
 







 

 

Abstrakt 

 

Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu 

výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování 

průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na praktickém projektu. 
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This bachelor's thesis focuses on the basic terminology and the principles of planning the 
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1 ÚVOD 
 

 

Téma „Plánování průběhu projektu výstavby“ jsem si zvolil proto, že mě projektové 

řízení zaujalo natolik, abych se problematikou projektového řízení staveb zabýval v mé 

bakalářské práci. Nadchlo mě hlavně tím, že se věnuje výstavbě od jejího počátku až po 

úplný konec, a tím umožňuje porozumět jednotlivým částem projektu a jejich funkci. Rád 

bych se také projektovému řízení věnoval ve svém budoucím zaměstnání a myslím, že 

praktická část této bakalářské práce bude velmi přínosná pro moji budoucí praxi.  

Bakalářskou práci jsem rozdělil na část teoretickou a praktickou. V teoretické pasáži je 

práce rozdělena do čtyř částí: První část s názvem popis projektu, se zabývá základními 

pojmy v projektovém řízení, životním cyklem projektu, historickým vývojem a procesem 

plánování projektu. V druhé části, která se nazývá plány projektu, popisují základní druhy 

plánů pro projektové řízení, aktualizaci plánů, časové plány a podklady pro jejich získání. 

Třetí část s názvem časové plánování, se zabývá metodikám časového plánování 

a metodám konstrukce odhadu. Poslední, čtvrtá část z teoretické části se věnuje nástrojům 

časového plánování projektu, a to zejména, síťové analýze, Ganttovým diagramům 

a milníkům. 

V praktické části jsou aplikovány metody plánování průběhu projektu na konkrétním 

případu. Jako praktický příklad jsem vybral výstavbu administrativních budov v Brně, 

Žabovřeskách. Tato část popisuje základní charakteristiku stavby, technický popis 

stavebních objektů, souhrnný rozpočet včetně projektové a inženýrské činnosti 

a strukturní plán. Dále časový rozpis projektu vytvořený na základě různých metod: 

milníkový plán, Ganttův diagram, uzlově definovaný síťový graf a Microsoft Project. 
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2 PROJEKT 
 

 

2.1 Definice projektu 
 

Projekt je předmětem pro projektové řízení, který norma ISO 10 006 definuje jako 

„jedinečný proces koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, 

prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifickým požadavkům, včetně omezení daných 

časem, náklady a zdroji“. [1, str. 14] Úspěšný projekt je pak cílem projektového řízení. 

 

Projekt je prováděn za účelem určité změny, který znázorňuje projekt jako proces změny 

z výchozího stavu do stavu cílového. Cílový stav je od výchozího časově vzdálen o délku 

trvání projektu. Změnu způsobenou projektem znázorňuje výsledný cílový stav, který by 

měl být ve srovnání se stavem výchozím na vyšší kvalitativní, resp. i kvantitativní úrovni. 

[1, str. 14] 

 

2.2 Historický vývoj 
 

I když se může řízení projektů zdát jako moderní vědní disciplína, můžeme její počátek 

znát již z pradávných let starověkých civilizací v podobě velkolepých artefaktů jako 

například Velké čínské zdi v Číně, pyramid v egyptské Gíze nebo Kolosea v italském 

Římě. Na tyto stavby v porovnání s dnešními dostupnými zdroji a technologiemi 

vyhlížíme s velkým obdivem.  

 

Frekvenci změn nebývalého rozvoje v oblasti vědy a techniky v 1. světové válce otevřela 

dveře vědcům zkoumající produkci a vývoj v továrnách jako například všemi známý 

Henry Ford s vynálezem pásové výrobní linky a další známá jména jako Elton Mayo, 

Frederick Winslow Taylor, bratři Siemensové, nebo Henry Gantt vynálezce dodnes 

rozšířených a používaných Ganttových diagramů, které se společně s metodou kritické 

cesty (CPM) staly důležitými nástroji moderního projektového managementu. Všichni 

úspěšně realizovali své vědeckotechnické projekty, kde byli vynálezci, projektanty 

i podnikateli současně. 

 

Opravdová expanze využívání metody CPM byla podmíněna až vývojem a rozšířením 

výpočetní techniky, která výrazně usnadnila zpracování „kritické cesty“. Ministerstvo 

obrany v USA využila této moderní metody již v době studené války (1950-1960) 

v projektu Polaris (vývoj námořní balistické řízené střely). [4] 

 

Jako o samotné vědní disciplíně se o projektovém řízení hovoří až ve 2. polovině 20. 

století, kdy dochází k rozvoji obecné teorie řízení. Je nutné věnovat větší pozornost 

otázkám, jak se lépe organizovat a jak se lépe řídit. Nároky na kvalitní řízení se zvyšují 

použitím moderních komunikačních prostředků a vzájemným provázáním jednotlivých 
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oblastí lidské činnosti. Roste tedy společenská objednávka po teorii chování systémů 

a jejich řízení. Ve 3. třetině 20. století se začíná rozvíjet výpočetní technika, která 

umožňuje snadnou aplikaci teoretických principů projektového řízení do praxe 

a promítání změn v reálném čase. [4, str. 12] 

 

V roce 1956 vzniklo sdružení AACE (American Association of Cost Engineers), kde 

se ranní praktici projektového managementu zaměřovali především na plánování, odhad 

a kontrolu nákladů. 

 

V Evropě vznikla první asociace sdružující několik organizací zaměřených na projektový 

management v roce 1967 s názvem International Project Management Association – 

IPMA. V současnosti seskupuje IPMA organizace z celého světa včetně České republiky. 

V roce 1969 vznikla v USA dodnes jedna z nejvýznamnějších světových organizací 

projektového managementu, organizace PMI (Project Management Institute), jejímž 

cílem je modernizace a nástrojů a technik projektového managementu. Od roku 1987 

vydává tato organizace publikace s názvem Guide to Project Management Book of 

Knowledge o základních definicích, terminologií a klasifikační strukturou dané 

problematiky.  

 

Podmínky nynějšího projektového řízení jsou zcela odlišné, než byli v počátcích 

průmyslové revoluce. V úvahu se musí brát větší náročnost při zvládnutí všech faktorů 

působící uvnitř i v okolí systému na rozdíl od dřívějška, kdy stačilo umění řídit izolovaný 

projekt. Předpoklad pro projektový management se liší především dle druhu podnikání 

a dalších aspektů jako například geografické umístění.  

