 
konstrukci. 
 [8] 

9.2 Technický popis 

9.2.1 Výchozí podklady 

Podkladem pro výstavbu nádrže je zadávací dokumentace (Basic design) 
uživatele, která definuje jeho požadavky, jak na dodržení základních parametrů, 
tak na výrobu, montáž, zkoušky a uvedení nádrže do provozu. 

Typ a tvar nádrže její konstrukce je volen v závislosti na vlastnostech 
skladované chemikálie, provozních podmínkách a jmenovitém objemu. Musí být 
dodrženy rozměry nádrže včetně rozměrů hrdel a jejich rozmístění, požadavky 
na výpočet a konstrukci jednotlivých částí nádrže, rozsah a provedení zkoušek, 
a další dílčí požadavky (např. barevné řešení atd.). 
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9.2.2 Stručný popis  

Na stávající betonovou desku bude instalována nadzemní válcová jednoplášťová 
nádrž s dvojitým dnem, pevnou střechou a příslušenstvím (hrdla, ocelová 
konstrukce, izolace, uzemnění atd.). Celkový pohled na nádrž je zřejmý 
z výkresu přílohy číslo 4. 

Pevná, samonosná střecha má kulový tvar a je tvořena – středovou částí, 
nosnou konstrukcí a krycími plechy. 

Dna nádrže budou spádována do odkalovací jímky (vnitřní dno) 
a do sběrného kanálku (spodní dno). 

Součástí výstavby nádrže je vytvoření ochranné jímky a sběrného kanálku, 
zajišťující plnění zákonných požadavků veřejnoprávních orgánů v oblasti 
životního prostředí a technické bezpečnosti. 

9.2.3 Základní parametry  

• Velikost nádrže: objem cca 7 500 m3. 
V = π * r2 * V 
V = π * 14 0552 * 11 950 
V = 7416166607489,463 mm3 = 7416, 17 m3 

• Skladované medium: chemikálie. 

• Vnější Ø nádrže: 29700 mm. 

• Výška nádrže: 15 813 mm. 

• Tloušťky hlavních částí nádrže (včetně korozního přídavku): 

• dno: 10 mm (spodní) a 6 mm (vnitřní), 

• okolek: 10 mm, 

• stěna nádrže: 6, 8, 10, 12 a 14 mm. 

• Materiál hlavních částí nádrže: nelegovaná konstrukční ocel. 

• Vnitřní přetlak: hydrostatický. 

• Provozní teplota: teplota okolí. 

• Řídící norma: ČSN EN 14015. 

Specifikace rozhodujících činností, podílejících se na celkové ceně: 

• zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně harmonogramu, 

• inženýrská činnost včetně svářečského dozoru, 

• nákup/obstarání základního a přídavného materiálu, 

• dílenská výroba, 

• doprava na staveniště, 

• stavebně – montážní práce, 

• kontroly, zkoušky a měření během výroby a při instalaci na staveništi, 

• aplikace nátěrového systému, 
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• uvedení nádrže do provozu, 

• předání dokumentace skutečného provedení a manuálů pro provoz i údržbu 
uživateli. 
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9.3 Výpis prvku 

Tab. 5 Celkový výpis prvku 

  
Název výrobku Tloušťka 

[mm] 
Šířka 
[mm] 

Délka 
[mm] 

