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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho 

základní pojmy, které  s ním jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů 

projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji časového plánování. V 

praktické části je provedena aplikace nástrojů časového plánování na konkrétním 

případu Sportovního areálu Bavlna. 

Klíčová slova 

Plánování projektu, časové plány, podklady pro plánování, časové plánování, 

deterministický a stochastický odhad času, nástroje časového plánování, síťový graf, 

Ganttův diagram, milníkový plán, MS Project 

Abstract 

 

The bachelor thesis is devoted to planning of process of project construction and 

explains its basic concepts, which are connected with project. In the theoretical part it 

deals with kinds of plans and with their gaining, time planning and with their 

instruments of time planning. In the practical part is performed application of 

instrument of time planning on specific case of Sport area Bavlna. 

 

Keywords 

Project planning, time plans, basis for planning, time planning, deterministic and 

stochastic estimation time, instruments of time planning, network graph, Gantt charts, 

milestone plan, MS Project. 
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1 Úvod 

Téma bakalářské práce „Plánování průběhu projektu výstavby“ jsem si vybral 

proto, že mě zaujalo tím, že se věnuje výstavbě od jejího prvopočátku až po úplný 

konec, a tím umožňuje porozumět jednotlivým částem projektu, jejich funkci a 

významu. Projektovému řízení bych se chtěl věnovat i nadále, ať už v navazujícím 

studiu nebo ve svém budoucím zaměstnání. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je práce rozdělena na čtyři části: první část s názvem popis projektu, 

se zabývá základními pojmy v projektovém řízení, historickým vývojem, plánováním a 

procesem projetu. V druhé části plány projektu, popisuji základní druhy plánů pro 

projektové řízení, časové plány a podklady pro jejich získání. Třetí část nese název 

časové plánování,  zabývá se metodikám časového plánování a metodám odhadu času. 

Poslední, pátá část z teoretické části se věnuje nástrojům časového plánování, a to 

zejména, síťové analýze, Ganttovým diagramům a milníkovým plánům. 

Praktická část navazuje na teoretickou a zabývá se aplikací nástrojů časového 

plánování, na konkrétním případu tj. Sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové, ten 

je v praktické části rozdělen na jednotlivé objekty, u kterých je napsána stručná 

technická charakteristika, na to navazuje strukturní plán, finanční ohodnocení 

jednotlivých objektů a činností spojených s výstavbou. Poté se věnuji aplikacím 

jednotlivých nástrojů časového plánování na objekt v následujícím pořadí milníkový 

plán, Ganttův diagram a síťová analýza. V praktické části je také ukázáno využití 

programu MS Project pro plánování výstavby. V závěru práce jsem porovnal a 

zhodnotil jednotlivé nástroje časového plánování, které byli použiti na praktickém 

příkladu. 
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2  Popis projektu 

Projektové řízení slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla 

jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 

náklady tak aby se dosáhlo stanovených cílů.[2 str. 14] 

Slovo projekt, které je dominantním pojmem projektového řízení, vychází 

z anglosaského výrazu project, zde slovo označuje proces spojený s plánováním a 

řízením. Nejedná se tedy o projektovou dokumentaci, za niž bývá často označováno. 

Projekt je určen:  

- jasně stanovenými konkrétními cíli 

- definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů  

- stanovenými termíny zahájení a ukončení 

- omezenými zdroji a náklady  

- specifikací přínosů jeho realizace [1 str. 14] 

 

 2.1  Historický vývoj 

Projektové řízení, i když se jeví jako relativně nový manažerský nástroj, je 

praktikován už od pradávna, již ve starověku při stavbách pyramid obřích rozměrů, 

trvajících mnoho let si nelze představit práci bez jakékoli propracované organizace. 

 Pomineme-li však tuto dávnou minulost, první známky moderního projektového 

řízení jsou vázány na rozvoj operační analýzy, ten nastal s průmyslovým rozvojem, kdy 

jedinec již nezvládal složitost výrobních procesů a bylo tedy potřeba zorganizovat 

výrobu pro více osob. 

Ganttův diagram se stal jedním z prvních nástrojů operační analýzy, v roce 1910 

ho vytvořil strojní inženýr Henry Gantt, Ganttův diagram zobrazuje na vodorovné ose 

časové trvání projektu (dny, týdny, měsíce apod.), na svislé ose jsou pak zobrazeny 

jednotlivé činnosti projektu, každému řádku přísluší jedna činnost. Plocha diagramu 

obsahuje jednotlivé činnosti zobrazeny pomocí pruhů, kde levá strana zobrazuje začátek 
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činnosti a pravá strana konec činnosti, ve výsledku tedy pruh zobrazuje předpokládanou 

délku trvání činnosti. Jedním z prvních velkých stavebních projektů kde byl Ganttův 

diagram využit, byla například stavba Hooverovy přehrady, která byla ve své době 

největší přehradou na světě. 

Ganntův diagram však nezobrazuje na sebe navazující činnosti a vazby mezi 

nimi a tak v době druhé světové války, kdy docházelo k vývoji nových válečných 

prostředků, a plánování složitých vojenských operací byla vyvinuta síťová analýza. 

Největší rozvoj a využití nastal však až po válce kdy bylo potřeba obnovit hospodářství. 

V 50. letech začaly postupně vznikat ve firmách pracoviště, které se věnovaly 

operační analýze, na ně pak navazoval vznik samostatných konzultačních firem, které se 

věnovali problematice vědeckého řízení. Operační analýza se dostala i na vysoké školy 

kde se začala vyučovat a vznikaly vědecko-výzkumné ústavy. V roce 1953 byla v USA 

založena Národní společnost pro operační výzkum – Operations Research of America 

(ORSA). Dalším významným rokem byl rok 1957, kdy byla založena Mezinárodní 

federace společnosti operačního výzkumu – International Federation of Operations 

Research Society (IFORS), jejíž hlavním cílem byl světový rozvoj operační analýzy. 

Informace o projektovém řízení, které slouží jako efektivní nástroj pro přípravu a 

provádění projektů, se do České republiky začaly dostávat, až po roce 1989 což mělo 

stejný vliv na stavebnictví jako vstup stavebních firem ze západu. Principy 

projektového řízení se již běžně používaly a bylo, je nutné pouze zdokonalit pomocí 

systematického používání projektových metod, rychlých informačních technologií, 

vylepšením technologií výroby a používáním nových materiálů. Začlenění osobních 

počítačů se specializovanými programy a nové možnosti elektronické komunikace 

(mobilní telefony, internet), bylo podnětem pro aplikaci moderních metod pro plánování 

a řízení projektů. [5], [3] 
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2.2  Plánování projektu 

Plánování projektu jsou takové činnosti, které jsou zaměřené na vytvoření 

takového plánu cesty, kterého se dosáhne prostřednictvím směřovaného pracovního 

úsilí při využití dostupných zdrojů. 

V období zahájení a iniciace projektu začínají první aktivity, které jsou spojené 

s plánováním projektu, aby bylo možné stanovit reálný předpoklad: časového plánu, 

potřeb realizačních zdrojů, odhad rozpočtu a projektového rizika. Podpisem smlouvy 

mezi realizačními stranami nastává konkrétní a detailní plánování projektu. [4] 

V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy 

činnosti: 

 definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu do 

detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností  

 vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přenos do 

časových plánů, finančních rozkladů a metodických postupů  

 optimalizace a úpravy návrhů plánů  

 vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů [4 str. 112] 

       Při procesu plánování projektu se využívá poznatků z předešlých skupin iniciace a 

zahájení projektu a transformují se do formy strategického plánu pro zhotovení 

projektu. V procesu plánování se projektový záměr rozebere detailněji z pohledu: 

 času  

 nákladů 

 technologií  

 metodologii 

 pracovních zdrojů[4] 
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Z nichž potom vycházejí dva podrobné a závazné dokumenty: 

 

 definice předmětu projektu je jedním z hlavních dokumentů, který se objevuje 

v projektu po celou dobu jeho existence. Hlavním úkolem definice předmětu 

projektu je určit cíle projektu a jemu odpovídající výstupy, které mají být 

vytvořeny. Dokument je sestaven na základě projektového záměru a slouží ke 

komunikaci s investorem ale i ke komunikaci uvnitř projektového týmu. Při 

vzniku tohoto dokumentu je potřeba klást důraz zejména na: jasné stanovení 

hlavních cílů, definici výstupů a výsledků, hierarchicky rozdělení na jednotlivé 

dílčí výstupy. 

 

 Plán projektu stejně jako definice předmětu projektu je důležitý dokument který 

se objevuje v projektu po celou dobu jeho existence, vychází z něho a říká, jak 

se bude v rámci postupovat. Jeho hlavním úkolem je určit pravidla, řízení, 

předpokládané termíny a jejich limity, dále je podkladem pro řízení finančních 

toků, koordinaci a kontrolu prací a jejich dodržování ve stanovených termínech, 

časový přehled pro zajištění zdrojů projektu, zdroj informací a možnost kontroly 

pro investora. 

 

Dokument, který může být součástí plánováním je Hierarchická struktura prací (WBS- 

Work Breakdown Structure), tvoří logickou linku mezi definicí předmětu projektu a 

plánem projektu  

 Hierarchická struktura prací (WBS- Work Breakdown Structure) je hierarchický 

rozpad cíle projektu na produkty, které jsou dále rozděleny na podprodukty, ty 

mohou být rozděleny až na úroveň pracovních balíků. [4] 
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Obr. 2-1 Proces plánování projektu [5] 
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3 Plány projektu  

3.1 Druhy plánů projektu  

Plán na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi 

Tento plán vytváří investor a spolupracuje s týmem poradců. Slouží jako zdroj 

informací pro rozhodnutí zda se projekt přijme, či nepřijme. Z tohoto plánu vychází 

rozhodnutí o cíly projektu, jakým způsobem se bude realizovat, koncepci a kde bude 

stavba umístěna. 