Úkolem pro projektové řízení je návrh optimální formy i realizace projektu. [4] 

 

 

2.3 Životní cyklus projektu 
 

Životní cyklus se dá pojmout jako soubor postupně jdoucích činností, které na sebe 

navazují. Mezi začátkem a ukončením projektu prochází projekt různými fázemi, kde 

se postupně konkretizuje představa o výsledku řešení projektu a o podporujících opatření 

vstupujícího projektu na trh. Jednotlivé fáze pak dohromady vytvoří životní cyklus 

projektu. Každý projekt je jiný a jejich životní cyklus se může lišit dle odvětví, či oboru, 

kde se vyskytují specifické modely cyklů. [1] 

 

V dalších podkapitolách popíši fáze, které se dají obecně určit u každého projektu: 

 

2.3.1 Předprojektová fáze 
 

Charakterizuje období, kdy se rozebírá eventuální realizace námětů na zhotovení 

projektu. V této fázi bychom měli dostat odpovědi na strategické otázky projektu. Studie 
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příležitostí odpovídá na otázku, zda je správná doba na realizaci plánovaného projektu. 

Tato studie obsahuje například analýzu podmětů, příležitostí, hrozeb nebo problémů. 

Výsledkem předprojektové fáze, která se někdy nazývá předinvestiční je doporučení nebo 

naopak nedoporučení realizovat zamýšlený projekt. 

   

2.3.2 Projektová fáze  
 

Zařazuje vlastní sestavení projektu od jeho počátku, přes důkladné plánování, 

po samotnou realizaci. V ideálním případě je na konci této fáze naplněn cíl projektu 

a dokončený výsledek projektu je předán zákazníkovi. Projektová fáze se též nazývá 

investiční a lze ji dále rozčlenit na: 

- zahájení projektu, 

- plánování, 

- vlastní realizaci, resp. implementaci projektu, 

- ukončení projektu. 

 

2.3.3 Poprojektová fáze  
 

Po předání výstupů a ukončení projektu nastává poprojektová fáze, kdy je třeba 

analyzovat průběh skončeného projektu a zhodnotit, zda byl úspěšný či nikoli. Cílem této 

fáze je na základě nově získaných zkušeností zpracovat návrh, jak být lepší v budoucích 

projektech a co dělat jinak. [1] 

 

U stavebních projektů se životní cyklus rozděluje na 3 základní fáze s odbornými názvy: 

- Předivestiční fáze 

- Investiční fáze 

- Provozní fáze a vyhodnocení [4] 
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Obrázek 2.1 Základní fáze životního cyklu projektu [4] 

 

 

 

2.4 Plánování projektu 
 

Plánování projektu je souborem činností, zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosažení 

cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a disponibilních zdrojů. [2, 

str. 108] 

 

 Aktivity související s plánováním projektu mnohdy začínají již v období zahájení 

a iniciace projektu, kdy je nezbytné stanovit realistické předpoklady časového plánu, 

potřeby realizačních zdrojů, odhadu rozpočtu a posoudit projektová rizika. Konkrétní 

a podrobné plánování pak začíná po uzavření jednání o kontraktu a podpisu smlouvy mezi 

realizačními stranami. [2] 
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V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují čtyři typy základních činností: 

- definování předmětu projektu prostřednictvím přetvoření cílů projektu 

do detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností, 

- vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přesun do časových 

plánů, finančních rozkladů a metodických postupů, 

- optimalizace a úpravy návrhů plánů, 

- vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. [2] 

 

Proces je ukončen schvalovacími procesy plánovací fáze, kdy je potřeba přidělit všechny 

zdroje a projektový tým je připraven k zahájení prací. 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 

- metodologií  

- pracovních zdrojů. 

 

Jeho výstupem jsou dva podrobné a závazné dokumenty. [2] 

 

Hlavními plánovými dokumenty, na jejichž zpracování se procesní skupina soustředí, 

jsou: 

- definice předmětu projektu, která poskytuje všechny definice potřebné k popisu 

předmětu projektu a je základem komunikace mezi projektovým týmem 

a zákazníkem projektu; 

- plán projektu, který naopak slouží pro komunikaci uvnitř projektového týmu 

a mezi projektovým týmem a managementem společnosti. [2, str. 110] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Na obrázku 2.2 Diagram procesní skupiny Plánování projektu jsou uvedeny dílčí procesy 

v jejich orientační návaznosti. 

 

 

Obrázek 2.2 Diagram procesní skupiny Plánování projektu [2, str. 111] 
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3 PLÁNY PROJEKTU 
 

 

3.1 Druhy plánů projektu 
 

a) Plán na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi – Fesadibility Study 

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

informací pro rozhodnutí o přijetí projektu. Z tohoto plánu vychází rozhodnutí o cíli 

projektu, jakým způsobem se bude realizovat, koncepci a umístění stavby. 

 

b) Návrh plánu ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace – Basic 

Design 

Tento plán může mít různé formy vypracované různými autory: 

- jestliže má dokumentace formu nabídkové dokumentace pro budoucího 

zhotovitele, potom může být součástí nabídky (např. na klíč) 

- stavebník může zpracovat návrh pro jednání se zhotovitelem, zhotovitel bude 

kompletovat podle dokumentace, kterou zpracuje projektant 

- jestliže bude použit investorský způsob výstavby, může být plán zpracován 

v konečné podobě manažerem stavebníka a veškerá dokumentace je potom 

zpracovávána projektantem 

 

c) Souhrnný plán pro celý projekt na úrovni dokumentace – Detail Design 

Podrobný návrh plánu je poslední konstrukční činností před zahájením implementace. 

Dokumentace je manažerem použita jako nástroj k řízení, která je výchozím plánem 

(1. úrovně) pro manažera výstavby, dle vybraného způsobu realizace výstavby a je 

stanoven: 

- zhotovitelem stavby 

- investorem při investorském způsobu výstavby  

- podle stavebníka, který koordinuje práci zhotovitelů dílčích částí projektu 

 

d) Podrobnější plány na druhé až čtvrté úrovni 

Tyto plány vycházejí z první fáze. Jsou vypracovány na základě jednotlivých částí stavby, 

či profese nutné k řízení manažery: 

- jednotlivých obchodních zakázek 

- na úrovni stavebních objektů nebo provozních souborů, které jsou zároveň 

podřízeni manažerovi realizace projektu nebo manažerům obchodních zakázek 
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V současnosti tvoří v projektovém řízení základ plánování metodou síťové analýzy, kde 

se nejčastěji používá tzv. síťový graf (SG), který umožňuje určovat časový průběh 

projektu a určuje návaznosti a souvislosti jednotlivě na sebe zobrazených činností. 

Pro potřebu plánování a hodnocení průběhu realizace projektu se síťový graf ohodnocuje. 

V praxi se používají tři druhy charakteristik dílčích činností: 

 

a) Časové – ke každé dílčí činnosti na SG se přiřadí celé nezáporné číslo, které 

vyjadřuje počet časových jednotek, které jsou zapotřebí k realizaci. Mohou být 

použity jednotky: měsíce, týdny, dny nebo hodiny. 

 

b) Zdrojové – každá dílčí činnosti na SG se ohodnotí číslem, které pak vyjadřuje 

nutnost zdrojů, které jsou zapotřebí k realizaci dané činnosti. Tyto zdroje můžeme 

rozdělit na hmotné, nehmotné a lidské. 