Průměr Počet Materiál 

1 PLECH 25 1 175 1 020 x 2 P265GH+N 

2 PLECH 20 90 77 x 1 S235JR+N 

3 PLECH 15 1 990 7 990 x 11 P265GH+N 

4 PLECH 15 1 990 4 846 x 1 P265GH+N 

5 PLECH 15 2 050 1 019 x 1 P265GH+N 

6 PLECH 15 374 3 146 x 1 P265GH+N 

7 PLECH 15 690 327 x 2 P265GH 

8 PLECH 15 580 680 x 1 P265GH+N 

9 PLECH 12 1 990 7 990 x 11 P265GH+N 

10 PLECH 12 1 990 4 840 x 1 P265GH+N 

11 PLECH 10 1 990 7 990 x 42 P265GH+N 

12 PLECH 10 1 990 5 686 x 2 S235JR+N 

12 PLECH 10 1 990 6 509 x 2 S235JR+N 

13 PLECH 10 1 077 4 397 x 4 S235JR+N 

14 PLECH 10 1 990 4 834 x 1 P265GH+N 

15 PLECH 10 1 990 4 772 x 4 S235JR+N 

16 PLECH 10 1 990 4 140 x 1 S235JR+N 

17 PLECH 10 1 990 4 070 x 2 S235JR+N 

18 PLECH 10 990 4 038 x 24 P265GH+N 

19 PLECH 10 1 990 3 499 x 2 S235JR+N 

20 PLECH 10 1 990 2 320 x 2 S235JR+N 

21 PLECH 10 1 120 2 202 x 2 S235JR+N 

22 PLECH 10 1 990 1 927 x 2 S235JR+N 

23 PLECH 10 990 1 893 x 3 P265GH+N 

24 PLECH 10 750 615 x 2 S235JR+N 

25 PLECH 10 660 489 x 1 P265GH+N 

26 PLECH 10 549 660 x 1 P265GH+N 

27 PLECH 10 450 1 630 x 1 P265GH+N 

28 PLECH 10 140 169 x 2 S235JR+N 

29 PLECH 10 100 533 x 1 S235JR+N 

30 PLECH 10 55 25 x 2 S235JR+N 

31 PLECH 10 50 97 x 180 S235JR+N 

32 PLECH 8 1 990 4 827 x 1 P265GH+N 

33 PLECH 8 1 990 7 990 x 11 P265GH+N 

34 PLECH 8 2 000 4 821 x 1 P265GH+N 

35 PLECH 8 200 238 x 40 S235JR+N 
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36 PLECH 8 157 141 x 2 S235JR+N 

37 PLECH 8 47 335 x 2 S235JR+N 

38 PLECH 6 1 990 7 990 x 42 S235JR+N 

39 PLECH 6 1 990 4 821 x 1 P265GH+N 

40 PLECH 6 1 990 4 140 x 1 S235JR+N 

41 PLECH 6 1 990 4 070 x 2 S235JR+N 

42 PLECH 6 1 990 3 499 x 2 S235JR+N 

43 PLECH 6 1 990 2 320 x 2 S235JR+N 

44 PLECH 6 1 990 6 509 x 2 S235JR+N 

45 PLECH 6 1 990 1 927 x 2 S235JR+N 

46 PLECH 6 1 990 5 686 x 2 S235JR+N 

47 PLECH 6 1 990 4 772 x 4 S235JR+N 

48 PLECH 6 1 077 4 397 x 4 S235JR+N 

49 PLECH 6 1 120 2 202 x 2 S235JR+N 

50 PLECH 6 380 225 x 1 S235JR+N 

51 PLECH 6 68 85 x 12 S235JR+N 

52 PLECH 6 60 883 x 1 S235JR+N 

53 PLOCHÁČ 6 100 120 x 6 S235JR+N 

54 PLECH 5 2 354 13 700 x 40 S235JR+N 

55 PLECH 5 1 470 2 900 x 2 S235JR+N 

56 PLECH 5 1 045 1 170 x 1 S235JR+N 

57 PLECH 5 700 1 955 x 1 S235JR+N 

58 PLECH 5 700 890 x 2 S235JR+N 

59 PLECH 5 532 1 899 x 1 S235JR+N 

60 PLECH 5 25 28 x 360 S235JR+N 

61 PLECH 5 70 70 x 1 S235JR+N 

62 PLECH 5 30 48 x 6 S235JR+N 

63 PLECH 5 559 559 x 1 S235JR 

64 PLOCHÁČ 5 30 390 000 x 1 S235JR 

65 PLOCHÁČ 5 30 860 x 23 S235JR+N 

66 PLOCHÁČ 5 50 6 000 x 15 S235JR+N 

67 PLOCHÁČ 5 50 2 845 x 1 S235JR+N 

68 PLECH 4 100 1 005 x 1 S235JR+N 

69 PLECH 4 372 372 x 1 S235JR+N 

70 PLECH 4 10 10 x 24 S235JR 

71 PLOCHÁČ 4 30 184 x 6 S235JR+N 

72 PLECH 3 360 1 055 x 90 S235JR 

73 PLOCHÁČ 3 30 121 x 2 950 DC01+ZE 

74 PLECH 1 1 000 2 000 x 448 DC01+ZE 

75 PLECH 1 100 1 600 x 722 DC01+ZE 

76 PLECH 1 100 1 100 x 314 DC01+ZE 
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77 PLECH 1 100 600 x 117 DC01+ZE 

78 PLECH 1 100 2 500 x 2 DC01+ZE 

79 PLECH 1 158 500 x 190 DC01+ZE 

80 OCELOVÝ PROFIL IPE 180 x 91 13 913 x 40 S235JR+N 

81 OCELOVÝ PROFIL U 260 x 113 11 568 x 8 S235JR+N 

82 OCELOVÝ PROFIL U 100 x 50 2 033 x 40 S235JR+N 

83 OCELOVÝ PROFIL U 100 x 50 1 719 x 40 S235JR+N 

84 OCELOVÝ PROFIL U 80 x 45 1 404 x 40 S235JR+N 

85 OCELOVÝ PROFIL U 80 x 45 1 050 x 40 S235JR+N 

86 OCELOVÝ PROFIL U 80 x 45 656 x 40 S235JR+N 

87 Ocelový profil IPE 100 x 55 12 000 x 20 S235JR+N 

88 Ocelový profil IPE 100 x 55 2 494 x 2 S235JR+N 

89 Ocelový profil IPE 100 x 55 2 589 x 2 S235JR+N 

90 Ocelový profil IPE 100 x 55 7753 x 2 S235JR+N 

91 Ocelový profil IPE 100 x 55 11 113 x 2 S235JR+N 

92 Ocelový profil IPE 100 x 55 1 344 x 2 S235JR+N 

93 Ocelový profil IPE 100 x 55 2 856 x 2 S235JR+N 

94 Ocelový profil IPE 100 x 55 3 824 x 2 S235JR+N 

95 Ocelový profil IPE 100 x 55 4 110 x 1 S235JR+N 

96 ČEP TVAR b x x 35 10 180 x 

97 ČEP A3K x x 55 16 12 x 

98 PODLOŽKA 32- A3K x x x x 24 x 

99 PODLOŽKA 22- A3K x x x x 40 x 

100 PODLOŽKA 18- A3K x x x x 2 x 

101 PODLOŽKA 17- A3K x x x x 12 x 

102 PODLOŽKA 12 - A3K x x x x 180 x 

103 PODLOŽKA M24- A3K x x x x 72 x 

104 PODLOŽKA M20- A3K x x x x 106 x 

105 ZÁVLAČKA A3K x x 100 5 1 x 

106 ZÁVLAČKA A3K x x 32 4 1 x 

107 ZÁVLAČKA A3K x x 25 4 1 x 

108 ZÁVLAČKA A3K x x 25 3 180 x 

109 ŠROUB M30 - A3K 8,8 x 120 x 12 x 

110 ŠROUB M24 - A3K 8,8 x 100 x 24 x 

111 ŠROUB M24 - A3K 8,8 x 90 x 12 x 

112 ŠROUB S OKEM M20 x x 120 x 6 x 

113 ŠROUB M20 - A3K 8,8 x 90 x 12 x 

114 ŠROUB M20 - A3K 8,8 x 80 x 50 x 

115 ŠROUB M20 - A3K 8,8 x 85 x 8 x 

116 ŠROUB M12 x 40  x x 40 x 40 x 

117 SAMOVR. ŠROUB S HEX. HLAVOU 4,8x1,9 x x 14 000 hot dip 
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118 SAMOVR. ŠROUB S KR. HLAVOU 4,8x1,9 x x 2 950 hot dip 

119 MATICE M24- A3K x x x x 36 x 

120 MATICE M20- A3K x x x x 82 x 

121 KŘÍDLATÁ MATICE x x x x 6 x 

122 MATICE M16- A3K x x x x 2 x 

123 MATICE M12- A3K x x x x 40 x 

124 PŘÍRUBA DN300 PN16 x x x x 2 P245GH 

125 PŘÍRUBA DN250 PN16 x x x x 3 P245GH 

126 PŘÍRUBA DN200 PN10 x x x x 2 P245GH 

127 PŘÍRUBA DN 150 PN16 x x x x 1 P245GH 

128 TĚSNĚNÍ DN300 PN16 x x x x 2 

129 TĚSNĚNÍ DN250 PN16 x x x x 3 

130 TĚSNĚNÍ DN200 PN10 x x x x 1 

131 TĚSNĚNÍ DN150 PN16 x x x x 1 

132 TESNĚNÍ 3 x x 1 175 1 

133 TĚSNĚNÍ 3 x x 675 1 

134 TR. o 273 x 10 10 x 550 273 1 S355J2H 

135 TR. o 273 x 6,3 6,3 x 1 489 273 1 S355J2H 

136 TR. o 273 x 6,3 6,3 x 2 821 273 1 S355J2H 

137 TR. o 273 x 6,3  6,3 x 6 000 273 1 S355J2H 

138 TR. o 273 x 6,3 6,3 x 800 273 1 S355J2H 

139 TR. o 273 x 12,5 12,5 x 332 273 1 P265GH 

140 TR. o 219 x 8 8 x 281 219 1 P265GH 

141 TR. o 219 x 6,3 6,3 x 200 219 1 P265GH 

142 TR. o 168,3 x 10 10 x 499 168 1 P265GH 

143 TR o 88,9 x 6,3 6,3 x 220 89 1 S235JRH 

144 TR o 76 x 4 4 x 1 527 76 1 S235JRH 

145 TR. o 323,9 x 12,5 12,5 x 164 324 2 P265GH 

146 TYČ KR.  o 16 x x 319 16 1 S355J2+N 

147 TYČ KR o 16 x x 315 16 6 S355J2+N 

148 TYČ KR o 16 x x 188 16 1 S355J2+N 

149 TYČ KR. o 22 x x 65 22 1 S355J2+N 

150 KOLENO 3D- 30°  6 x x 273 2 S355J2H 

151 L 70 x 70 x 6 617 x x x x 3 S235JR+N 

152 L 70 x 70 x 6 617 x x x x 3 S235JR+N 

153 L 60 x 40 x 5 x x 885 x 4 S235JR+N 

154 L 60 x 40 x 5 x x 1 000 x 2 S235JR+N 

155 VÁZACÍ DRÁT x x x x x x 

156 MINERÁLNÍ VATA 100 500 1 000 x 1 474 x 

157 EPDM PÁSKA 3 x 50mm x x 946 000 x x kaučuk 

158 
KRUHOVÁ BUTYLOVÁ 
ŠŇŮRA FS o 6mm x x 448 000 x x x 
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9.4 Postupu prací pro oceňování 
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Obr. 11 Schéma postupu prací 

9.4.1 1. Fáze 

Hlavní provozy výrobního závodu jsou: sklad válcového materiálu, obráběcí 
dílna, svařovna, hala dílenské montáže, natěračská dílna a sklad hotových 
výrobků. 