Plán ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace 

Tento plán může mít různé formy, které můžou být vypracovány různými autory: 

 Jestliže má dokumentace formu nabídkové dokumentace pro zhotovitele 

potom může být součástí nabídky  

 Stavebník může zpracovat návrh pro vyjednávání se zhotovitelem, zhotovitel 

bude kompletovat podle dokumentace, kterou zpracuje projektant 

 Bude-li použit investorský způsob výstavby, může být plán zpracován 

v konečné podobě manažerem stavebníka, veškerá dokumentace je potom 

zpracovávána projektantem 

Souhrnný plán pro celý projekt na úrovni dokumentace 

Manažer projektu používá tento plán jako nástroj k řízení a podle určeného způsobu 

realizace výstavby je výchozím plánem pro manažera výstavby a je určován: 

 Zhotovitelem stavby 

 Při investorském způsobu výstavby investorem 

 Podle stavebníka, který koordinuje práce zhotovitelů několika částí  

Podrobnější plány na druhé až čtvrté úrovně 

Tyto plány vycházejí z úrovně, která je zpracována na jednotlivé části stavby nebo 

potřebné profese které jsou: 

 Řízeny manažery, kterým přísluší obchodní zakázky 
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 Manažery, kteří řídí projekt na úrovni stavebních objektů nebo provozních 

souborů a zároveň jsou podřízeni manažerovi realizace projektu nebo 

manažerům obchodních zakázek  

V současném projektovém řízení tvoří metody síťové analýzy základ plánování. 

Základním prvkem této metody je síťový graf (SG), na němž jsou činnosti jednotlivě 

zobrazeny se svojí závislostí. Na síťovém grafu se reálné činnosti investičních projektů 

ohodnocují, využívají se tři druhy charakteristik jednotlivých činností: 

 Časové - na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí celé 

nezáporné číslo, to pak vyjadřuje čas potřebný k realizaci, jako jednotky leze 

použít: měsíce, týdny, dny nebo hodiny 

 Zdrojové – na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí číslo, to 

pak vyjadřuje nutnost zdrojů, který je potřeba k realizaci dané činnosti, 

zdroje lze rozdělit na hmotné, nehmotné a lidské 

 Nákladové – na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí určitý 

objem nákladů, který je potřeba k realizaci 

Základním zdrojem pro získávání informací pro ohodnocení je výpočet, odhad nebo 

využití statisticky sledovaných ukazatelů. Časové ohodnocení je však základem pro 

všechny typy modelů a analýz. V předrealizační fázi se obvykle harmonogramy zpracují 

v imaginárním čase (od času nula), časový plán se zasadí reálného kalendáře a zvolí se 

časová jednotka v závislosti na podrobnosti členění (je-li plán podrobnější, je také 

časová jednotka kratší) až po stanovení počátku realizace. [5] 

 

3.2 Aktualizace plánů projektu 

Aktualizace se provádí na základě skutečností zjištěných nebo předpokládaných 

v průběhu operativního řízení projektu. Harmonogram obsahuje smluvně dohodnuté 

významné termíny – milníky. Pokud se aktualizace těchto milníků dotýká, je nutné 

novou aktualizaci harmonogramu odsouhlasit a potvrdit zúčastněnými stranami a 

následně ji podchytit dodatkem smlouvy. Pokud se aktualizace dotýká i cílů 

stanovených investorem, pak je nutné si nejprve vyžádat souhlas investora. Aktualizace 
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se mnohdy týká pouze některé části časového plánu a do plánu vyšší úrovně se vejde 

bez nutnosti jeho změny. Při změnách harmonogramů je nutné počítat také s dobou 

potřebnou pro sběr informací, návrh změny, zpracování nového plánu, kontrolu jeho 

výstupu a odsouhlasení všemi zúčastněnými stranami. Tyto časy jsou závislé na 

velikosti a složitosti projektu.[5 str. 96] 

3.3 Časové plány a jejich stupně 

Pro potřeby zásadních rozhodnutí o realizaci projektu a jeho koncepční variantě 

vznikají první časové plány. Většinou jsou vázány na hlavní milníky, které určují další 

postup přípravy projektu a jeho realizace. Ve fázi zadávání realizace se časový plán 

zpracovává podrobněji. Jedna úroveň se vytváří u jednoduchých projektů (časový plán 

realizace), obvykle se však vytváří tři až čtyři úrovně. 

3.3.1   Souhrnný časový plán 1. stupně 

Konečný plán, který je zpracovaný v rozsahu celého projektu na úrovni Basic 

Design. Poskytuje obraz o celém projektu pro management projektu nebo management 

realizace. Patří do něj všechny fáze realizace projektu, zobrazuje návaznost a vzájemné 

překrytí. Na základě milníků stanovených příslušnou smlouvou, umožňuje plán jejich 

kontrolu zahájení a ukončení.  

3.3.2   Realizační časový plán 2. stupně 

Vytváří se na základě dokumentace Detail Design, postupně po částech až po 

tom co jsou uzavřeny příslušné smlouvy. Je zpracováván za příslušnou část projektu 

hlavními účastníky výstavby, který je pak v celém svém rozsahu kompletován 

manažerem realizace projektu. Z jeho zpracování lze získat první informace o rozsahu a 

časové náročnosti jednotlivých provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), 

proto ho lze uplatnit zejména u projektů, které mají větší počet PS a SO. Výsledky 

těchto harmonogramů se nejčastěji vytváří pomocí úsečkových grafů a síťových grafů 

3.3.3   Skupinový harmonogram – časový plán 3. stupně 

Pro rozsáhlé projekty jako mezistupeň, rozšiřuje časové plány 2. stupně do 

větších podrobností (stavebních konstrukcí, souborů zařízení). Harmonogramy se 
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zpracovávají postupně podle potřeby a zadaných kritérií, pro jednotlivé fáze do určitých 

uskupení. Nejprve se plánují činnosti, které se zabývají zpracováním realizační 

dokumentace projektu. Tato část je vzhledem ke své malé velikosti (přibližně 10%), 

příliš náročná na čas. Harmonogramy lze zpracovat jednotlivě pro každou fázi a po 

vypracování je spojit v jeden celek. Harmonogramy jsou vytvářeny jako úsečkové 

grafy. 

3.3.4   Podrobný harmonogram pro sledování progresu plán 4. stupně 

Tento harmonogram je zpracován do maximální podrobnosti, navazuje na 

harmonogram 3. stupně a rozvádí jej do prvků, které lze ohodnotit (normohodiny, 

finance, pracovní síla). Podle plánu 4. stupně lze sledovat skutečné plnění plánu 

projektu a vyhodnocovat jeho rozdíl oproti skutečnosti. Nedostatek informací který je 

na začátku plánování projektu k vytvoření kompletního harmonogramu, se postupně 

zpracovává z detailních plánů s šedesáti nebo devadesáti dny. [5] 

 

Obr. 3-1 Stupně časových plánů 

3.4 Zajištění podkladů pro plánování 

 Má – li být realizace projektu, který je spojený s výstavbou úspěšná, je potřeba 

zajistit podklady, ale i vytvořit kontrolní a zkušební plán. Pro zpracování kvalitního 

časového plánu pro realizaci a plánů, které na něj navazují, je nezbytné, aby byl zajištěn 
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přísun kvalitních podkladů do plánovacího centra manažera projektu. Standarty ISO je 

označují jako: 

a) Koordinační proceduru, která specifikuje, jaké práce, kým, v jakém termínu se 

budou provádět, na kterých formulářích a jakou formou se budou zaznamenávat 

b) Plán distribuce dokumentů, určí které podklady a od koho bude dostávat 

každý člen realizačního týmu, a které bude on a komu předávat jako řízený nebo 

sledovaný dokument. Je-li tento plán schválen manažerem realizace projektu, 

jsou dokumenty označeny jako „řízený dokument“ nebo „sledovaný dokument“ 

a je jim přiděleno příslušné číslo kopie. Rozesílají se z jednoho centra, kde jsou i 

evidovány. [5]  

 

3.5 Druhy podkladů pro plánování 

Nejprve se jedná o podklady, které slouží pro zpracování časového plánu u přípravy 

vyšších dodávek. Jedná se zejména o vytvoření plánu zpracování příslušných částí 

realizační dokumentace, u kterých je potřeba znát časovou náročnost a náklady pro 

každý profesní výkon. Je nutné, aby se stanovili podmínky pro výběr dodavatele, 

objednání, zařízení a uzavření smlouvy s příslušným subdodavatelem, a tím byla 

zajištěna dodávka. 

Následuje jednání předání podkladů technických, obchodních a ekonomických, 

které jsou zpracovány vlastními útvary ve fázi zpracování realizační dokumentace a 

zajištění dodávek. Na bázi těchto podkladů lze vypracovat harmonogram 3. a 4. stupně 

pro výrobní, stavební a montážní činnost. Získá-li manažer realizace všechny podklady, 

zajistí korekce harmonogramu s ohledem na vývoj výstavby, návaznost stavebních prací 

a jednotlivých montážních profesí. Poslední fázi je příprava plánu komplexního 

vyzkoušení, kterou na základě provozní dokumentace nebo dokumentace pro uvádění 

stavby do provozu, plánovač zpracuje. 

a) Základní podklady vycházejí ze smlouvy, která se zabývá vztahem mezi 

investorem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby (resp. vztahem mezi 

manažerem projektu a manažerem realizace). Tato smlouva musí být k dispozici 
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včetně všech dodatků a dále musí být doložena podklady, které jsou pro řízení 

realizace projektu závažné. Z těchto smluv následně vycházejí všechny termíny, 

které jsou přeneseny do plánu. 

b) Externí podklady vycházejí ze smluv mezi zhotovitelem stavby a jeho 

subdodavateli a určují vztahy, které jsou mezi manažerem realizace a manažery 

jednotlivých zakázek. Tyto smlouvy slouží pro zpracování plánů pro etapy 

dodávky a výstavby. Je důležité, aby ve smlouvách byli podmínky předávání, 

kontroly a inspekce rozpracované výroby. 

c) Interní podklady dokumenty, které zpracují různé útvary zhotovitele stavby. 

Nutno tyto podklady rozlišovat podle účelu a časové posloupnosti. [5] 

 

3.6 Přehled podkladů pro plánování  

Manažer projektu se musí soustředit zejména na podklady pro plánování na všech 

úrovních podle druhu stavby a způsobu výstavby, to jsou: 

a) Úplná dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic 

Design), ta zahrnuje dokumentaci, která slouží pro vydání stavebního povolení, 

v podstatě jde o dokumentaci, kterou ověřuje příslušný stavební úřad ve 

stavebním řízení. Dále do ní patří návrhy na změny této dokumentace, 

rozhodnutí o jejích změnách ve změnovém řízení, včetně dokumentace o 

změnách stavby před dokončením. 

 

b) Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, které vydává stavební 

úřad, jehož součástí je rozhodnutí o změnách. Veškeré doklady které se týkají 

stavebního dohledu nebo dohledu dalších orgánů veřejné správy. 