 

c) Nákladové – ke každé dílčí činnosti na SG se přiřadí určitý objem nákladů 

potřebný k realizaci činnosti 

Časové ohodnocení je primární pro všechny typy modelů a analýz. Je potřebné i při 

zdrojovém nebo nákladovém ohodnocení. Potřebné údaje pro ohodnocení jednotlivých 

činností se získávají výpočtem, odhadem nebo využitím statisticky sledovaných 

ukazatelů. V před realizační fázi se obvykle harmonogramy zpracují v imaginárním čase 

(od času nula), časový plán se zasadí do 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. [4] 

 

 

3.2 Aktualizace plánů projektu 
 

Aktualizace se uskutečňuje na základě skutečností zjištěných nebo předpokládaných 

v průběhu operativního řízení projektu. Součástí harmonogramu jsou smluvně dohodnuté 

významné termíny – milníky. Jestliže se aktualizace těchto milníků dotýká, je nezbytné 

provést novou aktualizaci harmonogramu odsouhlasit a potvrdit zúčastněnými stranami 

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

stanovených investorem, je nutné si nejprve vyžádat souhlas investora. Aktualizace se 

často týká pouze některé části časového plánu a do plánu vyšší úrovně se vejde, aniž 

bychom ho museli měnit. Při změnách harmonogramů musíme počítat také s dobou 

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

výstupu a odsouhlasení všemi zúčastněnými stranami. Tyto časy se hlavně odvíjejí od 

velikosti a složitosti projektu. [4] 
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3.3 Časová plány a jejich stupně 
 

První časové plány výstavby se sestavují již v přípravné fázi projektu na úrovni studií pro 

potřeby základních rozhodnutí o realizaci projektu a jeho koncepční variantě. Obvykle se 

vztahují na hlavní milníky, které vymezují další fáze přípravy projektu a jeho realizace 

nebo k jejich významným milníkům (např. získání stavebního povolení, ukončení 

rozhodující stavební přípravy, provedení kolaudačního řízení apod.). Ve fázi zadávání 

realizace projektu se časový plán zpracovává podrobněji. Ve většině případů lze 

považovat tři až čtyři úrovně (u jednoduchých projektů se vytváří pouze jedna úroveň), 

na kterých bývá vypracován časový plán realizace: 

a) Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 

Jde o plán, který je zpracovaný v rozsahu celého projektu na úrovni Basic Design. 

Poskytuje obraz o celém projektu a využívá ho především management projektu nebo 

management realizace. Obsahuje všechny fáze realizace projektu, zobrazuje návaznosti 

a možnosti vzájemného překrytí. Na základě milníků stanovených příslušnou smlouvou, 

lze pomocí plánu kontrolovat zahájení a ukončení činností. 

b) Realizační časový plán 2. stupně 

Vytváří se na základě dokumentace Detail Design. Vypracovává se postupně po částech 

tak, jak se uzavírají příslušné smlouvy. Jednotlivé části realizačního plánu vypracovávají 

hlavní účastníci výstavby a plán v celém rozsahu projektu kompletuje manažer realizace 

projektu. Z jeho zpracování lze získat první informace o plánovaném rozsahu a časové 

náročnosti jednotlivých provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO. Výsledky 

těchto harmonogramů se nejčastěji vytváří pomocí síťových a úsečkových grafů. 

c) Skupinový harmonogram – plán 3. stupně 

Harmonogramy tohoto stupně rozšiřují časové plány 2. stupně do menších skupin 

stavebních konstrukcí a souborů zařízení. Harmonogramy se zpracovávají postupně podle 

potřeby a zadaných kritérií pro jednotlivé fáze do různých seskupení. Nejprve se plánují 

činnosti, které se zabývají zpracováním realizační dokumentace projektu a zajištěním 

dodávek a prací. Ačkoli je tato část projektu malá (přibližně 10%), tak je velmi náročná 

na čas. Při velkém počtu činností můžeme pro každou fázi vypracovat samostatný 

harmonogram a teprve potom jej spojit v jeden celek. Harmonogramy jsou vytvářeny jako 

úsečkové grafy. 

d) Podrobný harmonogram pro sledování procesu – časový plán 4. stupně 

Tyto podrobné harmonogramy zpracovávají činnosti harmonogramu 3. stupně a rozvádí 

jej do prvků, které lze ohodnotit (normohodiny, finanční prostředky, pracovní síla). Plán 

4. stupně slouží jako podklad pro sledování a vyhodnocování skutečného plnění projektu. 

Při zahájení detailního plánování obvykle není dostatek informací ke zpracování 
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kompletního harmonogramu, vypracovávají se detailní plány postupně s šedesáti nebo 

devadesátidenním časovým horizontem. [4] 

 

 

3.4 Získávání podkladů pro plánování 
 

Pokud chceme zajistit úspěšnou realizaci projektu spojenou s výstavbou, je třeba zajistit 

podklady a také vytvořit kontrolní a zkušební plán. Ten musí být společně s navazujícími 

plány založen na kvalitních podkladech plánovacího centra manažera projektu. 

Standarty ISO je označují jako: 

 

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

budou provádět. Dále také upřesňují typy formulářů a formy pro zaznamenávání. 

 

b) Plán distribuce dokumentů určující rozložení podkladů pro každého člena 

realizačního týmu, kde je určeno, jaké podklady bude dostávat a od koho, a také 

jaké podklady bude předávat a komu jako sledovaný dokument. Po schválení 

plánu manažerem realizace se tyto dokumenty označují jako řízené dokumenty, 

či sledované dokumenty a je jim přiřazeno příslušné číslo kopie. Všechny jsou 

rozesílány z jednoho centra, kde jsou také evidovány. [4] 

 

3.5 Druhy podkladů pro plánování 
 

Rozlišujeme tři základní skupiny podkladů potřebných pro plánování: 

 

a) Základní podklady zabývající se na základě smlouvy vztahem mezi manažerem 

projektu a manažerem realizace. Tato smlouva musí obsahovat všechny dodatky 

a být podložena podklady, které jsou pro realizaci projektu závažné. Z těchto 

smluv a doložených podkladů jsou do plánu přeneseny veškeré termíny, obvykle 

pomocí počátečních nebo koncových milníků a další údaje (např.: údaje limitující 

pořizovací a provozní náklady). Tyto termíny musí respektovat plány na všech 

úrovních, pokud nemají vyvolat zásadní změnová řízení. 