Materiál pro výrobu nádrží se volí, včetně jejich tepelného zpracování, 
v závislosti na výpočtových, výrobních a provozních podmínkách. Přídavný 
materiál se volí v souladu s materiálovými listy základního materiálu nebo 
případně podle jiné normativní dokumentace. Jednotlivé druhy základního 
a přídavného materiálu zkouší jejich výrobce, popřípadě akreditovaná zkušebna 
materiálu. Minimální rozsah prověřování základního materiálu je pro jeho 
konkrétní sortimentní druhy stanoven technickými dodacími předpisy. 

V první fázi je materiál na vertikální nádrž objednáván v základních 
rozměrech, které udává výrobce. Po převezení do skladu, jsou materiály 
roztříděny podle druhu, velikosti a jakosti. Značení materiálu musí být 
provedeno tak, aby během výroby a montáže nádrže nemohlo dojít k jeho 
záměně. Každý výrobek je označen barevnými pruhy kolmo ke směru válcování, 
na konci nebo v čele, případně v rozích. Materiál se dokumentuje druhem 
dokumentu kontroly. Ve skladu se odstraňují deformace hutního materiálu 
vzniklé při válcování, dopravě nebo skladování. Vyklepání nebo ohřev materiálu 
je nemožný, pokud teplota materiálu není udržována během rovnání na kovací 
teplotě. 
 [4] 
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Základní materiál bude objednáván v základních rozměrech u dodavatele 
a dopraven do skladu.  

Cena dopravy od dodavatele do skladu materiálu pro opracování je 
zahrnuta v kilogramových cenách, podle kterých se materiál oceňuje. Bude 
dohodnuto, že dopravu materiálu zajistí dodavatel. 

V tabulce číslo 6 můžeme vidět název produktu, základní rozměry, které 
udává výrobce, počet kusů objednaného materiálu, cenu za kilogram a váhu 
výrobku. Celková cena za objednaný materiál je určena podle vzorce: 

Pořizovací cena = jednotková cena * váha * počet kusů 

Kč = Kč/Kg * Kg/Ks * Ks 

V tabulce číslo 7 můžeme vidět seznam doplňkového materiálu, který je 
objednán u jiného dodavatele, než hlavní materiál. Doplňkový materiál je 
oceněn cenou za kus vynásobenou počtem kusů. 

Kč = Kč/ks * ks 
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Tab. 6 Ocenění objednávky hlavního materiálu 

 Název výrobku Tl. 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Délka 
[mm] 

Počet Cena 
Kč/kg 

Váha 
Kg/ks 

Celkem 
za 

materiál 

1f PLECH P265GH+N 25 2 000 8 000 1 19,- 3 140,- 59 660,- 

2f PLECH S235JR+N 20 2 000 8 000 1 18,39 2 512,- 46 196,- 

3f PLECH P265GH+N 15 2 000 8 000 12 19,- 1 884,- 429 552,- 

4f PLECH P265GH 12 2 000 8 000 12 17,40 1 507,2 314 698,- 

5f PLECH S235JR+N 10 2 000 8 000 17 18,39 1 256,- 392 664,- 

6f PLECH P265GH 10 2 000 8 000 46 17,40 1 256,- 1 005 303 

7f PLECH P265GH 8 2 000 8 000 13 17,40 604,83 136 813,- 

8f PLECH S235JR+N 8 2 000 8 000 1 18,39 1 004,8 18 479,- 

9f PLECH P265GH 6 2 000 8 000 1 17,40 753,56 13 112,- 

10f PLECH S235JR+N 6 2 000 8 000 58 18,39 753,51 803 816,- 

11f PLOCHÁČ 6 100 120 6 18,39 0,60 67,- 

12f PLECH, S235JR+N 5 2 500 14 000 40 18,39 1 373,8 1 010 531, 

13f PLECH, S235JR+N 5 2 000 8 000 2 18,39 628,- 23 098,- 

14f PLOCHÁČ 5 30 390 000 1 18,39 459,20 8 445,- 

15f PLOCHÁČ 5 30 860 23 18,39 1,00 423,- 

16f PLOCHÁČ 5 50 6 000 15 18,39 11,80 3 256,- 

17f PLOCHÁČ 5 50 2 845 1 18,39 5,60 103,- 

18f PLECH, S235JR+N 4 2 000 8 000 1 18,39 502,40 9 240,- 

19f PLOCHÁČ 4 30 184 6 18,39 0,2 23,- 

 20f PLECH, S235JR+N 3 2 000 8 000 3 18,39 376,80 20 789,- 

21f PLOCHÁČ 3 30 121 2 950 18,39 0,1 5426,- 

22f PLECH, P265GH+N 1 1 250 2 500 23 19,- 23,50 10 270,- 

23f PLECH, S235JR+N 1 1 000 2 000 528 18,39 15,70 152 446,- 

24f OCEL. PROFIL IPE 180 x 91 14 000 40 15,45 308,- 190 334,- 

25f OCEL. PROFIL IPE 100 55 12 000 24 15,45 97,2 36 042,- 

26f OCEL. PROFIL U 260 x 113 12 000 8 15,45 454,80 56 214,- 

27f OCELOVÝ PROFIL U 100 x 50 12 000 15 15,45 127,20 29 479,- 

28f OCELOVÝ PROFIL U 80 x 45 12 000 12 15,45 103,80 19 245,- 

29f TR. o 273 x 10 10 x 1 000 1 39,25 64,86 2 546,- 

 30f TR. o 273 x 6,3 6,3 x 12 000 1 39,25 497,25 19 517,- 

31f TR. o 273 x 12,5 12,5 x 1 000 1 39,25 80,31 3 152,- 

32f TR. o 219 x 8 8 x 1 000 1 39,25 41,63 1 634,- 

33f TR. o 219 x 6,3 6,3 x 1 000 1 39,25 33,05 1 298,- 

34f TR. o 168,3 x 10 10 x 1 000 1 39,25 39,00 1 531,- 
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Tab. 7 Ocenění objednávky pomocného materiálu 

 Název výrobku Tl. 
[mm] 

Délka 
[mm] 

Průměr Počet Váha 
Kg 

Jedn. 
cena 

Celkem 

1v ČEP TVAR b x 35 10 192 0,02 26,88 5 142,- 

2v PODLOŽKA 32- A3K x x x 436 0,05 7,75 1 276,- 

3v ZÁVLAČKA A3K x 100 16 1 0,10 2,89 530,- 

4v ŠROUB M30 - A3K 8,8 120 x 17 114 0,54 78,30 11 169,- 

5v MATICE M24- A3K x x x 166 0,11 18,15 1 708,- 

6v TĚSNĚNÍ PN16 x x  300 9 0,55 x 600,- 

7v VÁZACÍ DRÁT x x x 63 5,00 40/kg 12 600,- 

8v 
MINERÁLNÍ VATA 
Techrock 60 

100 1 000 x 1 474 3,00 
354,5/

m2 
261 289,- 

9v 
EPDM PÁSKA 3 x 
50mm x 946 000 x x 

28,40 153/ 
10m 

14 474,- 

10v 
KRUHOVÁ 
BUTYLOVÁ ŠŇŮRA 

x 448 000 x x 3,10 
43,51/

m 
19 493,- 

 Celkem 328 273,- 

 
Jelikož je materiál od výrobce dovezen v základních rozměrech, musí se prvně 
upravit na rozměry potřebné. To se děje stříháním nebo řezáním. Stříhání je 
velmi výkonný způsob dělení. Struktura kovu v sousedství střihu se ale naruší 
a u důležitých konstrukcí se narušené okraje musí odbrousit. Stříhání je 
prováděno strojními nůžkami a používá se na ploché materiály. Plochá a tvarová 
ocel velkých rozměrů, trubky a kolejnice se nejčastěji řežou strojní obloukovou 