 

c) Úplné texty všech smluv, které se týkají řízení realizace projektu. Jsou to 

zejména: smlouvy mezi investorem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby, 

investorem a projektantem, návrhy změn a dodatků sjednaných k těmto 

smlouvám. 
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d) Úplná realizační dokumentace projektu (dokumentace Detail Design) která se 

zpracovává postupně a vyznačují se v ní části, které budou předány investorovi. 

Tato dokumentace obsahuje také dokumentaci provozní, zpracovává-li se 

samostatně. Není-li doklad o změně realizační dokumentace projektu výhradně 

záležitostí zhotovitele stavby, který zajistil vypracování odpovídající části 

realizační dokumentace projektu. Největší zřetel by měl být dán na přítomnost 

dokladů o změnách částí realizační dokumentace, které se předávají investorovi 

(stavebníkovi) a managementu realizace. 

 

e) Části dokumentace na realizační dokumentaci navazující (obvykle části 

výrobní, stavební dokumentace), jedná se zejména o prvky, které nejsou 

standardní nebo prvky, které procházejí změnovým řízením. 

 

f)  Dokumentace produktů (výrobků, popř. prací nebo služeb), které jsou 

podmíněny certifikací, autorizaci nebo jiným dokladem podle právních předpisů 

nebo průvodní technickou dokumentací na další významné produkty.  

 

g) Cenové kalkulace, které jsou buď dohodnuté nebo doložené popřípadě 

vyžádané ke smluvním cenám pro všechny údaje smluv podle písm. c). 

Dostupné firemní plánové, operativní nebo výsledné kalkulace pro ceny 

výrobků, prací, služeb a souborů. Ceníky, firemní a jiné standarty, které 

souvisejí s náplní projektu. 

 

h) Ucelené podklady o provádění kontrol, inspekcí a zkoušek, které slouží 

k ověření a prokázání kvality při výstavbě a do doby kdy skončí fáze vyzkoušení 

a průkazů, která je podmínkou pro předání a převzetí stavby. Není-li provozní 

dokumentace součástí úplné realizační dokumentace projektu, pak také tuto 

dokumentaci, je-li dokumentace pro uvedení stavby do provozu zpracována 

samostatně, musí být také součástí. [5] 
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4  Časové plánování  

Čas je jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje plánování projektu, zejména 

proto že je velice složité odhadnout časovou náročnost pro realizaci projektu, proto je za 

většinou odchylek projektového plánu od skutečnosti. Faktory, které můžou ovlivnit 

časovou náročnost na první pohled stejných úkolů, jsou zkušenosti týmu, složitost 

úkolů, spolupráce se subdodavateli, změny v legislativě, infrastruktuře apod. 

Čas, který je potřeba k realizaci daného úkolu se nazývá doba trvání úkolu, ta 

vyjadřuje časovou potřebu pro čerpání fyzických nebo duševních činností lidí, materiálů 

a kapacit zdrojů ale také časovou potřebu pro technologické pauzy jako je zrání, 

tvrdnutí, schnutí apod. Ve výsledku se všechny tyto činnosti dostávají do výsledného 

odhadu doby trvání toku. 

V praxi se v závislosti na daných podmínkách prostředí (rozsah, doba trvání 

projektu apod.), používají různé přístupy, kterými se odhaduje doba trvání, ty závisí 

především na metodice použité pro plánování projektu a metodě odhadování.   

4.1 Rozdíly způsobené metodikami 

Metody použité pro plánování projektu můžeme rozdělit na směry: 

Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM) metoda která je založena na 

rozpoznání postupu jednotlivých úkolu v projektu, na kterém je závislá doba trvání 

celého projektu, tj. kritická cesta. Z uvedených informací vyplívá že, doba potřebná 

k realizaci kritické cesty, je doba potřebná ke splnění všech úkolů a také že jakkoliv 

kritickou cestu prodloužíme, prodloužíme tím dobu potřebnou pro trvání celého 

projektu. 

Metoda kritického řetězce (Critical Chain Project Management – CCPM) jedná se o 

metodu, která může být alternativou k metodě CPM. Základním pojmem této metody je 

„kritický zdroj“ neboli úzké hrdlo projektu, jehož kapacita je stěžejní pro naplánování a 

řízení celého projektu. Z pohledu časového plánování využívá tato metoda teorii 

omezení nárazníků, tzn. umístění rezervy před aktivitou, na níž se podílí kritický zdroj, 

podle poškození těchto nárazníku můžeme řídit celý projekt. Srovnáme-li tuto metodu 
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plánovaní s metodou CPM, u CCPM se plánovaná doba trvání projektu nemění, 

nárazníky vznikají krácením odhadů jednotlivých úkolů, kritický řetězec určí pořadí 

všech úkolů projektu. 

Srovnáme-li metodu CPM a CCPM, je v nich jeden zásadní rozdíl, zatímco 

metoda CPM se zabývá otázkou „Kdy bude projekt dokončen“ u metody CCPM se 

pokládá otázka „Jak dlouho bude projekt trvat?“.  [7] 

4.2 Rozdíly způsobené metodou konstrukce odhadu 

Metody konstrukce odhadu dělíme na dva způsoby, v podstatě záleží na 

rozhodnutí manažera projektu, pro jakou metodu se rozhodne, jestli se rozhodne 

spoléhat na zkušenosti svého týmu nebo se rozhodne pro výpočet. 

Deterministické přístupy odhadování času 

Tento přístup se odvíjí od vedoucího projektu a jeho zkušeností z minulosti, to 

samé platí o jeho týmu. Tyto lidé by měli mít zkušenosti s plněním stejného nebo 

obdobného úkolu z předcházejících projektů, to by mělo vyloučit možnou nepřesnost 

lidí, kteří budou daný úkol plnit. Chceme-li projekt ochránit, měli bychom do odhadu 

času začlenit některé principy, které vycházejí z deterministického přístupu. Jedním 

z nich je podobnost s minulostí to znamená že, se projekt opírá, o dokumentace projektu 

minulých, které byli realizovány interně nebo v jiných firmách či odvětvích. Dalším 

způsobem je zavedení fixní rezervy do projektu, tzn., že každý odhad, který plánuju se 

opatří fixní rezervou, kterou si manažer zvolí. Poslední metodou je přidání 

vyrovnávacího úkolu, ta vychází z přidání prázdného úkolu, ten by měl na konci každé 

fáze sloužit jako nárazník. Vyrovnávacím úkolem vytvoříme po sledu vzájemně na sobě 

závislých úkolů rezervu. V závislosti na čerpání těchto vyrovnávacích úkolů můžeme 

projekt řídit tak, aby nedošlo ke zpoždění. 

Stochastické metody odhadování času 

 Tyto metody stejně jako metody deterministické využívají odhadu, avšak pro 

vyloučení rezerv používají statistické postupy, s odhadem zacházejí jako s náhodnou 

veličinou a pro sestavení odhadu využívají její rozdělení, které by se dalo na základě 
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zkoumaní, charakterizovat jako jednovrcholové, přibližně normální rozdělení. Popis 

rozdělení je následující: 

 Minimální doba trvání – jde o dobu nezbytnou, která je potřeba pro splnění 

úkolu, za podmínek že nepůsobí žádné negativní události 

 

 Nejpravděpodobnější doba trvání – ta představuje hodnotu, která je dosahována 

nejčastěji, je reprezentována vrcholem křivky 

 

 Jak dlouho odpovědný pracovník garantuje splnění úkolu (Pesimistický odhad) 

zahrnuje předpověď, že se pokazí více věcí. Bezpečný odhad je založen na 

ryzím deterministickém odhadu. 

 

 Konečný odhad – počítá s tím, že nepříznivých okolností se může nahromadit 

nekonečně mnoho, ale že se to stane realitou, je málo pravděpodobné, 

v závislosti na to nemůže odhadnout maximální dobu trvání jednoho úkolu. [7] 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

Je jednou ze stochastických metod, jejíž princip je založen na to, že neeviduje pouze 

jeden odhad, ale tři odhady pro každou jednotlivou činnost tj.:  

 Optimistický odhad 

 Pesimistický odhad 

 Obvyklou dobu trvání 

Jsou dva možné způsoby řešení: 

1) Výpočtem středních hodnot dob trvání m a rozptylu σ2, převést stochastický 

model na deterministický. Modus m a rozpětí (b-a) se transformuje tak že se dá 

sčítat. Kritická cesta se pak zjistí součtem středních hodnot μ. Při výpočtu 

střední hodnoty m, nutno počítat s tím že, doba trvání D má tzv. β-rozděleni 

pravděpodobnosti, jak je tomu ukázáno na obrázku s označením Obr. 4-1 
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Obr. 4-1 β-rozdělení pravděpodobnost [8] 

Z tohoto rozdělení potom vychází tyto vztahy: 

 směrodatná odchylka  σ
2
=(b-a)/6 

 rozptyl    σ
2
=(b-a)

2
/36 

 střední hodnota  μ = ( a+4m+b )/6 

 

Zápis v grafu: 

 

Obr. 4-2 Zápis v uzlově definovaném grafu metody PERT [8] 

 

2) Druhou možností je definovat pojem kritičnost činnosti, namísto kritické cesty. 