 

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

subdodavateli, kteří určují vztahy mezi manažerem realizace projektu a manažery 

jednotlivých obchodních zakázek. Na základě těchto smluv jsou zpracovány plány 

pro etapy dodávky a výstavby. Nutností ve smlouvě jsou zahrnuté informace 

o podmínkách předávání, kontroly a inspekce rozpracované výroby. Pro sestavení 

plánů etapy výstavby slouží zejména smlouvy zhotovitele stavby nebo její části 

s vyššími dodavateli nebo dodavateli stavebních a montážních prací. Do podkladů 

můžeme zahrnout i lhůty související s přípravou harmonogramů 4. stupně. 
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c) Interní podklady jsou ve formě dokumentů zpracované různými útvary 

zhotovitele stavby. Tyto podklady je potřebné rozlišit podle účelu a využití 

v časové posloupnosti. 

V první plánovací fázi jde předně o podklady, které budou sloužit pro vyhotovení 

časového plánu u zpracování vyšších dodávek. Jedná se tedy především o zpracování 

plánu realizační dokumentace projektu, u kterých je potřebné znát nákladovost i časovou 

náročnost jednotlivých profesních výkonů. Pro správné zajištění dodávky je nezbytné 

stanovit podmínky pro výběr dodavatele, objednání, zařízení a uzavření smlouvy 

s náležitým subdodavatelem. 

 

Následně se jedná o předání podkladů technických (projektové, výrobní, stavební či 

montážní dokumentace), obchodních a ekonomických (kalkulací) zpracovaných 

vlastními útvary ve fázi zpracování realizační dokumentace a zajišťování dodávek. Na 

základě těchto podkladů lze naplánovat harmonogram 3. nebo 4. stupně pro stavební, 

výrobní a montážní práce. Po získání veškerých podkladů zajistí manažer realizace 

projektu korekce v HMG s ohledem na průběh výstavby a souběh stavebních prací 

a samostatných montážních profesí. Konečnou fází je příprava plánu komplexního 

vyzkoušení, kterou plánovač vytváří na základě provozní dokumentace nebo 

dokumentace pro uvádění stavby do provozu. [4] 

 

 

3.6 Přehled podkladů pro plánování 
 

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

úrovních podle druhu stavby a podle způsobu výstavby: 

 

a) Úplná dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic Design), 

zahrnující také dokumentaci, která slouží pro vydání stavebního povolení. 

V podstatě jde o dokumentaci, kterou ověřuje příslušný stavební úřad 

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

rozhodnutí o jejích změnách ve změnovém řízení, včetně dokumentace o změnách 

stavby před jejím dokončením ověřené stavebním úřadem. 

 

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

stavební úřad, jehož součástí je rozhodnutí o všech změnách. Veškeré protokoly, 

které se týkají státního stavebního dohledu nebo dohledu dalších orgánů veřejné 

správy. 

 

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

to zejména: smlouvy mezi investorem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby, 
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investorem a projektantem, všechny návrhy změn a dodatků sjednaných k těmto 

smlouvám. 

 

d) Úplnou realizační dokumentaci projektu (dokumentace Detail Design), která 

se zpracovává postupně a vyznačují se v ní části, které budou předávány 

investorovi pro jeho účely. Tato dokumentace obsahuje také dokumentaci 

provozní, popř. dokumentaci pro uvádění stavby do provozu, zpracovává-li se 

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

záležitostí zhotovitele stavby, který zabezpečil vypracování odpovídající části 

realizační dokumentace projektu. Bezpodmínečně potřebné jsou doklady 

o změnách částí realizační dokumentace, které se předávají investorovi 

a managementu realizace. 

e) Části dokumentace na realizační dokumentaci navazující (obvykle části 

výrobní, stavební a montážní dokumentace), jde zejména o prvky, které jsou 

náročné nestandardní nebo prvky, které procházejí změnovým řízením. 

 

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

podmíněny certifikací, autorizací (např. fyzických osob) nebo jiným dokladem 

podle právních předpisů nebo průvodní technickou dokumentací na jiné 

významné produkty. 

 

g) Cenové kalkulace, které jsou buď dohodnuté nebo doložené, popř. vyžádané 

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

firemní plánové, operativní nebo výsledné kalkulace pro ceny výrobků, prací, 

služeb a souborů. Ceníky a firemní i jiné standardy, které souvisejí s náplní 

projektu. 

 

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

k ověření a prokázání kvality v průběhu realizace výstavby a do doby, kdy skončí 

fáze vyzkoušení a průkazů, které jsou podmínkou pro předání a převzetí stavby. 

Pokud není provozní dokumentace součástí úplné realizační dokumentace 

projektu, pak také tuto dokumentaci, popřípadě také dokumentaci pro uvádění 

stavby do provozu, pokud je zpracována samostatně. [4] 
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4 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
 

 

Hlavní faktor při plánování projektů hraje čas, který je do značné míry problematickou 

oblastí pro svou vysokou míru nejistoty. Téměř nikdy nejde odhadnout čas, který bude 

skutečně potřebný pro realizaci projektu, a proto dochází k odchylkám od plánů. Faktory 

ovlivňující časovou náročnost na první pohled stejných úkolů jsou například: zkušenosti 

týmu, složitost úkolů, začlenění externích dodavatelů, spolupráce se subdodavateli, 

změny v legislativě, infrastruktuře apod. 

 

Čas, nutný k realizaci daného úkolu se nazývá doba trvání úkolu. Ta vyjadřuje časovou 

potřebu pro čerpání fyzických nebo duševních činností lidí, kapacit zdrojů a materiálů, 

ale také čas pro technologické pauzy jako je například: tvrdnutí, zrání, schnutí apod. 

 

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

apod.), používají mnohdy různé přístupy, kterými můžeme odhadnout dobu trvání, ty 

závisí především na metodice použité pro plánování projektu a metodě odhadování. [3] 

 

 

4.1 Analýza struktury procesu 
 

Prvním krokem při časovém plánování je Analýza struktury procesu. Slouží k utřídění 

definování činností určených pro realizaci a pro nalezení logických vazeb mezi 

samostatnými činnostmi. Nejdříve se sestaví seznam činností, který poslouží k tomu, 

abychom získali přehled o všech činnostech, které musíme provést, aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle. Nejlepší způsob je postupovat od konce procesu na začátek. Následně 

se pro všechny definované činnosti stanoví doba jejího trvání. Podkladem jsou například 

statisticky zpracované ukazatele nebo podnikové standardy. Jelikož s sebou odhady 

přinášejí velká rizika, je potřebné pracovat s časovými rezervami. Taky je nutné zamyslet 

se v jakém pořadí budou činnosti probíhat a stanovit veškeré návaznosti mezi 

jednotlivými, po sobě následující činnostmi. Dále stanovíme vazby podle logického 

postupu příslušného procesu, které mohou být ovlivněny vnějším prostředím např. 

ekologickými požadavky. [5] 

 

 

4.2 Metody konstrukce odhadu času 
 

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 celkové doby trvání projektu.  
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4.2.1 Deterministické přístupy odhadování času 
 

Tento přístup se odvíjí od vedoucího projektu a jeho zkušeností, a to samé platí o členech 

jeho týmu. Tyto lidé by měli mít zkušenosti s plněním stejného nebo obdobného úkolu 

z předcházejících projektů, tím by měli odstranit potenciální nepřesnost.  