35f TR o 88,9 x 6,3 6,3 x 1 000 1 39,25 12,83 504,- 

36f TR o 76 x 4 4 x 2 000 1 39,25 14,21 558,- 

37f TR. o 324 x 12,5 12,5 x 1 000 1 39,25 96,03 3 770,- 

 38f TYČ KR.  o 16 x x 3 000 1 22,53 4,74 107,- 

39f TYČ KR. o 22 x x 1 000 1 22,53 2,93 67,- 

40f KOLENO 3D- 30°  6 x x 2 x x 142,- 

41f L 70 x 70 x 6 x x 6 000 1 22,53 38,34 864,- 

42f L 60 x 40 x 5 x x 6 000 1 22,53 22,56 509,- 

43f PŘÍRUBA DN300 PN16 x x x 2 1891 x 3 782,- 

44f PŘÍRUBA DN250 PN16 x x x 3 1447 x 4 338,- 

45f PŘÍRUBA DN200 PN10 x x x 2 903 x 1 806,- 

46f PŘÍRUBA DN 150 PN16 x x x 1 547 x 547,- 

Celkem 4 842 396,- 
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nebo kotoučovou pilou, která nijak nepoškozuje strukturu kovu v sousedství 
řezu a je tedy méně nepříznivá než při stříhání. Plochy řezu se nemusí dále 
upravovat. 

Stříhání je omezeno do největší tloušťky 9 mm. Jsou-li okraje plechů řezány 
kyslíkem, musí být povrch rovnoměrný a hladký, zbavený okují a strusky. 
Všechny opracované hrany musí být zbaveny rzi a natřeny. 

Na obrázcích 12, 13, 14 můžeme vidět dovezený materiál, který se bude 
připravovat na dílně. Černě jsou vykresleny základní tvary, které udává 
dodavatele. Červeně jsou vykresleny budoucí tvary, do kterých se musí výrobek 
vyřezat, či vystříhat, aby mohla být nádrž zhotovena. V každém výrobku je 
v levém rohu uveden druh materiál, ze kterého je zhotoven, jsou uvedeny 
rozměry současného i budoucího tvaru, vždy příslušnou barvou a je také 
uvedeno číselné označení výrobků podle výpisu prvku. 

Na obrázcích 15, 16 můžeme vidět již opracovaný materiál, který se ještě 
dále upravuje na tvary potřebné pro zhotovení dna nádrže. Jedná se především 
o zaoblení hran. Jelikož je dno dvouplášťové, jedná se o stejné operace ve dvou 
provedeních. Plechy vrchní vrstvy jsou položené a přivařené na ocelových 
nosnících IPE 100. 
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Obr. 12 Materiál objednaný v základních rozměrech a řezaný na rozměry potřebné 
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Obr. 13 Materiál objednaný v základních rozměrech a řezaný na rozměry potřebné 
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Obr. 14 Materiál objednaný v základních rozměrech a řezaný na rozměry potřebné 
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Obr. 15 Materiál řezaný pro montáž dna 
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Obr. 16 Materiál řezaný pro montáž dna 
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Když jsou plechy připraveny na požadované rozměry, musí se hrany plechů 
mechanicky opracovat na hoblovacím stroji. Hoblováním se připravují zejména 
složitější úkosy pro tupé svary, pomocí nože na hoblovacím suportu. 

Rovinné popřípadě tvarové plochy se nejčastěji obrábějí čelní frézou. Menší 
prvky se obrábějí válcovou nebo kotoučovou frézou. 

Povrchové vady, vrypy a nerovnosti po ručním řezání kyslíkem a převýšení 
svarů se odstraňují ruční bruskou. Broušením se odebírají drobné třísky. 

Otvory v materiálu se vytvářejí prostřihováním průstřižníkem 
na podkladním prstenci. Materiál se ale v okolí díry může narušit, proto lze 
děrovat otvory bez dodatečného vystružení do tloušťky 25 mm. Pokud se otvor 
vystruží, zpravidla o 2 mm, jsou proražené otvory stejně kvalitní jako otvory 
vyvrtané. V mostárnách se v současné době uplatňují automaticky řízené 
děrovače. 

Zkružování plechů velkých poloměrů za studena se děje na tří až 
čtyřválcových zkružovačkách. Zkružit lze i plech velké tloušťky. Nejmenší 
dovolené poloměry jsou při ohýbání za studena pro ocel S235 1,6 – 2,4t. Kde t je 
tloušťka materiálu. Pro oceli vyšších pevností jsou nutné větší poloměry. 

Na obrázku 17 můžeme vidět plechy ohýbané do poloměru 14752,5 mm tedy 
do poloměru nádrže, pro zhotovení pláště. 
 [4] 
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Obr. 17 Ohýbané plechy pro plášť nádrže 
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Mostárny jsou vybaveny svařovacími automaty pro svařování pod tavidlem. 
Ruční svary se provádějí v ochranné atmosféře, ale i svařováním obalenou 
elektrodou. Na svařované hrany se nejprve udělají minimálně padesáti 
milimetrové svary, poměří se a teprve potom se provedou zbylé svary. Pořadí 
svarů má také vliv na deformace výrobku. 

V hale mostárny se důležité části konstrukcí sestavují do podoby, jakou 
budou mít po smontování. Odlícují se při tom styky, takže externí montáž jde 
potom snadněji a uhlídají se případné chyby výroby. 

Ocelové konstrukce musí být chráněny proti korozi i po dobu dopravy 
a skladování na montážní plošině. To se provádí ručně štětcem nebo stříkáním 
standardně základním nátěrem. Nátěrové hmoty se mohou nahřát, což zlepšuje 
kvalitu nástřiku. Pokud zákazník klade důraz na estetický vzhled výrobku, 
chrání se povrch pozinkováním nebo metalizováním jinými kovy. 

Kvalita výrobku se kontroluje průběžně během úprav. Kontrolu provádí 
především odpovědní kontroloři výrobního závodu, vybraných kontrolních 
operací se zúčastňují také zástupci uživatele a u neobvyklých konstrukcí může 
být přizván také projektant k autorskému dozoru. Dokumenty kvality jsou 
v Evropě jednotné. Označení dílce je shodné s označením na výkrese montážní 
sestavy. Na dílci je napsána i jeho hmotnost.  [4] 

V tabulce číslo 8 jsou vypočítány náklady na dílenské opracování výrobku 
pomocí cenových normativů zpracování. Cenový normativ zpracování je vztažen 
na kilogram výrobku a přenásobuje se hmotností. Po sečtení všech materiálů se 
získá výsledný náklad dílenské výroby. Cenové normativy jsou popsány 
a rozebrány v teoretické části. 