Kritičnost činnosti lze definovat tak že daná činnost je na kritické cestě avšak 

mezi nejkritičtějšími činnostmi nemusí probíhat souvislá cesta. [8] 
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5 Nástroje časového plánování 

Nedílnou součástí plánu projektu je časový rozpis jednotlivých kroků projektu, který 

obsahuje veškeré informace, v jakých termínech a časové návaznosti budou jednotlivé 

úkony probíhat. Pro úplné a přehledné zobrazení se v harmonogramech a diagramech 

musí objevit informace, z nichž nejdůležitější jsou: 

 Milníky a důležité termíny projektu 

 Logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů a úkolů 

 Údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce 

 Vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky 

výkonu prací i při časových změnách v harmonogramech [4 str. 137] 

Mezi hlavní tři metody časového plánování můžeme zařadit: 

 Síťové grafy 

 Ganttovy diagramy 

 Milníky 

5.1 Síťová analýza 

Síťový graf je metoda, která graficky zobrazuje navzájem spojené činnosti a 

události s úkolem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá jednotlivá činnost má 

vzájemnou vazbu s předcházejícími, následujícími a souběžnými činnostmi nebo 

událostmi. [6] 

Základní rozděleni síťových grafů je na: 

Uzlově definované - činnosti jsou zobrazeny pomocí uzlů a hrany zobrazují návaznosti 

mezi jednotlivými činnostmi 

                           

Obr 5-1 Uzlově definovaný síťový graf [5] 
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Hranově definované – činnosti jsou zobrazeny pomocí hran grafu a uzly grafu 

zobrazují jednotlivé události mezi nimi 

          

                      

Obr. 5-2 Hranově definovaný síťový graf [5] 

5.1.1 Způsob zápisu hodnot v grafu: 

Uzlově definovaném 

 

Obr. 5-3 Zápis v uzlově definovaném síťovém grafu [5] 

Hranově definovaném 

 

Obr. 5-4 Zápis v hranově definovaném síťovém grafu [5] 
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5.1.2 Základní vlastnosti síťového grafu: 

 Musí se jednat o tzv. jednoduchý graf to znamená, že každá dvojice uzlů 

musí být spojena maximálně jednou hranou 

 V síti se nesmí vyskytovat izolované uzly ani hrany = síť musí být souvislá 

 Všechny vazby musí být provedeny jako šipky = síť musí být orientovaná 

 V síti musí být jeden počáteční a jeden koncový uzel 

 Pro všechny činnosti musí být uvedeny potřebné hodnoty času, nákladů a 

zdrojů. Délky trvání se uvádějí ve stejných jednotkách (dny, týdny, měsíce). 

 V síti nesmí být projekty, které stále pokračují = síť musí mít konečný počet 

uzlů a hran [2]  

5.2 Ganttovy diagramy 

Dokument, který graficky znázorňuje informace z harmonogramu formou 

řádkového grafu. V typickém Ganttově diagramu je vlevo uveden seznam činností a 

dalších prvků projektu, v horní liště diagramu je uvedena časová osa. Doby trvání 

činností jsou znázorněny pomocí vodorovných úseček. Úsečky jsou vždy umístěny u 

příslušného řádku s příslušnou činností. Začátek a konec úsečky se řídí podle doby 

zahájení a ukončení úsečky. [2] 

I když byl Ganttův diagram představen již během první světové války, používá se 

dodnes a to zejména kvůli své jednoduchosti, dají se vytvořit i bez specializovaného 

softwaru a jsou jednoduché k pochopení, mají však několik nevýhod:  

- neukazují závislosti mezi činnostmi 

- změníme-li délku jednoho úkolu, změna se nepromítne ve zbývající části 

harmonogramu[4] 
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Obr. 5-5 Ganttův diagram  

 

5.3 Milníkový plán  

Milník je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké události. Diagramy 

milníků jsou v podstatě ještě jednoduší než Ganttovy diagramy, mají však jednu slabinu 

navíc, nijak nevyznačují úkoly a jejich trvání. [4 str. 139] 

Aby bylo používání milníků efektivní, je důležitá jejich selekce. Je třeba 

používat pouze klíčové události, které jsou dobře ověřitelné nebo musí být před 

následným postupem schváleny. [6] 

 

Obr. 5-6 Milníkový plán - diagram  
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Tab. 5-1 Milníkový plán - tabulka  
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6 Plánování průběhu projektu výstavby, aplikace na 

reálném příkladu – Sportovní areál Bavlna 

V praktické části bakalářské práce se budu zabývat aplikací metod plánování 

zmíněných v teoretické části a aplikovat je na konkrétním příkladu, zde se bude jednat o 

výstavbu Sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové. Jedná se o výstavbu několika 

hřišť, tribuny se zázemím pro hráče a ubytovny pro sportovce. 

6.1 Základní charakteristika stavby 

Sportovní areál Bavlna se nachází v Hradci Králové, lokalitě Pražské předměstí. 

Hlavním záměrem investora, jímž je město Hradec Králové bylo ze starého sportovního 

areálu, jenž obsahoval fotbalové hřiště nevyhovujících kvalit a atletický ovál, vytvořit 

moderní fotbalové hřiště pro mládež se zázemím vyhovujícím požadavkům UEFA a 

FAČR. Bylo tedy navrženo hlavní hřiště pro fotbal, tréninkové hřiště, dvě víceúčelová 

hřiště a atletická dráha s doskočištěm pro základy atletiky. Hlavní dominantou areálu je 

fotbalová tribuna pro 335 sedících diváku, která obsahuje i zázemí pro sportovní 

mužstva a rozhodčí. Tribunu doplňuje sousední sportovní ubytovna s kapacitou 45 

lůžek a 6 bytových jednotek. Součástí areálu je i parkoviště pro stání 69 osobních 

vozidel a 2 autobusy. 

             

Obr. 6-1 Areál Bavlna po dokončení  
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Seznam stavebních objektů: 

- SO 01 - Tribuna se zázemím  

- SO 02 – Sportovní ubytovna 

- SO 03 – Fotbalové hřiště 

- SO 04 – Tréninkové hřiště  

- SO 05 – Víceúčelové hřiště 

- SO 06 – Běžecká dráha 

- SO 07 – Komunikace 

o SO 07 a) Chodník 

o SO 07 b) Vozovka 

o SO 07 c) Parkovací stání 

- SO 08 – Přípojka vody a venkovní vodovod 

- SO 09 – Přípojka kanalizace 

- SO 10 – Venkovní kanalizace 

- SO 11 – Elektropřípojka 

- SO 12 – Přípojka horkovodu 

- SO 13 - Zavlažovací systém 

- SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení 

- SO 15 – Opěrné stěny 

- SO 16 – Oplocení 

- SO 17 – Sadové úpravy 

6.2 Technický popis jednotlivých stavebních objektů 

SO 01 – Tribuna se zázemím  

  Účelem objetu je prostor hlediště pro 335 osob, šatny pro sportovce včetně 

hygienického zázemí, WC pro veřejnost a zázemí pro občerstvení. 

Vzhledem k absenci upřesňujících údajů podzákladí a očekávaným souvrstvím 

plastických a nevhodných zemin, je navržena základová deska s interakcí vrtaných 

pilot. Konstrukce základové desky tl.200mm je uložena na hlavách pilot o průměru 

600mm. Jakost betonu a základové desky je jednotně C25/30 XA1. Hloubka pilot je 8m 

a působí jako plovoucí. Do základové desky bude vyvázána výztuž stěn. 
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Konstrukce horní stavby 1. a 2.NP je navržena jako desko-stěnová, 

železobetonová v tl.200mm, jakost betonu horní stavby je C25/30 XC2. Zděné 

výplňové konstrukce jsou navrženy z velkoformátových pórobetonových tvárnic 

v tloušťce 100 a 150mm. Konstrukce tribuny je navržena z prefabrikovaných 

Liaporbetonových dílců. Tvarování dílců vytváří schodiště a ochozy se sedadly. 

Navržená jakost liaporbetonu je LC30/37, navržené prefabrikáty výrazně snižují 

zatížení spodní monolitické části. 

Konstrukce střechy je z ocelových L rámů prostorově zavětrovaných trubkovými 

profily. Krytina střechy je navržena plachtová jako oboustranná lakovaná PVC textilie 

druhé generace povrstvená PVDF fluórpolymérovou vrstvou pro vyšší účinnost proti 

zašpinění a stárnutí.  

SO 02 – Sportovní ubytovna 

Jedná se o objekt, který slouží jako ubytovna pro sportovce, kteří zde budou 

ubytováni internátním způsobem ve dvoulůžkových pokojích, starší sportovci pak 

v apartmánech s více místnostmi. Celková kapacita je 45 lůžek. 

S ohledem na stejné základové podmínky jako u tribuny je u objektu ubytovny 

použita stejná konstrukce základů, tj. základová deska a piloty. 

Konstrukce horní stavby 1.–3.NP je navržena jako desko-stěnová, 

železobetonová v tl. 200mm. Jakost betonu horní stavby je C25/30 XC2. Zděné 

výplňové konstrukce budou z velkoformátových pórobetonových tvárnic v tl. 100, 150 a 

200mm. 

Střešní konstrukce je navržena jednoplášťová s klasickým pořadím izolačních 

vrstev. Tepelná izolace z minerálních vláken – ve spádu. Hydroizolační vrstva z SBS 

modifikovaného asfaltu. Dilatace střešního pláště od atiky deskami z XPS polystyrenu. 

V objektu je navržen hydraulický osobní výtah se zdvihem 8,9m a nosností 630kg. 

Rozměr klece výtahu je 1100 x 1400mm. Strojovna výtahu je umístěna v 1. PP. 
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SO 03 – Fotbalové hřiště 

Navržené hřiště o rozměrech 76 x 115 m, jehož součástí je na severní straně 

písková tréninková dráha o rozměrech 2 x 60m. Obvod sportoviště je lemován 

betonovými obrubníky, přechod mezi setým a umělým trávníkem je navržen 

z pozinkované lišty. Ze tří stran tj. severní, východní a jižní je navrženo hliníkové 

zábradlí výšky 1,1m které přechází v prostoru za brankovištěm v záchytné oplocení 

z hliníkových sloupků a polypropylenové sítě výška oplocení je 5m v rozsahu velkého 

vápna tj. 40.5 m. Nový povrch hřiště je navržen jako setý trávník v kombinaci s umělým 

trávníkem. Odvodnění hřiště je vzhledem ke vsakovací schopnosti řešeno vsakem do 

podloží a příčným sklonem 0,5%. Podloží hřiště je v celém rozsahu odvodněno příčnou 

drenáží, která je odvedena do vsaku kterou řeší SO 10 - Venkovní kanalizace. 

 

SO 04 – Tréninkové hřiště 

Samotné hřiště má celkové rozměry 62 x 42 m. Povrch je z umělého trávníku se 

vsypem. Obvod sportoviště je lemován betonovými obrubníky. Po celém obvodu hřiště 

je navrženo oplocení z hliníkových sloupků a polypropylenové sítě, výška oplocení je 

5m. Odvodnění hřiště je řešeno příčným sklonem do navržených odvodňovacích žlabů, 

které jsou spolu s drenáží odvedeny do vsaku, kterou řeší SO 10-Venkovní kanalizace. 

Součástí sportoviště je i návrh umělého osvětlení hřiště, jde o osvětlení na 6-ti sloupech 

výšky 12m, které řeší SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení. 