 

Mezi hlavní deterministické metody síťové analýzy patří metoda CPM neboli metoda 

kritické cesty. Tuto metodu vyvinuli na konci 50. let 20. století jako společný projekt 

společností DuPont Corporation a Remington Rand Corporation aby byla nápomocná pro 

řízení projektů správy továren. Úkolem této metody je stanovit dobu trvání projektu 

na základě kritické cesty. Kritická cesta je sled vzájemně závislých činností s nejmenší 

časovou rezervou. Je definována jako časově nejdelší možná cesta z počátečního 

do koncového bodu grafu. Každou kritickou cestu tvoří seznam činností, na které by se 

měl manažer projektu nejvíce zaměřit, jestliže chce zaručit včasné dokončení projektu. 

Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva se rovná nule. Znamená to tedy, 

že zdržení počátku tohoto úkolu nebo prodloužení doby trvání bude mít vliv na konečné 

datum projektu. [3] 

 

Postup při analýze času metodou CPM: 

1. sestavíme tabulku činností s označením činností, jejich popisem, označením 

předcházející činnosti a určíme dobu jejich trvání (D), přeneseme je dob síťového grafu, 

2. postupem vpřed určíme nejdříve možné začátky (MZ) a nejdříve možné konce (MK) 

všech činností: MK = MZ + D. (MZ se rovná maximální hodnotě nejdříve možných konců 

činností vstupujících do uzlu), 

3. postupem zpět určíme nejpozději nutné začátky (NZ) a nejpozději nutné konce (NK) 

všech činností: NZ = NK – D. (NK je roven nejmenší hodnotě nejpozději nutných začátků 

z vycházejících činností z uzlu), 

4. pro každou činnost vypočítáme časovou rezervu: R = NZ – MZ, to je doba, o kterou 

můžeme prodloužit dobu trvání D, aniž by došlo k ohrožení termínů zahájení 

následujících činností, 

5. určíme kritickou cestu, to je cesta, v jejíchž uzlech jsou nulové rezervy R = 0, 

6. zkontrolujeme vazby, zda by se nedaly vylepšit a graf případně upravíme [5] 

 

 

4.2.2 Stochastické metody odhadování času    
 

Tyto metody využívají odhadu stejně jako metody deterministické. Pro vyřazení rezerv 

používají statistické postupy, s odhadem zacházejí jako s náhodnou veličinou a pro tvorbu 

odhadu využívají její rozdělení.  

Ke stochastickým metodám analýzy času patří metoda PERT. Tato metoda je zobecněním 

metody kritické cesty a používá se k řízení složitých akcí, které mají stochastickou 

povahu. To znamená, že doba trvání každé dílčí činnosti není téměř známá, ale je určena 
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souborem hodnot, které mohly vzniknout např. odborným odhadem nebo na základě 

podkladů z předešlých projektů. Doba trvání činnosti není konstantou, ale náhodnou 

veličinou s určitým rozdělením pravděpodobnosti. Tyto náhodné hodnoty mají vždy tři 

charakteristické číselné hodnoty: 

- nejpravděpodobnější doba trvání  

- optimistická doba trvání, tj. nejkratší předpokládaná doba trvání činnosti 

- pesimistická doba trvání, tj. nejdelší uvažovaná doba trvání činnosti [4] 

 

Při výpočtu analýzy času stochastickou metodou PERT jsou možné dva způsoby 

řešení: 

a) Nejpoužívanějším způsobem je převést stochastický model na deterministický 

výpočtem středních hodnot trvání činností a jejich rozptylů. Potom se výpočet 

provádí stejně jako u metody CPM, jen doba trvání D se nahradila střední 

hodnotou činnosti. Kritická cesta lze pak zjistit jako součet středních hodnot 

činností s nulovou rezervou a stabilitu kritické cesty ukáže směrodatná odchylka. 

b) Druhý způsob používá místo kritické cesty pojem kritičnost činnosti. To je 

pravděpodobnost, že činnost leží na kritické cestě, přičemž nejkritičtější činnosti 

nemusí tvořit souvislou cestu. [4] 
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5 NÁSTROJE ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 
 

 

Hlavní rolí plánování je proces přípravy a realizace projektu, který vytváří soubor 

činností. Pro tenhle proces je základním prvkem činnost. Charakter a rozsah projektu 

se může lišit a na jednotlivé části může být příslušný proces členěn různými metodami. 

Nástroje časového plánování seřadí činnosti tak, že mezi nimi vzniknou logické časové 

vazby. Obecně existují tři metody časového plánování: 

- Ganttovy neboli úsečkové diagramy 

- Síťové analýzy 

- Milníky 

 

5.1 Ganttovy diagramy 
 

Jedná se o úsečkové diagramy, které jsou nazývány taky jako Ganttovy diagramy, podle 

provozního inženýra H. L. Gantta, který vytvořil svůj první diagram během 1. světové 

války. Úsečkové diagramy jsou dodnes považovány za důležité nástroje pro projektové 

řízení, které nám umožnují mít vizuální přehled během sledovaného projektu. Úkoly jsou 

zpravidla organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová osa je rozvinuta 

na horizontální linii. Graficky znázorňuje, které činnosti jsou v porovnání s plánem 

v předstihu a které mají zpoždění.  

Tyto diagramy jsou dnes velice často používány, jelikož jsou jednoduché, dají se snadno 

vytvořit i bez specializované softwarové podpory a pro jeho pochopení není potřeba 

žádné zvláštní kvalifikace. [6] 

 

 

Obrázek 5.1 Příklad Ganttova diagramu 
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Ganttovy diagramy se stále často využívají jako nástroj pro komunikaci, jednání a diskusi. 

V softwarových nástrojích byly zdokonaleny možnosti všech typů vazeb s překryvy 

a prodlevami, možností znázornění kritické cesty i nástroji pro porovnání odchylek 

skutečného stavu projektu oproti plánu. [2] 

 

 

5.2 Síťová analýza 
 

Síťová analýza je souhrnný název pro metody znázornění a řešení komplikovaných 

návazných procesů. Umožňuje určovat časový průběh, návaznosti jednotlivých činností, 

zjišťovat a využívat časové rezervy a stanovit optimální průběh z hlediska času, využití 

zdrojů a z hlediska nákladů.  

 

Způsob pro uplatnění této analýzy je síťový graf (SG). Jeho základními grafickými prvky 

jsou obrazce (nejčastěji obdélníky nebo kruhy) – tzv. uzly a jejich spojnice – tzv. hrany. 

Síťový graf navzájem spojuje události a projektové činnosti a cílem je zobrazit jejich 

vzájemné závislosti. Každá událost nebo činnost má vzájemné vazby s předcházejícími, 

následujícími a souběžnými událostmi nebo činnostmi.  