Cena práce na dílně = cenový normativ zpracování * hmotnost výrobku 

Kč = Kč/Kg * Kg 
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Tab. 8 Cenové ohodnocení dílenských prací pomocí normativů 

  

Název výrobku Počet Kg / ks Materiál Cenový 
normativ 

zpracování  

Cena za 
práci dílně 

celkem 

1 PLECH 2 204,30 P265GH+N 55,44 22 653,- 

2 PLECH 1 0,30 S235JR+N 114,01 35,- 

3 PLECH 11 1 747,40 P265GH+N 36,31 697 930,- 

4 PLECH 1 1 059,80 P265GH+N 36,31 38 482,- 

5 PLECH 1 273,10 P265GH+N 55,44 15 141,- 

6 PLECH 1 129,30 P265GH+N 55,44 7 169,- 

7 PLECH 2 31,90 P265GH 46,06 2 939,- 

8 PLECH 1 28,80 P265GH+N 46,06 1 327,- 

9 PLECH 11 1 497,80 P265GH+N 43,33 713 897,- 

10 PLECH 1 907,30 P265GH+N 75,74 68 719,- 

11 PLECH 11 1 248,20 P265GH+N 36,31 498 544,- 

12 PLECH 2 888,27 S235JR+N 75,74 134 556,- 

12 PLECH 2 1 016,84 S235JR+N 36,31 73 843,- 

13 PLECH 4 686,91 S235JR+N 75,74 208 107,- 

14 PLECH 1 755,10 P265GH+N 75,74 57 192,- 

15 PLECH 4 723,80 S235JR+N 75,74 219 283,- 

16 PLECH 1 646,76 S235JR+N 75,74 48 986,- 

17 PLECH 2 635,82 S235JR+N 75,74 96 315,- 

18 PLECH 24 291,50 P265GH+N 55,44 387 859,- 

19 PLECH 2 546,62 S235JR+N 75,44 82 475,- 

20 PLECH 2 362,43 S235JR+N 58,17 42 166,- 

21 PLECH 2 193,61 S235JR+N 55,44 21 468,- 

22 PLECH 2 301,04 S235JR+N 58,17 35 023,- 

23 PLECH 3 147,12 P265GH+N 55,44 24 469,- 

24 PLECH 2 11,60 S235JR+N 55,05 1 278,- 

25 PLECH 1 12,10 P265GH+N 55,05 667,- 

26 PLECH 1 18,60 P265GH+N 55,05 1 024,- 

27 PLECH 1 57,60 P265GH+N 46,06 2 654,- 

28 PLECH 2 1,20 S235JR+N 89,01 214,- 

29 PLECH 1 4,20 S235JR+N 65,2 274,- 

30 PLECH 2 0,10 S235JR+N 114,01 23,- 

31 PLECH 180 0,20 S235JR+N 114,01 4 105,- 

32 PLECH 1 603,20 P265GH+N 75,74 45 684,- 

33 PLECH 11 998,50 P265GH+N 75,74 831 891,- 
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34 PLECH 1 603,20 P265GH+N 75,74 45 687,- 

35 PLECH 40 2,50 S235JR+N 89,01 8 901,- 

36 PLECH 2 0,70 S235JR+N 114,01 160,- 

37 PLECH 2 0,90 S235JR+N 114,01 206,- 

38 PLECH 42 748,90 S235JR+N 75,74 238 2311,- 

39 PLECH 1 451,90 P265GH+N 75,74 34 227,- 

40 PLECH 1 385,20 S235JR+N 75,74 29 176,- 

41 PLECH 2 368,50 S235JR+N 75,74 55 821,- 

42 PLECH 2 300,50 S235JR+N 75,74 45 520,- 

43 PLECH 2 173,40 S235JR+N 55,44 19 227,- 

44 PLECH 2 549,30 S235JR+N 75,74 83 208,- 

45 PLECH 2 115,60 S235JR+N 55,44 12 818,- 

46 PLECH 2 438,50 S235JR+N 75,74 66 424,- 

47 PLECH 4 306,50 S235JR+N 75,74 92 858,- 

48 PLECH 4 133,90 S235JR+N 55,44 29 694,- 

49 PLECH 2 99,90 S235JR+N 55,44 11 077,- 

50 PLECH 1 3,50 S235JR+N 76,52 268,- 

51 PLECH 12 0,20 S235JR+N 114,01 274,- 

52 PLECH 1 2,50 S235JR+N 89,01 223,- 

53 PLOCHÁČ 6 0,60 S235JR+N 114,01 411,- 

54 PLECH 40 709,60 S235JR+N 75,74 2 149 805,- 

55 PLECH 2 131,90 S235JR+N 55,44 14 626,- 

56 PLECH 1 27,20 S235JR+N 46,06 1 253,- 

57 PLECH 1 53,70 S235JR+N 46,06 2 474,- 

58 PLECH 2 24,50 S235JR+N 46,06 2 257,- 

59 PLECH 1 30,90 S235JR+N 46,06 1 424,- 

60 PLECH 360 0,01 S235JR+N 114,01 411,- 

61 PLECH 1 0,20 S235JR+N 114,01 23,- 

62 PLECH 6 0,02 S235JR+N 114,01 11,- 

63 PLECH 1 7,10 S235JR 53,47 380,- 

64 PLOCHÁČ 1 459,20 S235JR 75,74 34 780,- 

56 PLOCHÁČ 23 1,00 S235JR+N 114,01 2 623,- 

65 PLOCHÁČ 15 11,80 S235JR+N 55,05 9 744,- 

66 PLOCHÁČ 1 5,60 S235JR+N 65,2 366,- 

67 PLECH 1 3,20 S235JR+N 76,52 245,- 

69 PLECH 1 3,40 S235JR+N 76,52 261,- 

70 PLECH 24 0,01 S235JR 114,01 14,- 

71 PLOCHÁČ 6 0,20 S235JR+N 114,01 137,- 
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72 PLECH 90 8,70 S235JR 53,47 41 868,- 