 

SO 05 – Víceúčelové hřiště 

Samotná sportovní plocha je navržena jako dvě hřiště o ploše 2 x 22 x 44m, 

zároveň je však možno využít plochu jako jedno hřiště o ploše 44 x 44m. Povrch je 

navržen z umělého sportovního povrchu (EPDM + polyuretanové pojivo). Obvod 

sportoviště je lemován betonovými obrubníky a mantinelovým oplocením z dřevěných 

fošen do výšky 70 cm. Zbývající oplocení do výšky 5m tvoří polypropylenové sítě, 

upevněné do hliníkových sloupků. Odvodnění hřiště je řešeno příčným sklonem do 

navržených odvodňovacích žlabů, které jsou spolu s drenáží podloží odvedeny do 

vsaku, které řeší SO 10 - Venkovní kanalizace.  
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SO 06 – Běžecká dráha  

  Dráha je navržena s rozměry 5 x 80m tj. 4 dráhy. Povrch je navržen z umělého 

sportovního povrchu (EPDM granulát + polyuretanové pojivo). Běžecká dráha je 

jednostranně vyspárována ve sklonu 0,5% do přilehlé zeleně. Po obvodu lemována 

betonovými obrubníky. Na atletickou dráhu navazuje rozběhová dráha na skok daleký o 

rozměrech 1,25 x 35 m. Povrch je navržen ze stejného materiálu jako běžecká dráha. 

Doskočiště má rozměry 2,75 x 9m, obvod je rámován sportovními obrubníky 

s pryžovým ochranným profilem a záchytnými vanami na písek. Doskočiště je vyplněno 

bílým křemičitým pískem do hloubky 0,5m.  

 

SO 07 – Komunikace 

SO 07a)Chodníky 

Zajišťují komunikaci v areálu mezi jednotlivými sportovišti. Povrch tvoří 

betonová zámková dlažba o výšce 80mm, která je kladena do lože o výšce 40mm pod 

kterou je vrstva štěrkodrti o výšce 200mm. Celková výška skladby je 320mm. 

 

SO 07b)Vozovka 

Vozovka zajišťuje příjezd k parkovacím stáním v areálu. Povrch tvoří asfaltový 

beton, pod nímž je navrženo obalované kamenivo a dvě stabilizační vrstvy. Celková 

výše skladby je 430mm. 

 

SO 07c)Parkovací stání 

Parkovací plochy v objektu zajišťují stání pro 69 osobních aut a dva autobusy. 

Jejich skladba je totožná se skladbou chodníku až na mocnost štěrkodrtí zde je navýšena 

na 250mm, celá skladba má tedy výšku 370mm. 

 

SO 08 – Přípojka vody a venkovní vodovod 

Napojení bude provedeno na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 

universálním navrtávacím prstencem s přírubou a šoupětem se zemní soupravou. 

Přípojka je vedena do objektu SO 02 – Ubytovna, do strojovny kde bude za zdí hlavní 

uzávěr vody a vodoměrná soustava. Celková délka přípojky je 32m. Rozvody vody 

budou podzemní z tlakových trubek plastových tlakových, materiál PEHD 100+ o 63 x 
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5,8 mm. Šachty podzemní typové plastové 90/120 cm, s umístěním napojovacího 

ventilu pro postřik. Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 10 cm, s obsypem potrubí 

30 cm nad vrchol potrubí. Celková délka rozvodů je 460m. 

 

SO 09 – Přípojka kanalizace  

Pro nové objekty je navržena nová kanalizační přípojka DN 250, která se napojí 

do kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1400. Napojení bude provedeno do stávající 

kanalizační šachty v komunikaci. Do přípojky budou svedeny vnitřní splaškové 

kanalizace z jednotlivých objektů a odvodnění parkoviště. 

 

SO 10 – Venkovní kanalizace 

Venkovní kanalizace zajišťuje odvádění ze srážkových vod ze střech, 

zpevněných ploch a sportovišť do retenčních a vsakovacích nádrží. Potrubí kanalizace 

je navrženo DN 150-250 z trub plastových kanalizačních. 

 

SO 11 – Elektropřípojka  

Připojení objektů je navrženo z nově vybudované SR3 v blízkosti areálu. Vlastní 

napojení nových objektů bude odtud provedeno kabelovým přívodem AYKY 3x120+70 

v délce cca 120m zakončeným v přípojkové skříni na fasádě. Z ní bude napojena 

elektroměrová rozvodnice a hlavní rozvaděč objektu. Kabelové vedení je uloženo 

v zemní rýze před oběma objekty podél oplocení objektu. 

 

SO 12 – Přípojka horkovodu 

Přípojka je řešena bezkanálovým způsobem předizolovaným potrubím DN 80 – 

88,9/180 a DN 80 – 88,9/160 uloženým v zemi. Vedení přípojky je kolmo na objekt 

Sportovní ubytovny, délka přípojky je cca 22m. Přípojka bude zakončena v technickém 

prostoru v suterénu SO 02 – Sportovní ubytovna 
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SO 13 – Zavlažovací systém 

Pro závlahy je využívána stávající studna o průměru 1,5m a hloubce 7m. Systém 

automatické závlahy je navržen pro fotbalové hřiště s 16-ti postřikovači, 

s automatickým spínačem. Celková délka rozvodů je 635m. 

SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení 

Areálové osvětlení je zajištěno halogenidovými výbojkovými zdroji 70W 

s cloněním. Fotbalové hřiště pro trénink je osvětleno pomocí šesti stožárů o výšce 12m 

a na nich budou osazeny výbojková svítidla s asymetrickou optikou. 

SO 15- Opěrné stěny 

Opěrné stěny jsou navrženy jako úhlové z betonu C25/30 XA1. Stěny jsou 

dimenzovány na stání parkujících vozidel a autobusů za rubem stěny. 

SO 16 – Oplocení 

Je navrženo drátěné poplastované pletivo do pozinkovaných poplastovaných 

sloupků. Výška oplocení je navržena 1,7m a v celkové délce cca 175m. 

SO 17 – Sadové úpravy 

Je navrženo k výsadbě 60 stromů, zejména listnatá dále jsou navrženy k výsadbě 

keřové skupiny o celkové ploše 1680 m
2
 (cca 2123ks) a trvalkové záhony o ploše 

534m
2
. [12] 
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6.3 Strukturní plán 

Hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure – WBS), která je 

nejčastěji zobrazována pomocí formy stromu, jehož jeden kořen odpovídá projektovému 

cíli, který je nejvyšší úrovní WBS. Následně se cíl projektu rozdělí na jednotlivé 

produkty neboli výstupy, ty lze nadále rozdělit na podprodukty, počet úrovní není pevně 

definován, lze ho přizpůsobit danému projektu jeho velikosti, potřebě podrobnosti či 

oboru ve kterém pracujeme. Poslední úrovní, kterou by měl WBS obsahovat je úroveň 

pracovních balíků. Strukturní plán tedy přehledně zobrazuje jednotlivé úkoly a činnosti 

projektu, a zároveň pomáhá zabraňovat tomu, aby byla některá činnost v dalším postupu 

plánování opomenuta. [2] 

Praktický příklad zobrazení strukturního plánu je zobrazen na obrázku 

s označením Obr. 6-2, na obrázku můžeme vidět strukturní plán Sportovního areálu 

Bavlna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSEducationalVersion

Strukturní plán: Sportovní areál Bavlna - Hradec Králové

Definování Plánování Provádění Provozování Ukončení

Příprava projektových
podkladů

Výběrové řízení na
inženýring

Smlouva s inženýsk.
organizací

Dokumentace pro
územní řízení

Územní řízení

Dokumentace pro
stavební povolení

Příprava projektu Předprojekt Projekt

Vydání stavebního
povolení

Příprava provádění Vlastní provádění Závěr provádění

Výběrové řízení na
zhotovitele

Smlouvy na realizaci

Vypracování realizační
dokumentace

Předání a převzetí
staveniště

Realizace stavebních
objektů

SO01 - Tribuna se zázemím

SO02 - Sportovní ubytovna

SO03 - Fotbalové hřiště

SO04- Tréninkové hřiště

SO05 - Víceúčelové hřiště

SO06 - Běžecká dráha

SO07 - Komunikace
SO08 - Přípojka vody
            a venkovní vodovod

SO09 - Připojka kanalizace

SO11 - Elektropřípojka
SO12 - Přípojka horkovodu
SO13 - Zavlažovací systém

SO15 - Opěrné stěny
SO16 - Oplocení
SO17 - Sadové úpravy

SO14 - Veřejné a areálové
             osvětlení

SO01 - Spodní stavba
SO01 - Horní stavba
SO01 - Dokončení
SO02 - Spodní stavba
SO02 - Horní stavba
SO02 - Dokončení

Předání a převzetí
stavby

Závěrečné vyúčtování

Dokumentace
skutečného provádění

Kolaudační řízení
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Strukturní plán Sportovního areálu Bavlna
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6.4 Nákladové plánování  

Na základě strukturního plánu, se finančně ocení všechny činnosti, pro stavební objekty 

jsem použil: „Ukazatel rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku. Pro stanovení 

nákladů na inženýrskou a projektovou činnost byl použit: „Sazebník pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, UNIKA“. Schéma 

výpočtu je naznačeno v tabulce s označením Tab. 6-2 a Tab. 6-3 . 

Rozdělení nákladů na objekt SO 01 Tribuna se zázemím a SO 02 Sportovní 

ubytovna 

Náklady na hlavní objekty výstavby jsou rozděleny podle RUSO 2015. 