Síťové grafy se člení podle způsobu znázornění na: 

 

Uzlově definované (činnosti jsou znázorněny uzly) 

 

Obrázek 5.2 Uzel v uzlově definovaném grafu [4] 

 

Hranově definované (činnosti jsou znázorněny orientovanými hranami) 

 

Obrázek 5.3 Uzel v hranově definovaném grafu [4] 
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5.2.1 Vzory v hranově a uzlově definovaném síťovém grafu 
 

 

Obrázek 5.4 Zápis v hranově definovaném grafu [4, str. 107] 

 

 

Obrázek 5.5 Zápis v uzlově definovaném grafu [4, str. 108] 

 

 

5.2.2 Výpočet síťového grafu 
 

Pravidla pro tvorbu síťových grafů: 

- graf musí mít svůj začátek a jediný konec 

- činnosti musí být propojeny tak, aby byla jasná jejich závislost na sobě 

- činnosti se nesmí vracet do některého z předchozích uzlů – mohou postupovat 

pouze jedním směrem 

- časové hodnoty musí být uváděny ve stejných jednotkách 

- činnosti, jejichž dílčí operace mohou probíhat paralelně rozdělíme na dílčí 

činnosti, abychom tím zkrátili celkovou dobu trvání 
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Další pravidla platí pouze pro hranově definované grafy: 

- činnosti na sebe mohou navazovat pouze v časových uzlech 

- mezi dvěma časovými uzly smí být pouze jediná činnost 

- fiktivní činnosti umožňují logické znázornění vazeb mezi činnostmi [4] 

 

5.3 Milníkové plány 
 

„Milník (Milestone) je jasně definovaný jako významná událost na projektu (časový 

okamžik), ve které se měří rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, 

bod přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou 

délku trvání.“ [2, str. 125] 

Časový plán milníků zaznamenává několik klíčových událostí, nazývaných milníky. 

Milník definujeme jako jednoduchý časový údaj, který se váže k některým událostem. 

Klíčem pro efektivní používání milníků je selektivita (výběrovost). Stejně jako úsečkové 

(Ganttovy) diagramy, plány milníků nevyznačují jasnou představu o vzájemných vazbách 

mezi úkoly a jejich trvání. Proto je jejich používání spojeno s dalšími nástroji časového 

plánování, pokud jsou vůbec použity.  

Diagram milníku je velmi jednoduchý a přehledný viz obrázek 5.6. V praxi se však spíše 

používá v tabulkové formě (viz tabulka 5.1), a to jako jednoduchý a přehledný výčet 

základních dat projektu v konceptuální fázi, v hlášeních, rozborech a informacích 

určených spíše pro uživatele mimo projekt. [2] 

 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

ÚKOL A 
         

ÚKOL B 
         

ÚKOL C 
         

ÚKOL D 
         

ÚKOL E 
         

Obrázek 5.6 Příklad diagramu milníku [3; tvorba vlastní] 
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MILNÍK DATUM 

Zahájení projektu 1. 9. 2016 

Zahajovací jednání projektového týmu 1. 12. 2016 

Ukončení Etapy1 25. 2. 2017 

Ukončení Etapy2 30. 4. 2017 

Ukončení projektu 15. 6. 2017 

Obrázek 5.7 Příklad tabulky milníků [3, tvorba vlastní] 

 

Především díky modernímu softwaru a výpočetní technice, je již dnes v oblasti 

projektového řízení samozřejmostí využití výhod jednotlivých metod pro jejich vzájemné 

kombinování. [2] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – APLIKACE 

NA REÁLNÉM PŘÍKLADU 
 

 

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 

dvou Administrativních budov – AB1+AB2, VTP UNIS, nacházející se v k.ú. 

Žabovřesky, Brno. 

 

6.1 Základní charakteristika stavby 
 

Pozemky pro výstavbu se nacházejí v k.ú Žabovřesky. Staveniště má nepříliš výhodný 

trojúhelníkový tvar z jihu vymezený ulicí Kníničskou, ze severovýchodu tramvajovou 

tratí procházející od Rosického náměstí k ulici Kníničské.  

Východní strana částečné přiléhá k ulici Sochorově a částečné ustupuje do vnitrobloku. 

Staveniště celého souboru staveb je na rovině, jeho velikost je cca 15 670 m2. Řešené 

území se nachází z části na ploše nevyužívaných zahrádek a z části na ploše sběrného 

dvora. V současné době je území částečné zastavěné bytovými a administrativními 

budovami realizovaných v rámci předchozích etap.  

Jedná se o čtyřpodlažní administrativní budovy AB1 a AB2, které mají společné dvě 

podzemní parkovací podlaží. V budovách budou převážně kancelářské prostory 

a pomocné zázemí. V budově AB1 v 1.NP budou provozní místnosti s charakterem 

zkušeben, kompletace a lehké montáže, mechanické dílny. Také 1.NP obsahuje technické 

místnosti trafostanice, rozvoden VN a NN, místnost pro odpady. Ve 2.NP jsou mimo 

kanceláře také laboratoře pro zkoušení různých vzorků materiálů. Na střeše budovy AB1 

je nástavba pro kotelny, chladící zařízení budov, vzduchotechniku. Na volné ploše střechy 

budou osazeny jednotky vzduchotechniky a solárního ohřevu. [7] 

 

Obrázek 6.1 Vizualizace Administrativních budov – AB1+AB2, VTP UNIS [12] 
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Obrázek 6.2 Administrativní budovy – AB1+AB2, VTP UNIS [vlastní tvorba] 

 

6.2 Seznam stavebních objektů 
 

- SO 01 – Administrativní budova AB 1 

- SO 02 – Administrativní budova AB 2 

- SO 03 – Přípojka vodovodu 

- SO 04 – Přípojka kanalizace 

- SO 05 – Přípojka plynovodu STL 

- SO 06 – Přípojka NN 

- SO 07 – Veřejné osvětlení 

- SO 08 – Komunikace a zpevněné plochy 

- SO 08 a) Chodník 

- SO 08 b) Vozovka 

- SO 08 c) Parkoviště 

- SO 09 – Sadové úpravy 
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6.3 Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
 

Podrobné informace k jednotlivým stavebním objektům jsem vyčetl ze souhrnné 

technické zprávy VTP UNIS – budovy AB1+AB2. Dále jsem informace čerpal 

z výkresové dokumentace daného projektu. 

 

6.3.1 SO 01 – Administrativní budova AB 1 
 

Navrhovaný objekt má půdorysný tvar nepravidelného obdélníku. Jedná se o budovu se 

dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími. Půdorysný obrys suterénních 

podlaží je větší než nadzemních a je tvaru nepravidelného obdélníku s rozměry cca. 50,0 

x 40,0 m. Nadzemní podlaží mají půdorysnými rozměry cca. 50,0 x 24,0m. 