73 PLOCHÁČ 2 950 0,10 S235JR 114,01 33 633,- 

74 PLECH 448 15,70 DC01+ZE 46,06 323 968,- 

75 PLECH 722 1,30 DC01+ZE 89,01 83 545,- 

76 PLECH 314 0,90 DC01+ZE 114,01 32 220,- 

77 PLECH 117 0,50 DC01+ZE 114,01 6 670,- 

78 PLECH 2 2,00 DC01+ZE 89,01 357,- 

79 PLECH 190 0,60 DC01+ZE 114,01 12 998,- 

80 OCELOVÝ PROFIL IPE 180 40 261,60 S235JR+N 37,88 396 377,- 

81 OCELOVÝ PROFIL U 260 8 438,40 S235JR+N 75,74 265 636,- 

82 OCELOVÝ PROFIL U 100 40 21,50 S235JR+N 37,88 32 577,- 

83 OCELOVÝ PROFIL U 100 40 18,20 S235JR+N 44,88 32 673,- 

84 OCELOVÝ PROFIL U 80 40 12,10 S235JR+N 44,88 21 722,- 

85 OCELOVÝ PROFIL U 80 40 9,10 S235JR+N 53,47 19 464,- 

86 OCELOVÝ PROFIL U 80 40 5,70 S235JR+N 53,47 12 192,- 

87 Ocelový profil IPE 100 20 97,2 S235JR+N 37,88 73 639,- 

88 Ocelový profil IPE 100 2 20,2 S235JR+N 37,88 1 531,- 

89 Ocelový profil IPE 100 2 20,97 S235JR+N 37,88 1 589,- 

90 Ocelový profil IPE 100 2 62,8 S235JR+N 37,88 4 758,- 

91 Ocelový profil IPE 100 2 90,02 S235JR+N 37,88 6 820,- 

92 Ocelový profil IPE 100 2 10,89 S235JR+N 44,88 978,- 

93 Ocelový profil IPE 100 2 23,14 S235JR+N 37,88 1 754,- 

94 Ocelový profil IPE 100 2 30,98 S235JR+N 37,88 2 348,- 

95 Ocelový profil IPE 100 1 33,29 S235JR+N 37,88 1 262,- 

134 TR. o 273 x 10 1 35,70 S355J2H 37,88 1 353,- 

135 TR. o 273 x 6,3 1 61,60 S355J2H 37,88 2 334,- 

136 TR. o 273 x 6,3 1 116,80 S355J2H 37,88 4 425,- 

137 TR. o 273 x 6,3  1 248,40 S355J2H 37,88 9 410,- 

138 TR. o 273 x 6,3 1 33,10 S355J2H 37,88 1 254,- 

139 TR. o 273 x 12,5 1 26,70 P265GH 37,88 1 012,- 

140 TR. o 219 x 8 1 12,80 P265GH 44,88 575,- 

141 TR. o 219 x 6,3 1 5,30 P265GH 65,2 346,- 

142 TR. o 168,3 x 10 1 19,50 P265GH 37,88 739,- 

143 TR o 88,9 x 6,3 1 2,80 S235JRH 76,52 215,- 

144 TR o 76 x 4 1 10,90 S235JRH 44,88 490,- 

145 TR. o 323,9 x 12,5 2 15,70 P265GH 44,88 1 410,- 

146 TYČ KR.  o 16 1 0,50 S355J2+N 114,01 58,- 

147 TYČ KR o 16 6 0,50 S355J2+N 114,01 343,- 
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148 TYČ KR o 16 1 0,30 S355J2+N 114,01 35,- 

149 TYČ KR. o 22 1 0,19 S355J2+N 114,01 22,- 

151 L 70 x 70 x 6 617 3 3,90 S235JR+N 76,52 896,- 

152 L 70 x 70 x 6 617 3 3,90 S235JR+N 76,52 896,- 

153 L 60 x 40 x 5 4 3,30 S235JR+N 76,52 1 011,- 

154 L 60 x 40 x 5 2 3,80 S235JR+N 76,52 582,- 

Celkem 10 963 656,- 
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Doprava na staveniště 
Jednotlivé díly nádrže nebo celky musí být označeny podle údajů 
v dokumentaci. 

Doprava bude provedena nákladním automobilem po pozemní komunikaci, 
protože vzdálenost mezi skladem materiálu a staveništěm je cca 5 kilometrů. 
Dojezdová vzdálenost z vedlejší obce je 10 km. Plechy a ostatní materiál musí 
být na nákladním automobilu uloženy tak, aby během přepravy nedošlo k jejich 
poškození. Je potřeba dodržovat, aby materiál byl přepravován v takovém 
množství, aby nebylo vozidlo přetěžováno. Drobný materiál bude uložen 
v bednách.  Ve skladu bude materiál nakládán na nákladní automobil mostovým 
jeřábem, který je součástí skladu. 

Při plánování nákladů z pozice investora je velmi obtížné stanovit dopravní 
náklady v podrobnosti rozepsané v praktické části. Pro přesun materiálu 
ze skladu na staveniště stanovíme náklad za ujetý kilometr a náklad za čekání 
při nakládce a vykládce materiálu. Stroj v podobě autojeřábu, který je nutností 
při montáži nádrže, je zahrnut v rozpočtu montážních prací. 

 

Obr. 18 Nákladní auto s valníkem 

• Rozměry valníku 2,45 m x 11,5 m – 13,6 m. 

• Nosnost automobilu do 28 tun. 

• Celková hmotnost materiálu 180 059 Kg. 

• Cena za kilometr bude 40 Kč, při menším počtu ujetých kilometrů za den 
než 20 km se účtuje hodinová sazba, která činí 750 Kč. Skládání, čekání 
při nakládce a prostoje se účtují v hodinové sazbě. 

Vytížení automobilu cca 20 tun za jízdu: 

180 059/20 = 9,01 = 10 jízd 

Počet ujetých kilometrů: 
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(2 * 10 + 2 * 5) * 10 * = 300 Km 

Cena za kilometry: 

300 * 40 = 12 000,- Kč 

Cena za skládání, čekání při nakládání, prostoje: 

• Uvažuji, že nakládka materiálu z automobilu bude trvat dvě hodiny 
a vykládka materiálu z automobilu bude trvat dvě hodiny. 

10 * 4 * 750 = 30 000,- Kč 

Cena za dopravu materiálu ze skladu na staveniště celkem: 

30 000 + 12 000 = 42 000,- Kč 

Zajištění ostrahy skladovaného materiálu: 

• Pracovní doba: 12 hodin 

• Hrubá měsíční mzda: 10 000 Kč 

OPN: 10 000 * 1,34 = 3 400 Kč 

 10 000 + 3 400 = 13 400 Kč 

• Počet osob ostrahy: 2 * 13 400 = 26 800 Kč/měsíc 

Doba hlídání v měsících: 

8480,29 / 8 = 1060,04 dne = 35,34 

Cena celkem za ostrahu: 

26 800 * 35,34 = 947 112,- Kč 
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9.4.2 2. Fáze 

Montáž ocelových konstrukcí na staveništi 
 
Provede specializovaná organizace vybavená pomůckami a montážními 
mechanizmy. Při montáži se bude postupovat podle projektu montáže 
obsahujícího způsob dopravy dílců na staveniště, postup prací na předmontážní 
plošině, sestavení montážních celků a jejich zdvihání. Při montáži je nutno dbát 
na stabilitu a tuhost částečně smontované konstrukce a na bezpečnost práce. 

Spojování konstrukcí je možné svařováním (svařování elektrickým 
obloukem, svařování plamenem, svařování elektrickým odporem), nýtováním 
a šroubováním. 

Povrch betonového prstence pod dnem nádrže bude hladký a rovný 
s tolerancí +-10 mm. 
 
Dno 
 
Základ podpírá dno po celé ploše. Spád dna bude ve sklonu 1:130 od středu 
k okraji nádrže. Nádrž má průměr větší než 15 250 mm. To znamená, že všechny 
plechy dna nádrže mají tloušťku s přídavkem na korozi minimálně 6 mm. Vnější 
průměr musí být minimálně o 50 mm větší než vnější strana pláště. 

Zesílený okraj je ze stejného materiálu jako spodní lub pláště a musí mít 
vnější obrys kruhový, vnitřní obrys bude mít tvar mnohoúhelníku, s počtem 
hran roven počtu plechů tvořící prstenec. 

Plechy dna budou svařovány třemi způsoby: 

1. Přeplátovaně - svařování průběžným svarem pouze z horní strany, 
rozměr svaru z přeplátovaného spoje je roven tloušťce tenčího 
ze spojovaných plechů, šířka přeplátování je rovna nejméně 5 násobku 
tloušťky svařovaného plechu, 

2. na tupo - svařování plechů zesíleného okraje dna, na podložný pásek 
s plným natavením a provařením. Mezery mezi plechy dna pro tupý svar 
plechů tloušťky 6 mm budou při svařování automatem 3±1 mm, 
při svařování ručně 6±1, pro plechy tloušťky 10 mm při svařování 
automatem 5±1, při svařování ručně 8±1. 