 

SO 01 Tribuna se zázemím 

1) Spodní stavba = 3 610 467 Kč 

 zemní práce 3,2% = 1 022 433 Kč 

 zakládání 7,1% = 2 268 523 Kč 

 izolace proti vodě a zemní vlhkosti 1,0% = 319 511 Kč 

2) Horní stavba = 9 777 018 Kč 

 svislé a kompletní konstrukce 17,4% = 5 559 481Kč 

 vodorovné konstrukce  13,2% = 4 217 537 Kč 

3) Dokončení = 31 951 040 – 9 777 018 – 3 610 467 = 18 563 555 Kč 

 

 SO 02 Sportovní tribuna 

1) Spodní stavba = 3 426 880 Kč 

 zemní práce 3,2% = 970 444 Kč  

 zakládání 7,1% = 2 153 172Kč 

 izolace proti vodě a zemní vlhkosti 1,0% = 303 264 Kč 

2) Horní stavba = 9 279 870 Kč 

 svislé a kompletní konstrukce 17,4% = 5 276 789 Kč 

 vodorovné konstrukce  13,2% = 4 003 081 Kč 

3) Dokončení = 30 326 373-3 426 880 – 9 279 870 = 17 619 622Kč 

 

 

 



Finanční ohodnocení stavebních objektů

Typ nákladů Stavební objekty JKSO Množsví M.j. Cena za m.j. Cena celkem

SO01 - Tribuna se zázemím 801 55 31 5008 m
3

6 380 Kč 31 951 040 Kč

SO02 - Sportovní ubytovna 801 79 31 4527 m
3

6 699 Kč 30 326 373 Kč

SO03 - Fotbalové hřiště 823 33 11 8740 m
2

525 Kč 4 588 500 Kč

SO04 - Tréninkové hřiště 823 33 91 2604 m
2

1 082 Kč 2 817 528 Kč

SO05 - Víceúčelové hřiště 823 33 91 1936 m
2

1 082 Kč 2 094 752 Kč

SO06 - Běžecká dráha 822 33 91 443,75 m
2

1 082 Kč 480 138 Kč

SO07 - Komunikace

SO07 a)Chodník 822 27 31 4012 m
2

816 Kč 3 273 792 Kč

SO07 b)Vozovka 822 27 61 992 m
2

3 272 Kč 3 245 824 Kč

SO07 c)Parkovací stání 822 55 31 932 m
2

1 592 Kč 1 483 744 Kč

SO08 - Přípojka vody a venkovní vodovod 827 19 11 492 m 9 440 Kč 4 644 480 Kč

SO09 - Přípojka kanalizace 827 29 11 236 m 12 509 Kč 2 952 124 Kč

SO10 - Venkovní kanalizace 827 29 11 2785 m 10 397 Kč 28 955 645 Kč

SO11 - Elektropřípojka 828 73 11 120 m 1 285 Kč 154 200 Kč

SO12 - Přípojka horkovodu 827 49 11 23,75 m 30 625 Kč 727 344 Kč

SO13 - Zavlažovací systém 831 21 11 635 m 4 053 Kč 2 573 655 Kč

SO14 - Veřejné a areálové osvětlení 828 75 11 600 m 3 080 Kč 1 848 000 Kč

SO15 - Opěrné stěny 815 41 31 250 m
3

13 872 Kč 3 468 000 Kč

SO16 - Oplocení 815 23 71 175 m 3 815 Kč 667 625 Kč

SO17 - Sadové úpravy 823 27 11 2213 m
2 446 Kč 986 998 Kč

Celkem ZRN 127 239 761 Kč

VRN 5 089 590 Kč

KC 2 544 795 Kč

Celkem 134 874 147 Kč

Rezerva 10 789 932 Kč

3 034 600 Kč

Projektové práce 1 972 490 Kč

Inženýrské práce 1 062 110 Kč

148 698 679 Kč

Tab. 6-2 Finanční ohodnocení stavebních objektů

8% z ZRN

Cena inženýrských a projektových prací 

ZRN

Cena celkem

35% z 3 034 600

65% z 3 034 600

4% z ZRN

2% z ZRN
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Finanční ohodnocení projektových a inženýrských činností
Jednotlivé položky byly stanoveny dle sazebníku UNIKA

PČ IČ Cena Cena položek

Příprava projekových podkladů 0,50% 15 173 Kč

Výběrové řízení na inženýring 1% 30 346 Kč

Smlouva s inženýrskou organizací 0,50% 15 173 Kč

Výběrové řízení na projektanta 1% 0,20% 36 415 Kč

Smlouva s projektantem 0,30% 9 104 Kč

Dokumentace pro územní řízení 8% 242 768 Kč

Územní řízení 4% 4% 242 768 Kč

Dokumentace pro stavební povolení 21% 637 266 Kč

Vydání stavebního povolení 2% 60 692 Kč

Výběrové řízení na zhotovitele 2% 2% 121 384 Kč

Smlouvy na realizaci 2% 60 692 Kč

Vypracování realizační dokumentace 13% 394 498 Kč

Předání a převzetí 10% 303 460 Kč

Technologická příprava staveniště 11% 2,50% 409 671 Kč

Vedení stavebního deníku 3,50% 106 211 Kč

Předání a převzetí 2% 60 692 Kč

Závěrečné vyúčtování stavby 1,50% 45 519 Kč

Dokumentace skutečného provádění 5% 151 730 Kč

Kolaudační řízení 1,50% 45 519 Kč

Kolaudační rozhodnutí 1,50% 45 519 Kč

Celkem 65% 35%

Tab. 6-3 Finanční ohodnocení projektových a inženýrských činností 

485 536 Kč

Plánování

Příprava projektu

106 211 Kč

Předprojekt

Závěr provádění

348 979 Kč

3 034 600 Kč

Projekt

697 958 Kč

Příprava provádění

576 574 Kč

Vlastní provádění

819 342 Kč

Provádění
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6.4 Metody časového plánování projektu 

Jednotlivé metody časového plánování, které byly popsány v teoretické části, nyní 

aplikuji na konkrétní případ tj. Sportovní areál Bavlna, který byl popsán v kapitole 6.1 a 

6.2. Bude se jednat o aplikaci metod: 

- Milníkového plánu 

- Uzlově definovaného grafu 

- Ganttova diagramu 

- MS Projectu 

6.4.1 Milníkový plán 

Milník neboli postupový bod, je událost nebo podmínka, kdy je dokončena celá skupina 

k sobě se vztahujících úkolů nebo etapa projektu. [2 str. 126] 

Podle výsledku pak můžeme: 

- Realizovat další fázi, pokud při kontrole nejsou odhaleny nedostatky 

- Opravit předchozí fázi, ukážou-li se při kontrole problémy, které lze odstranit 

- Zastavit realizaci projektu, odhalí-li kontrola problémy, které nelze vyřešit. [7] 

Jako názorný příklad je zde ukázán v tabulce s označením Tab. 6-3 milníkový plán 

sportovního areálu Bavlna, který navazuje na strukturní plán. 

 

 

Tab. 6-3 Milníkový plán sportovního areálu Bavlna 
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6.4.2 Uzlově definovaný síťový graf 

K zpracování této metody je zapotřebí, aby ke každé činnosti byla přiřazena 

délka jejího trvání, podmínkou je, aby byl graf proveden ve stejných časových 

jednotkách. Tato metoda není příliš vhodná ke sledování postupu projektu, zejména pro 

svoji nepřehlednost a složitou aktualizaci. Mnohem vhodnější je kombinace síťového 

grafu a Ganntova diagramu. 

Na praktickém příkladu je na obrázku s označením Obr. 6-3, ukázán uzlově definovaný 

síťový graf, sportovního areálu Bavlna, v němž je vyznačena kritická cesta postupu 

realizace. 
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6.4.3 Ganttův diagram 

Ganttův (úsečkový) diagram navazuje na síťový graf a představuje jednoduché 

znázornění průběhu činností, které mohou probíhat i současně. Jeho hlavní nevýhodou 

je že nezobrazuje návaznost mezi jednotlivými činnostmi, dále také nelze na diagramu 

sledovat plnění projektu zdroji. Nevýhoda, kvůli které diagram nezobrazuje vazby mezi 

jednotlivými činnostmi, se dá odstranit použitím příslušného softwaru. 

Na praktickém příkladu je na obrázku s označením Obr. 6-4, ukázán Ganttův diagram, 

sportovního areálu Bavlna, jehož jednotlivé fáze jsou členěny v rámci strukturního 

plánu. 
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Ganttův diagram - Sportovní areál Bavlna

Obr. 6-4 Ganttův diagram Sportovního areálu Bavlna 48
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6.4.4 Microsoft Project 

Microsoft Project je software vytvořený specielně pro projektové řízení, nabízí 

řadu uživatelských rozhraní, které umožní uživateli snadné zadávání dat, jejich 

aktualizaci a kontrolu. Jedním ze základních rozhraní je Ganttův diagram, kde na levé 

části zadáváme seznam činností, jejich dobu trvání a vzájemné propojení. 

K jednotlivým činnostem můžeme doplnit náklady, lidské zdroje apod. V horní části 

pak nalezneme časovou osu, kterou lze upravit pro potřeby konkrétního projektu nebo 

aktuální situace. Prává část pak ukazuje konečné výstupy, kde jsou činnosti zobrazeny 

pomocí jednotlivých úseček (proužků) a je ukázáno jejich vzájemné propojení. 

Jednou z hlavních výhod programu je plánování nákladů a zdrojů na projekt. Pevné 

náklady představují takové náklady, které při změně doby trvání úkolu nezmění 

přímoúměrně náklady. Náklady lze zadávat jak k jednotlivým úkolům, tak i k souhrnu 

úkolu. Alternativou je tzv. definice nákladových zdrojů, při tvorbě nákladů můžeme 

zvolit tři varianty: 

 Na začátku - celkové náklady na úkol se započítají ihned na začátku 

 Na konci -  náklady se započítají až po dokončení úkolu  

 Průběžně -  částka je rovnoměrně napočítávána vzhledem k délce trvání 

Plánování zdrojů se v MS Project dá rozdělit na dva druhy: materiálové a pracovní 

zdroje. Materiálové zdroje lze plánovat dvěma způsoby jako fixní a variabilní. K fixním 

jednotkám se přiřazuje neměnné množství na úkol, např. 30kg maltové směsi. U 

variabilních jednotek je množství závislé na době trvání 10kg maltové směsi na hodinu. 