Nosná konstrukce objektu je tvořená monolitickým železobetonovým skeletem se 

základním modulovým systémem sloupů v podélném směru 8,1m a v příčném směru 5,0 

a 6,0m s vyloženými částmi v délce konzoly 2,25m. Tento základní nosný systém je dále 

doplněn komunikačními jádry tvořených monolitickými železobetonovými stěnami 

tl.20,0cm. Konstrukční výšky podzemních podlaží jsou 2,8m, 1.NP 4,9m a zbývajících 

nadzemní podlaží 3,6m. 

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny bezhřibovými monolitickými 

železobetonovými stropními deskami tl.27,0cm s obvodovými ztužidly. Pro zajištění 

stropní desky proti protlačení jsou navrženy smykové lišty. Vnější část stropní desky 

1. PP, která bude pojížděná vozidly je navržená tl.30,0cm se zesilujícími žebry š.2,0m 

a celkové výšky 45 cm. Tato část stropní desky bude na horním líci opatřená hydroizolací 

v souladu s doporučením v technických pravidlech. 

Schodiště jsou navržena s prefabrikovanými rameny a monolitickými železobetonovými 

mezipodestami a podestami 

Obvodové stěny podzemních podlaží jsou tl.40,0cm. Základová deska je navržená 

v tl.40,0cm lokálně pod sloupy zesílená na tl.60,0cm. Pro zajištění základové desky proti 

protlačení jsou rovněž navrženy smykové lišty. 

 

6.3.2 SO 02 - Administrativní budova AB 2 

 

Administrativní budova AB 2 je řešena stejně jako administrativní budova AB 1. Liší se 

pouze velikostmi nadzemních podlaží, které mají rozměry cca 40,0 x 24,0 m. 

 

6.3.3 SO 03 - Přípojka vodovodu 
 

Vnitřní vodovod je navržen v souladu s ČSN 73 6660 a ČSN 75 5455 a je koncipován 

jako patrově větvený s vertikálním rozvodem. Vodoměrová sestava a (včetně 
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objektového přírubového filtru) budou instalovány ve vodoměrové šachtě, která bude 

umístěna v prostoru mezi obvodovou konstrukcí administrativního objektu a obslužnou 

komunikací. Po dohodě s provozovatelem veřejné vodovodní sítě je vhodné zvážit 

nutnost instalace regulátoru tlaku na vstupu vody do objektu. Hlavní uzávěr objektu bude 

umístěn za prostupem vnitřního vodovodu do 1.PP – strojovna vzduchotechniky. 

Část potrubí mezi vodoměrovou šachtou a vstupem vodovodu do objektu bude provedena 

ze stejného materiálu jako vodovodní přípojka, tj. HDPE 100 SDR11. Toto trubní vedení 

bude uloženo v nezámrzné hloubce. 

 

6.3.4 SO 04 – Přípojka kanalizace 
 

Vnitřní kanalizace administrativní budovy bude oddílná, napojená na kanalizační 

přípojky vedené do jednotné kanalizační stoky A1 pod obslužnou komunikací. Revizní 

šachty budou umístěny před jižní stěnou objektu ve vzdálenosti min. 2,0m od vnějšího 

povrchu obvodového pláště, v prostoru veřejného prostranství. U splaškové kanalizace se 

jedná o prefabrikovanou šachtu RŠ s1, DN1000, typ Q.1, se prefabrikovaným šachtovým 

dnem. U dešťové kanalizace se jedná o typizovaný výrobek fy. Rehau, typ Raudril-Rail; 

plastová kanalizační šachta DN 400 mm s plným litinovým poklopem a lapákem písku. 

Vzhledem k tomu, že jsou odváděny odpadní vody ze zařizovacích předmětů výškově 

umístěných nad upraveným terénem, není nezbytné provádět opatření proti zpětnému 

vzdutí. 

 

6.3.5 SO  05 – Přípojka plynovodu STL 
 

Plyn bude užíván pouze pro provoz kotelny v objektu. Kotelna bude zajišťovat přípravu 

teplé vody pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody.       

Rozvod plynu – v etapě výstavby II.A byla vybudována plynovodní přípojka pro objekt. 

Přípojka je zakončena uzávěrem před hranicí objektu. Rozvod STL plynu z materiálu PE 

100 40x3,7 SDR 11 bude přiveden od uzávěru do větrané, uzamykatelné skříně na fasádě 

objektu. 

Přípojka bude vyvedena v ocelové ochranné trubce s plastovou izolací – Bralen do skříně 

a za přechodovým kusem pokračuje rozvod ocelovým potrubím. Ve skříni bude 

za hlavním uzávěrem DN 32 osazen regulátor tlaku STL/NTL (100/2 kPa) včetně 

manometru. 

 

6.3.6 SO 06 – Přípojka NN 
 

Objekt AB 1 i AB 2 jako celek je připojen kabelovou smyčkou 2 x AYKY 3x240+120 z 

rozpojovací skříně přes nožové spojky 315 A. Kabely rozvodu NN jsou uloženy 
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v hloubce 80 cm na vrstvu jemnozrnného písku tloušťky nejméně 10 cm. Po položení 

se kabely zasypaly vrstvou stejné tloušťky. Tato vrstva se překryla cihlami, v celé délce 

se položila výstražná folie a následně se výkop zasypal výkopovým materiálem. 

 

6.3.7 SO 07 – Veřejné osvětlení 
 

Kabely veřejného osvětlení jsou uloženy v terénu a v chodníku v hloubce 80 cm, pod 

vozovkou v hloubce 100 cm. Kabely byly zasypány pískem a poté se překryly krycím 

materiálem. Po nasypání další vrstvy písku se v hloubce cca 30 cm uložila výstražná 

červená folie a výkop se zasypal výkopovým materiálem. 

 

6.3.8 SO 08 – Komunikace 
 

- SO 08 a) Chodníky 

Chodníky jsou podél objektu AB 1 a AB 2 navrženy z betonové zámkové dlažby 

s rozměry 418,44 m² o výšce 80 mm, která je kladena do lože o výšce 40 mm pod kterou 

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

 

- SO 08 b) Vozovka 

Vozovka zajišťuje příjezd k parkovacím stáním v areálu. Napojení administrativně 

bytového komplexu je řešeno z ulice Sochorovy. Povrch tvoří asfaltový beton ACO 11 

tl. 35 mm, ložná vrstva z asfaltového betonu ACL 16+ tl. 50-90 mm, pod nímž je navržena 

štěrkodrť, tl. 230 mm. Komunikace je navržena v šířce 6,00m (2 x 3,00m), délka úpravy 

je 49,6m. Zpevněná plocha je spádována směrem od budovy ve sklonu od 0,5 do 2 %. 