3. kombinovaně 

 
Plášť 
 
Pro jmenovitý průměr nádrže 29 505 mm nesmí být tloušťka plechu pláště 
menší než 6 mm a je nejméně rovna větší z obou tlouštěk vypočtených 
z provozních a ze zkušebních podmínek. Spodní vrstva pláště nebude tenčí než 
vrstva pláště nad ní. 

Během montáže a po ní bude plášť kontrolován na stabilitu od zatížení 
statickým tlakem větru a případným vnějším přetlakem. Při této kontrole se 
od tloušťky stěny odečte přídavek na korozi. Pro naši nádrž bude u horního 
okraje použito uhelníku o rozměrech L 70 x 8.  
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Svislé svary se budou provádět oboustranné tupé s plným průvarem a s plným 
natavením. Svislé svary sousedních lubů budou vzájemně přesazeny, minimálně 
o pětinásobek tloušťky silnějšího plechu v místě přesazení. 

Vodorovné svary se budou provádět také jako oboustranné tupé s plným 
provařením a s plným natavením. Horní úhelníky budou připojeny k plášti 
oboustranně zavřenými průběžnými koutovými svary. 
 
Výztužné prstence pláště 
 
Zajišťují kruhovitost a tvarovou stabilitu válcových plášťů nádrží, které jsou 
zatíženy statickým tlakem větru a vnějším přetlakem. Otvory pro odtok srážkové 
nebo chladící vody budou provedeny tak, aby voda nestékala po povrchu pláště. 
Okolo otvorů bude prstenec rozšířen podle požadavků a otvor bude vyztužen. 
Výztužný prstenec bude opatřen podpěrami. 

Výztužné prstence budou k plášti přivařeny z horní strany a ze spodní 
strany průběžnými koutovými svary. Jednotlivé segmenty výztužných prstenců 
budou navzájem spojeny tupými svary s úplným provařením. 
 
Střecha 
 
Tloušťka krycích plechů je 5 mm, s přídavkem na kompenzaci koroze. Úhel 
spádu střechy je 11°. 

Krycí plechy budou přeplátovány nejméně 5 násobkem své tloušťky 
a nebudou přivařeny k nosné konstrukci. Svařování bude provedeno pouze 
z horní strany nepřerušovaným koutovým svarem velikosti nejvýše 3 mm 
k patnímu prstenci nebo hornímu obvodovému úhelníku pláště. Okraje krycích 
plechů se v rozích vyříznou a rohy sousedních plechů se zatlačí do výřezů. Části 
patního prstence střechy nebo horního obvodového úhelníku budou svařeny 
tupými svary s plným provařením a natavením. 

Nádrž s pevnou střechou bude opatřena odvzdušňovacími hrdly ve střeše. 
Hrdla budou osazena pojistkami proti prošlehnutí plamene. 
 
Otvory v plášti a hrdla 
 
Všechny otvory v plášti větší než DN 50 budou vyztuženy. Každý výztužný límec 
bude opatřen ve vodorovné ose kontrolním otvorem se závitem M 10 nebo 
G 3/8”. Po odzkoušení výztužného límce na těsnost je nutné přivařit 
na kontrolní otvor indikační trubku. 
 
Plošiny, ochozy, žebříky 
 
Dokončené plošiny a ochozy musí přenést zatížení pohyblivého osamělého 
břemene o velikosti 4,4 kN. Průchodná šířka bude 700 mm. Podlaha bude 
vyrobena z roštů. 
 [8] 
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Tab. 9 Rozpočet montáže na staveništi 

ROZPOČET 

Stavba: Vertikální nádrž   

Objednatel: Zpracoval: Charvát 

Zhotovitel: Datum: 26. 10. 2012 

P.Č. Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 3 4 5 6 7 

Práce a dodávky HSV 644 434,19 

Ostatní konstrukce a práce-bourání   644 434,19 

1 
Řezání stávajícího betonového krytu 
hloubky do 500 mm    m 95,000 549,00 52 155,00 

2 

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 
450x500 mm bez vnitřního spádu se 
základem    m 95,000 3 370,00 320 150,00 

3 

Montáž lešení řadového modulového 
lehkého zatížení do 200 kg/m2 šířky do 
0,9 m, výšky do 25 m    m2 1 845,20 86,80 160 163,36 

4 

Demontáž lešení řadového modulového 
lehkého zatížení do 200 kg/m2 šířky do 
0,9 m, výšky do 25 m    m2 1 845,20 58,40 107 759,68 

Přesun hmot            4 206,15 

5 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným    t 56,232 74,80 4 206,15 

Práce a dodávky PSV    6 919 051,07 

Izolace tepelné    282 165,42 

6 

Montáž izolace tepelné těles izolací s 
konstrukcí z distančních kruhů cpané z 
pásů plocha rovná    m2 729,737 273,00 199 218,20 

7 
ISOVER minerální vata 4500/1200/100 

mm    m2 744,560 107,00 79 667,92 

8 
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech výšky do 24 m    t 1,929 1 700,00 3 279,30 

Konstrukce zámečnické    5 732 737,50 

9 
Montáž žebříků výšky do 100 m s 
ochranným košem    m 11,950 1 310,00 15 654,50 

10 Montáž dna plechy svařovanými    m2 1 425,37 1 100,00 1 567 903,70 

11 Montáž stěny plechy svařovanými    m2 922,600 1 140,00 1 051 764,00 

12 Montáž střechy plechy svařovanými    m2 1 809,04 1 190,00 2 152 752,84 

13 
Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 500 kg - hrdla    kg 1 204,86 345,00 415 676,70 
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14 
Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti přes 500 kg - průlez   kg 832,490 324,00 269 726,76 

15 

Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 250 kg - kalník + 
vypouštění    kg 115,300 373,00 43 006,90 

16 
Montáž ostatních zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 500 kg    kg 353,000 611,00 215 683,00 

17 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech výšky do 24 m    t 0,542 1 050,00 569,10 

Povrchové úpravy ocelových 
konstrukcí a technologických 
zařízení    904 148,15 

18 

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí 
třídy III 2složkového základního a 
mezivrstvy tloušťky do 160 µm    m2 4 157,01 50,50 209 928,65 

19 

email syntetický venkovní INDUSTRIT 

1100 šedý S 2013 (á 9 kg)    kg 4 157,01 167,00 694 219,50 

Práce a dodávky M    1 338 595,2 

Montáže oznam. a zabezp. zařízení    8 467,20 

20 Uzemnění drátem 8 mm    m 112,000 75,60 8 467,20 

Montáž ocelových konstrukcí    1 330 128,0 

21 
Montáž svařovaný nosník do 100 kg/m u 
dna    m 923,544 1 080,00 997 427,52 

22 
Montáž svařovaný nosník do 100 kg/m u 
střechy    m 308,056 1 080,00 332 700,48 

Celkem 8 902 081 

 

9.4.3 3. Fáze 

Přehled kontrolních operací 
 

Při výrobě, montáži a uvádění do provozu budou aplikovány následující 
destruktivní analýzy a kontroly, nedestruktivní zkušební metody a měření 
v souladu s „Plánem kontrol a zkoušek“, zpracovaným pro akci, který definuje 
rozsah a způsob zkoušení jednotlivých částí nádrže: 

1. Vstupní kontrola dokladů a průvodní dokumentace (inspekčních 
certifikátů/atestů atd.) nakupovaných materiálů. 

2. Kontrola dokumentace pro svařování (WPS,WPQR atd.), kontroly, měření 
a zkoušky (pracovní postupy, instrukce atd.). 

3. Prověrka odborné způsobilosti svářečů a NDT personálu. 

4. Měření a kontrola rozměrů i tvarů. 
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5. Kontrola kvality stávajícího základu. 