Při přiřazování pracovních zdrojů software nabízí mnoho možností úprav sazeb, tarifů 

v závislosti na typu úkolu, ke kterému je pracovní zdroj přiřazen. [9] 

Na obrázku s označením Obr. 6-5 je zobrazen Ganttův diagram kde jsou uvedeny 

všechny činnosti a položky, které jsou spojeny s realizací projektu. Na obrázku 

s označením Obr. 6-6 Plán nákladů jsou zobrazeny veškeré kvartální náklady na 

realizaci projektu. Tyto obrázky jsou výstupem programu MS Project. 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 Sportovní areál Bavlna 199 týdny 1.11. 10 22.8. 14 148 698 678,00 Kč

2 Příprava projetku 72 týdny 1.11. 10 16.3. 12 1 289 705,00 Kč

3 Plánování 14 týdny 1.11. 10 4.2. 11 106 211,00 Kč

4 Příprava projektových podkladů 4 týdny 1.11. 10 26.11. 10 15 173,00 Kč
5 Výběrové řízení na inženýrig 3 týdny 29.11. 10 17.12. 10 30 346,00 Kč
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 20.12. 10 31.12. 10 15 173,00 Kč
7 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 3.1. 11 21.1. 11 36 415,00 Kč
8 Slouva s projektantem 2 týdny 24.1. 11 4.2. 11 9 104,00 Kč
9 Předprojekt 23 týdny 7.2. 11 15.7. 11 485 536,00 Kč

10 Dokumentace pro územní řízení 16 týdny 7.2. 11 27.5. 11 242 768,00 Kč
11 Územní řízení 7 týdny 30.5. 11 15.7. 11 242 768,00 Kč
12 Projekt 35 týdny 18.7. 11 16.3. 12 697 958,00 Kč

13 Dokumentace pro stavební povolení 30 týdny 18.7. 11 10.2. 12 637 266,00 Kč
14 Vydání stavebního povolení 5 týdny 13.2. 12 16.3. 12 60 692,00 Kč
15 Provádění 127 týdny 19.3. 12 22.8. 14 147 408 973,00 Kč

16 Příprava provádění 30 týdny 19.3. 12 12.10. 12 576 574,00 Kč

17 Výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 19.3. 12 11.5. 12 121 384,00 Kč
18 Slouvy na realizaci 6 týdny 14.5. 12 22.6. 12 60 692,00 Kč
19 Vypracování realizační dokumentace 16 týdny 25.6. 12 12.10. 12 394 498,00 Kč
20 Vlastní provádění 83 týdny 15.10. 12 16.5. 14 146 483 420,00 Kč

21 Předání a převzetí 2 týdny 15.10. 12 26.10. 12 303 460,00 Kč
22 Technologická příprava staveniště 8 týdny 29.10. 12 21.12. 12 409 671,00 Kč
23 Realizace stavebních objektů 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 127 239 761,00 Kč

24 SO01-Tribuna se zázemím 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 31 951 040,00 Kč

25 SO01-Tribuna se zázemím-spodní stavba 12 týdny 24.12. 12 15.3. 13 3 610 467,00 Kč
26 SO01-Tribuna se zázemím-horní stavba 20 týdny 18.3. 13 2.8. 13 9 777 018,00 Kč
27 SO01-Tribuna se zázemím-dokončení 40 týdny 12.8. 13 16.5. 14 18 563 555,00 Kč
28 SO02-Sportovní ubytovna 68 týdny 24.12. 12 11.4. 14 30 326 373,00 Kč

29 SO02-Sportovní ubytovna-spodní stavba 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 3 426 880,00 Kč
30 SO02-Sportovní ubytovna-horní stavba 18 týdny 18.3. 13 19.7. 13 9 279 870,00 Kč
31 SO02-Sportovní ubytovna-dokončení 35 týdny 12.8. 13 11.4. 14 17 619 623,00 Kč
32 SO03-Fotbalové hřiště 47 týdny 24.12. 12 15.11. 13 4 588 500,00 Kč

33 SO03-Fotbalové hřiště-zemní práce 5 týdny 24.12. 12 25.1. 13 1 207 500,00 Kč
34 SO03-Fotbalové hřiště-konstrukční vrstvy 8 týdny 12.8. 13 4.10. 13 1 932 000,00 Kč
35 SO03-Fotbalové hřiště-travnatý povrch, dokončení 6 týdny 7.10. 13 15.11. 13 1 449 000,00 Kč
36 SO04-Tréninkové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 817 528,00 Kč

37 SO04-Tréninkové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 866 931,00 Kč
38 SO04-Tréninkové hřiště-konstrukční vrstvy 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 300 397,00 Kč
39 SO04-Tréninkové hřiště-umělý povrch dokončení 3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 650 200,00 Kč
40 SO05-Víceúčelové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 094 752,00 Kč

41 SO05-Víceúčelové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 698 250,00 Kč
42 SO05-Víceúčelové hřiště-konsrukční vrstvy 5 týdny 12.8. 13 13.9. 13 872 813,00 Kč
43 SO05-Víceúčelové hřiště-umělý povrch,dokončení 3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 523 689,00 Kč
44 SO06-Běžecká dráha 43 týdny 24.12. 12 18.10. 13 480 137,00 Kč

45 SO06-Běžecká dráha-zemní práce 1 týden 24.12. 12 28.12. 12 96 027,00 Kč
46 SO06-Běžecká dráha-konstrukční vrstvy 2 týdny 12.8. 13 23.8. 13 192 055,00 Kč
47 SO06-Běžecká dráha-umělý povrch, dokončení 2 týdny 7.10. 13 18.10. 13 192 055,00 Kč
48 SO07-Komunikace 20 týdny 12.8. 13 27.12. 13 8 003 360,00 Kč

49 SO07 a)Chodník 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 3 273 792,00 Kč
50 SO07 b)Vozovka 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 3 245 824,00 Kč
51 SO07 c)Parkovací stání 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 483 744,00 Kč
52 SO08-Přípojka vody a venkovní vodovod 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 4 644 480,00 Kč
53 SO09-Přípojka kanalizace 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 2 952 124,00 Kč
54 SO10-Venkovní kanalizace 21 týdny 18.3. 13 9.8. 13 28 955 645,00 Kč
55 SO11-Elektropřípojka 3 týdny 18.3. 13 5.4. 13 154 200,00 Kč
56 SO12-Přípojka horkovodu 3 týdny 24.12. 12 11.1. 13 727 344,00 Kč
57 SO13-Zavlažovací systém 8 týdny 18.3. 13 10.5. 13 2 573 655,00 Kč
58 SO14-Veřejné a areálové osvětlení 5 týdny 7.10. 13 8.11. 13 1 848 000,00 Kč
59 SO15-Opěrné stěny 11 týdny 24.12. 12 8.3. 13 3 468 000,00 Kč
60 SO16-Oplocení 2 týdny 18.11. 13 29.11. 13 667 625,00 Kč
61 SO17-Sadové úpravy 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 986 998,00 Kč
62 Vedení stavebního deníku 365 dny 24.12. 12 16.5. 14 106 211,00 Kč
63 VRN 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 5 089 590,00 Kč
64 KC 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 2 544 795,00 Kč
65 Rezerva 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 10 789 932,00 Kč
66 Závěr provádění 14 týdny 19.5. 14 22.8. 14 348 979,00 Kč

67 Předání a převzetí 2 týdny 19.5. 14 30.5. 14 60 692,00 Kč
68 Závěrečné vyúčtování 4 týdny 2.6. 14 27.6. 14 45 519,00 Kč
69 Dokumentace skutečného provádění 6 týdny 2.6. 14 11.7. 14 151 730,00 Kč
70 Kolaudační řízení 4 týdny 14.7. 14 8.8. 14 45 519,00 Kč
71 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 11.8. 14 22.8. 14 45 519,00 Kč
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 Sportovní areál Bavlna 199 týdny 1.11. 10 22.8. 14 148 698 678,00 Kč
2 Příprava projetku 72 týdny 1.11. 10 16.3. 12 1 289 705,00 Kč
3 Plánování 14 týdny 1.11. 10 4.2. 11 106 211,00 Kč
4 Příprava projektových podkladů 4 týdny 1.11. 10 26.11. 10 15 173,00 Kč
5 Výběrové řízení na inženýrig 3 týdny 29.11. 10 17.12. 10 30 346,00 Kč
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 20.12. 10 31.12. 10 15 173,00 Kč
7 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 3.1. 11 21.1. 11 36 415,00 Kč
8 Slouva s projektantem 2 týdny 24.1. 11 4.2. 11 9 104,00 Kč
9 Předprojekt 23 týdny 7.2. 11 15.7. 11 485 536,00 Kč
10 Dokumentace pro územní řízení 16 týdny 7.2. 11 27.5. 11 242 768,00 Kč
11 Územní řízení 7 týdny 30.5. 11 15.7. 11 242 768,00 Kč
12 Projekt 35 týdny 18.7. 11 16.3. 12 697 958,00 Kč
13 Dokumentace pro stavební povolení 30 týdny 18.7. 11 10.2. 12 637 266,00 Kč
14 Vydání stavebního povolení 5 týdny 13.2. 12 16.3. 12 60 692,00 Kč
15 Provádění 127 týdny 19.3. 12 22.8. 14 147 408 973,00 Kč
16 Příprava provádění 30 týdny 19.3. 12 12.10. 12 576 574,00 Kč
17 Výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 19.3. 12 11.5. 12 121 384,00 Kč
18 Slouvy na realizaci 6 týdny 14.5. 12 22.6. 12 60 692,00 Kč
19 Vypracování realizační dokumentace 16 týdny 25.6. 12 12.10. 12 394 498,00 Kč
20 Vlastní provádění 83 týdny 15.10. 12 16.5. 14 146 483 420,00 Kč
21 Předání a převzetí 2 týdny 15.10. 12 26.10. 12 303 460,00 Kč
22 Technologická příprava staveniště 8 týdny 29.10. 12 21.12. 12 409 671,00 Kč
23 Realizace stavebních objektů 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 127 239 761,00 Kč
24 SO01-Tribuna se zázemím 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 31 951 040,00 Kč
25 SO01-Tribuna se zázemím-spodní stavba 12 týdny 24.12. 12 15.3. 13 3 610 467,00 Kč
26 SO01-Tribuna se zázemím-horní stavba 20 týdny 18.3. 13 2.8. 13 9 777 018,00 Kč
27 SO01-Tribuna se zázemím-dokončení 40 týdny 12.8. 13 16.5. 14 18 563 555,00 Kč
28 SO02-Sportovní ubytovna 68 týdny 24.12. 12 11.4. 14 30 326 373,00 Kč
29 SO02-Sportovní ubytovna-spodní stavba 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 3 426 880,00 Kč
30 SO02-Sportovní ubytovna-horní stavba 18 týdny 18.3. 13 19.7. 13 9 279 870,00 Kč
31 SO02-Sportovní ubytovna-dokončení 35 týdny 12.8. 13 11.4. 14 17 619 623,00 Kč
32 SO03-Fotbalové hřiště 47 týdny 24.12. 12 15.11. 13 4 588 500,00 Kč
33 SO03-Fotbalové hřiště-zemní práce 5 týdny 24.12. 12 25.1. 13 1 207 500,00 Kč
34 SO03-Fotbalové hřiště-konstrukční vrstvy 8 týdny 12.8. 13 4.10. 13 1 932 000,00 Kč
35 SO03-Fotbalové hřiště-travnatý povrch, 

dokončení
6 týdny 7.10. 13 15.11. 13 1 449 000,00 Kč

36 SO04-Tréninkové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 817 528,00 Kč
37 SO04-Tréninkové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 866 931,00 Kč
38 SO04-Tréninkové hřiště-konstrukční vrstvy 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 300 397,00 Kč
39 SO04-Tréninkové hřiště-umělý povrch 

dokončení
3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 650 200,00 Kč

40 SO05-Víceúčelové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 094 752,00 Kč
41 SO05-Víceúčelové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 698 250,00 Kč
42 SO05-Víceúčelové hřiště-konsrukční vrstvy 5 týdny 12.8. 13 13.9. 13 872 813,00 Kč
43 SO05-Víceúčelové hřiště-umělý 

povrch,dokončení
3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 523 689,00 Kč

44 SO06-Běžecká dráha 43 týdny 24.12. 12 18.10. 13 480 137,00 Kč
45 SO06-Běžecká dráha-zemní práce 1 týden 24.12. 12 28.12. 12 96 027,00 Kč
46 SO06-Běžecká dráha-konstrukční vrstvy 2 týdny 12.8. 13 23.8. 13 192 055,00 Kč
47 SO06-Běžecká dráha-umělý povrch, dokončení 2 týdny 7.10. 13 18.10. 13 192 055,00 Kč

48 SO07-Komunikace 20 týdny 12.8. 13 27.12. 13 8 003 360,00 Kč
49 SO07 a)Chodník 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 3 273 792,00 Kč
50 SO07 b)Vozovka 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 3 245 824,00 Kč
51 SO07 c)Parkovací stání 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 483 744,00 Kč
52 SO08-Přípojka vody a venkovní vodovod 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 4 644 480,00 Kč
53 SO09-Přípojka kanalizace 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 2 952 124,00 Kč
54 SO10-Venkovní kanalizace 21 týdny 18.3. 13 9.8. 13 28 955 645,00 Kč
55 SO11-Elektropřípojka 3 týdny 18.3. 13 5.4. 13 154 200,00 Kč
56 SO12-Přípojka horkovodu 3 týdny 24.12. 12 11.1. 13 727 344,00 Kč
57 SO13-Zavlažovací systém 8 týdny 18.3. 13 10.5. 13 2 573 655,00 Kč
58 SO14-Veřejné a areálové osvětlení 5 týdny 7.10. 13 8.11. 13 1 848 000,00 Kč
59 SO15-Opěrné stěny 11 týdny 24.12. 12 8.3. 13 3 468 000,00 Kč
60 SO16-Oplocení 2 týdny 18.11. 13 29.11. 13 667 625,00 Kč
61 SO17-Sadové úpravy 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 986 998,00 Kč
62 Vedení stavebního deníku 365 dny 24.12. 12 16.5. 14 106 211,00 Kč
63 VRN 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 5 089 590,00 Kč
64 KC 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 2 544 795,00 Kč
65 Rezerva 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 10 789 932,00 Kč
66 Závěr provádění 14 týdny 19.5. 14 22.8. 14 348 979,00 Kč
67 Předání a převzetí 2 týdny 19.5. 14 30.5. 14 60 692,00 Kč
68 Závěrečné vyúčtování 4 týdny 2.6. 14 27.6. 14 45 519,00 Kč
69 Dokumentace skutečného provádění 6 týdny 2.6. 14 11.7. 14 151 730,00 Kč
70 Kolaudační řízení 4 týdny 14.7. 14 8.8. 14 45 519,00 Kč
71 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 11.8. 14 22.8. 14 45 519,00 Kč

Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4
2011 2012 2013 2014

60 692,00 Kč 163 868,40 Kč 290 888,09 Kč 309 962,71 Kč 276 148,60 Kč 218 491,20 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 5 049 088,74... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 6 000 509,77... 136 557,00 Kč

60 692,00 Kč 163 868,40 Kč 290 888,09 Kč 309 962,71 Kč 276 148,60 Kč 188 145,20 Kč

60 692,00 Kč 45 519,00 Kč

15 173,00 Kč

30 346,00 Kč

15 173,00 Kč

36 415,00 Kč

9 104,00 Kč

118 349,40 Kč 290 888,09 Kč 76 298,51 Kč

118 349,40 Kč 124 418,60 Kč

166 469,49 Kč 76 298,51 Kč

233 664,20 Kč 276 148,60 Kč 188 145,20 Kč

233 664,20 Kč 276 148,60 Kč 127 453,20 Kč

60 692,00 Kč

30 346,00 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 5 049 088,74... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 6 000 509,77... 136 557,00 Kč

30 346,00 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 49 312,25 Kč

30 346,00 Kč 91 038,00 Kč

60 692,00 Kč

24 656,13 Kč 320 529,63 Kč 49 312,25 Kč

4 999 776,49... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 5 788 087,77...

303 460,00 Kč

409 671,00 Kč

3 982 034,07... 23 228 661,6... 32 963 754,3... 28 063 621,9... 22 555 647,1... 12 384 085,4... 4 061 956,39...

361 046,70 Kč 4 227 122,10... 6 355 061,70... 5 785 694,40... 6 125 973,15... 5 940 337,60... 3 155 804,35...

361 046,70 Kč 3 249 420,30...

977 701,80 Kč 6 355 061,70... 2 444 254,50...

3 341 439,90... 6 125 973,15... 5 940 337,60... 3 155 804,35...

514 032,00 Kč 3 943 944,67... 6 702 128,33... 5 171 253,16... 6 645 114,96... 6 443 747,84... 906 152,04 Kč

514 032,00 Kč 2 912 848,00...

1 031 096,67... 6 702 128,33... 1 546 645,00...

3 624 608,16... 6 645 114,96... 6 443 747,84... 906 152,04 Kč

289 800,00 Kč 917 700,00 Kč 1 738 800,00... 1 642 200,00...

289 800,00 Kč 917 700,00 Kč

1 738 800,00... 193 200,00 Kč

1 449 000,00...

260 079,30 Kč 606 851,70 Kč 1 300 397,00... 650 200,00 Kč

260 079,30 Kč 606 851,70 Kč

1 300 397,00...

650 200,00 Kč

209 475,00 Kč 488 775,00 Kč 872 813,00 Kč 523 689,00 Kč

209 475,00 Kč 488 775,00 Kč

872 813,00 Kč

523 689,00 Kč

96 027,00 Kč 192 055,00 Kč 192 055,00 Kč

96 027,00 Kč

192 055,00 Kč

192 055,00 Kč

4 729 568,00... 3 273 792,00...

3 273 792,00...

3 245 824,00...

1 483 744,00...

696 672,00 Kč 3 947 808,00...

885 637,20 Kč 2 066 486,80...

2 757 680,48... 17 924 923,1... 8 273 041,43...

102 800,00 Kč 51 400,00 Kč

290 937,60 Kč 436 406,40 Kč

643 413,75 Kč 1 930 241,25...

1 848 000,00...

378 327,27 Kč 3 089 672,73...

667 625,00 Kč

986 998,00 Kč

1 745,93 Kč 18 623,30 Kč 18 914,29 Kč 19 205,28 Kč 19 205,28 Kč 18 623,30 Kč 9 893,63 Kč

83 664,49 Kč 892 421,26 Kč 906 365,34 Kč 920 309,42 Kč 920 309,42 Kč 892 421,26 Kč 474 098,79 Kč

41 832,25 Kč 446 210,63 Kč 453 182,67 Kč 460 154,71 Kč 460 154,71 Kč 446 210,63 Kč 237 049,40 Kč

177 368,75 Kč 1 891 933,28... 1 921 494,74... 1 951 056,20... 1 951 056,20... 1 891 933,28... 1 005 089,56...

212 422,00 Kč 136 557,00 Kč

60 692,00 Kč

45 519,00 Kč

106 211,00 Kč 45 519,00 Kč

45 519,00 Kč

45 519,00 Kč

Plán nákladů Sportovní areál Bavlna

Obr.6-6 Plán nákladů, výstup z MS Projectu Sportovního areálu Bavlna 51
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7 Závěr 

Cílem práce byla aplikace jednotlivých nástrojů časového plánování a jejich 

následného porovnání na konkrétním případě Sportovního areálu Bavlna v Hradci 

Králové. Jako nástroje časového plánování jsem vypracoval v programu MS Excel 

milníkový plán, uzlově definovaný síťový graf, Ganttův diagram a následně jsem 

pomocí programu MS Project vypracoval Ganntův diagram a plán nákladů. 

Každý nástroj časového plánování má své pro a proti a nelze jednoznačně říct, 

který nástroj je nejlepší. Milníkové plány jsou vhodné jako základní kontrola 

stanovených cílů v určitých datech avšak nezobrazují jednotlivé činnosti a jejich postup 

ani vazby mezi nimi. Ganttovy diagramy zobrazují přehledně jednotlivé úkoly jejich 

dobu trvání a prolínaní, jejich nedostatkem je však absence vazeb mezi jednotlivými 

činnostmi a tím je zapříčiněn problém že, změní-li se doba trvání jedné činnosti, na 

změnu celkové doby to nebude mít vliv. Uzlově definovaný síťový graf, přehledně 

zobrazuje jednotlivé činnosti a vazby mezi nimi, zobrazí také kritickou cestu projektu a 

pomůže odhalit krizové body projektu, jeho nedostatkem je však malý přehled o 

průběhu projektu. 

Nejlépe tedy poslouží jako nástroj časového plánování, Ganttův diagram 

vypracovaný v programu MS Project, který je opatřen vazbami mezi jednotlivými 

činnostmi a lze jej tak jednoduše upravit. Navíc program nabízí mnoho dalších možností 

jako například plánování nákladů, pracovních a materiálových zdrojů. 

Při tvorbě bakalářské práce, byla nejvíce časově náročná synchronizace 

jednotlivých výstupů nástrojů časového plánování, i přesto jsem rád, že jsem mohl 

zpracovat toto téma, osvojit si metody časového plánování a projektového řízení 

obecně. 
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CCPM  Critical chain project management 
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R  Rezerva 

ZRN  Základní rozpočtové náklady 
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KC  Kompletační činnost 
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NP  Nadzemní podlaží 

PVC  Polyvinylchlorid 

PVDF  Polyvinylidenfluorid 

SBS  Asfaltový modifikovaný pás -  styren-butadien-styren 

EPDM  Ethylene propylene dien monomer- sportovní povrch 

DN  Vnitřní průměr 

PEHD  Vysokohustotní polyetylén 

AYKY  Instalační kabel s hliníkovým jádrem 

W  Watt 

SG  Síťový graf 
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