6. Hodnocení pracovních zkoušek svářečů (PZS). 

7. Nedestruktivní zkoušení (NDT) základního materiálu a svarových spojů: 

• vizuální kontrola přímá – před, během a po svařování, 

• zkoušení svarových ploch penetrační metodou, 

• zkoušení dokončených svarových spojů ultrazvukem, prozařováním 
a magnetickou metodou práškovou, 

• zkouška těsnosti svarových spojů vnitřního a spodního dna (vakuová 
metoda) včetně koutových svarů mezi dny a prvním lubem, 

• bublinková kontrola těsnosti výztužných límců vybraných hrdel 
(pěnotvorný roztok), 

• NDT měření výchozí tloušťky stěny vybraných dílů nádrže (plechy, hrdla 
atd. 

8. Ostatní dílčí kontroly, zkoušky a měření: 

• prověrka stavu povrchu plechů a dalších konstrukčních prvků před aplikací 
nátěrového systému, 

• kontrola kvality provedených nátěrů (tloušťka vrstvy, přilnavost atd.), 

• geodetické měření nádrže před uvedením do provozu (geometrie, sklon 
atd.). 

9. Integrální zkoušky: 

• tlaková zkouška střechy po naplnění nádrže vodou, 

• hydrostatická zkouška pláště a vnitřního dna, 

• kontrola těsnosti ochranné jímky. 

Tab. 10 Cena za kontrolní práce 

Kontrolní operace Cena 

Prověrka kompletnosti a obsahu 
průvodní dokumentace a dokladů 

20.000,- 

Kontrola rozměrů a tvarů vč. 
hodnocení PZS  

265.000,- 

NDT zkoušky 595.000,- 

Ostatní dílčí kontroly, zkoušky a 
měření  

40.000,- 

Integrální zkoušky 35.000,- 

C e l k e m 955.000,- 
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9.5 Ocenění projektové a inženýrské činnosti 

Celková cena za výstavbu nádrže je 26 980 518,-Kč 

Tab. 11 Zařazení stavby do příslušné kategorie 

III. Pásmo cmin cmax Průměr I Průměr II 
26,0 2 461 300 2 871 500 2 666 400 

2 741 575 
28,0 2 600 100 3 033 400 2 816 750 

 
Náklady na projektovou a inženýrskou činnost jsou 2 740 000,- Kč. 

Tab. 12 Náklady na projektovou činnost 

Zabezpečení vstupních podkladů 1% 27 400 Kč 

Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 11% 301 600 Kč 

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení 21% 575 700 Kč 

Dopracování projektu pro provádění stavby 22% 603 100 Kč 

Zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby 0% 0 Kč 

Práce spojené s prováděním stavby 5% 137 100 Kč 

Práce po dokončení stavby 0% 0 Kč 

Celkem náklady na činnost projektanta 60% 1 640 000 Kč 

 

Tab. 13 Náklady na inženýrskou činnost 

Zabezpečení vstupních podkladů 2% 54 800 Kč 

Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 5% 137 100 Kč 

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení 2% 54 800 Kč 

Dopracování projektu pro provádění stavby 2% 54 800 Kč 

Zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby 6% 164 500 Kč 

Práce spojené s prováděním stavby 20% 548 300 Kč 

Práce po dokončení stavby 3% 82 200 Kč 

Celkem náklady na inženýrskou organizaci 40% 1 100 000 Kč 
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10   Závěr 

Tab. 14 Vyhodnocení projektu 

Plánování 
Procentní 
rozdělení 

Cena celkem 

Příprava projektu 3% 82 200,- 

Projektové podklady  42 200,- 

Výběrové řízení na Engineering  20 000,- 

Smlouva s Inženýrskou firmou  0,- 

Výběrové řízení na projektanta  20 000,- 

Smlouva s projektantem  0,- 

Předprojekt 16% 438 700,- 

Dokumentace pro územní řízení  378 700,- 

Žádost o Územní rozhodnutí  20 000,- 

Uzemní řízení  20 000,- 

Územní rozhodnutí  20 000,- 

Projekt 23% 630 500,- 

Projektová dokumentace pro stavební řízení  570 500,- 

Žádost o stavební povolení  20 000,- 

Stavební řízení  20 000,- 

Stavební povolení včetně nabytí právní moci  20 000,- 

Příprava provádění 24% 657 900,- 

Zadávací dokumentace pro realizaci  577 900,- 

Výběrové řízení na zhotovitele  50 000,- 

Smlouvy na realizaci  30 000,- 

Vlastní provádění 6% 164 500,- 

Zařízení staveniště  114 500,- 

Dokumentace pro změnová řízení  50 000,- 

Stavba 25% 685 400,- 

Hlavní materiál  4 842 396,- 

Pomocný materiál  328 273,- 

Dílenské zpracování  10 963 656,- 

Doprava na staveniště  42 000,- 

Ostraha  947 112,- 

Montáž  8 902 081,- 

Kontroly  955 000,- 

Celkem za nádrž  26 980 518,- 

Závěr provádění 3% 82 200,- 

Dokumentace skutečného stavu  22 200,- 

Zkušební provoz  20 000,- 

Odstranění závad  10 000,- 

Kolaudace  10 000,- 

Likvidace zařízení staveniště  20 000,- 

Kompletní cena  29 720 518,- 
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Z tabulky 14 je patrné celkové vyhodnocení projektu, tedy výsledná cena 
výstavby nádrže, která činí 29 720 518 Kč. Ceny projektových a inženýrských 
prací byly vypočítány procentní sazbou ze základny. Základnu tvoří  cena 
nádrže. Cena zahrnuje hlavní materiál, pomocný materiál, dílenské zpracování, 
dopravu na staveniště, náklady na ostrahu, montáž ocelových konstrukcí a 
náklady na kontrolní operace. Postupy výpočtů všech těchto nákladů jsou 
popsány v teoretické části, v praktické části jsou potom demonstrovány 
s přihlédnutím do praxe, konkrétní hodnoty. 

V současné době existuje mnoho druhů ocelových konstrukcí a stanovit 
jednotný postup výpočtu je asi nemožný. Během zpracování diplomové práce 
jsem měl možnost nahlédnout do několika rozpočtů stavebních a montážních 
firem ocelových konstrukcí. Pozn. autora: „Je pravdou, že jsem se v žádném 
rozpočtu nesetkal s podrobným rozpisem, jak uvádím v mé práci.“ Proto 
mnohdy nemusím být jednoznačné, co dané ceny obsahují. 

Obecně se v praxi používá pro stanovení ceny hmotnost ocelové konstrukce 
v kilogramech. Pro typ konstrukce vertikální nádrže se pohybuje kilogramová 
cena okolo 130 Kč/kg. 

• Použití kilogramové ceny 

Cena celkem = Počet kilogramů [kg] * Cena za kilogram [Kč/kg] 

Cena celkem = 180 059 * 130 = 23 407 670,-Kč 

Tato hodnota udává jen částečné náklady na projektovou a inženýrskou činnost. 
I přesto je cena výrazně nižší než cena vypočtená. 

Cena se bohužel nedá porovnat s rozpočtovým ukazatelem, protože sborník 
vydávaný odbornou organizací se zaměřuje spíše na stavební výrobu a neudává 
stejnou ani podobnou ocelovou konstrukci. 

 
Rozdíly v cenách můžou být způsobeny mnoha faktory. V praxi může nastat 
rozdílný systém smluvního zajištění jednotlivých činností. 
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