 

- SO 08 c) Parkovací stání 

Celkem bude realizováno 22 parkovacích míst, z toho 2 místa jsou vyhrazena pro vozidla 

se symbolem označení O1. Parkovací stání budou s kolmým řazením o rozměrech 2,50 x 

4,70 m (na parkovišti blíže k budově) a o rozměrech 2,50 x 5,30 m (na parkovišti za AB 

1 dále od budovy). Stání pro ZTP bude 3,50 x 4,70 m. Skladba je totožná se skladbou 

vozovky o celkovém rozměru 323,30 m². 

 

6.3.9 SO 09 – Sadové úpravy 
 

Pro vegetační úpravy je okolo budov AB1 a AB2 málo prostoru, protože chodníky 

a parkoviště podél jižní fasády jsou v majetku města, a plochy pro vegetační úpravy tvoří 

pouze dva ostrůvky mezi komunikací, parkovišti a chodníkem. 

V prostoru za severní fasádou jsou také malé plochy pro vegetační úpravy, kdy se plochy 

budovy AB1 plynule navazují na zelené plochy obytného souboru. Plocha za budovou 

AB2 je v šířce cca 16 m, a z části ji lze použít pro výsadku vzrostlých dřevin. [7] 
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6.4 Strukturní plán  
 

Abychom mohli sestavit projektový plán, musíme vytvořit WBS neboli Hierarchické 

struktury prací. Cílem strukturování projektu je rozložení projektu na menší části tak, aby 

se s nimi mohlo později efektivněji a přesněji pracovat. Hlavním účelem je minimalizace 

rizika opomenutím důležitých činností. Tohoto efektu je docíleno logickým definováním 

a propojením všech požadovaných projektových činností. Při výstavbě nového objektu je 

identifikace a následná realizace všech požadovaných úkolů klíčová pro dokončení 

projektu v požadovaném termínu.  

Pro tvorbu konstrukce strukturního plánu je třeba její strukturu volit uvážlivě, neboť 

neexistuje žádný vzorec. Dekompozice může být provedena na základě čehokoliv, co 

dává smysl, nejčastěji však z hlediska časové posloupnosti. Jednotlivé činnosti jsou 

rozděleny mezi zhotovitele, kteří na základě této struktury provádějí řídící a kontrolní 

práci. 

Kvalitně zpracovaný strukturovaný projekt tak významně zjednodušuje jeho řízení v době 

realizaci. [4] [5]  

Praktické zpracování strukturovaného plánu pro fázi realizace projektu je znázorněno na 

Administrativních budovách – AB1 + AB2 VTP UNIS viz Obrázek 6.3. Pro ilustraci jsem 

zde vložil i části, které nejsou součástí řešeného projektu (iniciace, definování, 

provozování a ukončení). 
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Obrázek 6.3 Strukturní plán Administrativních budov [4; tvorba vlastní] 

 



 

38 

 

6.5 Stanovení celkových nákladů 
 

Z projektové dokumentace jsem vypočítal měrné jednotky jednotlivých objektů. 

Na základě číselníku JKSO jsem zatřídil jednotlivé stavební objekty a k nim jsem 

z rozpočtového ukazatele RUSO přiřadil cenu za měrnou a účelovou jednotku. Cenu 

stavebního objektu jsem stanovil jako součin ceny za měrnou jednotku a celkové měrné 

jednotky jednotlivých objektu. Základní rozpočtové náklady jsem získal součtem 

vypočtených cen za jednotlivé stavební objekty, viz tabulka 6.1. [8][9] 

 

 

Tabulka 6.1 Základní rozpočtové náklady [tvorba vlastní] 

 

Přehled zkratek na stanovení celkových nákladů: 

 

- N (náklady) 

- ZRN (základní rozpočtové náklady) 

- VRN (vedlejší rozpočtové náklady) 

- KČ (cena kompletační činnosti) 

- REZ (rezerva) 

- PČ (náklady na projekční činnost) 

- IČ (náklady na inženýrskou činnost) 

 

Základní rozpočtové náklady také slouží k výpočtu dalších nákladů, ze kterých se stanoví 

celkové náklady. Jsou to vedlejší rozpočtové náklady, náklady na kompletační činnosti 

a rezerva. Výši nákladů jsem stanovil procentuálním podílem ze ZRN. U VRN jsou to 3 

%, u KČ 2 % a u rezervy 8 %, viz tabulka 6.2. 

 

OZN. Objekt JKSO Kč/m. j. MJ m. j. Cena [Kč]

SO01 Administrativní budova AB1 801 61 21 6 918 Kč 29318,0  m³ 202 821 924

SO02 Administrativní budova AB2 802 61 21 6 918 Kč 21032,0  m³ 145 499 376

SO03 Přípojka vodovodu 827 19 11 9 723 Kč 22,0 m 213 906

SO04 Přípojka kanalizace 827 29 11 8 534 Kč 30,0 m 256 020

SO05 Přípojka plynovodu STL 827 59 21 2 722 Kč 28,0 m 76 216

SO06 Přípojka NN 828 73 11 2 604 Kč 32,0 m 83 328

SO07 Veřejné osvětlení 828 75 11 2 138 Kč 26,0 m 55 588

SO08 Komunikace a zpevněné plochy

SO 08 a) Chodník 822 27 31 1 162 Kč 418,4 m² 486 227

SO 08 b) Vozovka 822 27 61 1 145 Kč 297,6 m² 340 752

SO 08 c) Parkoviště 822 55 71 1 014 Kč 323,3 m² 327 826

SO09 Sadové úpravy 823 27 11 385 Kč 480,0 m² 184 800

350 345 963Celková cena
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Tabulka 6.2 Celkové náklady jednotlivých stavebních objektů [tvorba vlastní] 

Dva hlavní stavební objekty (administrativní budovy AB1 + AB2) jsem rozdělil na tři 

dílčí části: spodní stavbu, horní stavbu a dokončovací práce. Náklady na rozdělení objektu 

jsem určil podle souhrnného výkazu výměr, což bylo součástí projektu, dále za pomocí 

RUSO 2016, kde jsem vyhledal procenta na dílčí části a na základě odborných konzultací 

s firmou VTP UNIS. [7] [9] 

 

SO 01 – Administrativní budova AB 1 

Spodní stavba = 60 846 577 Kč 

Horní stavba = 50 705 481 Kč 

Dokončovací práce = 91 269 866 Kč 

SO 02 – Administrativní budova AB 2 

Spodní stavba = 43 649 813 Kč 

Horní stavba = 36 374 844 Kč 

Dokončovací práce = 65 474 719 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

OZN. Objekt ZRN [Kč] VRN [Kč]  KČ [Kč] REZ [Kč] Cena [Kč]

SO01 Administrativní budova AB1 202 821 924 6 084 658 4 056 438 16 225 754 229 188 774

SO02 Administrativní budova AB2 145 499 376 4 364 981 2 909 988 11 639 950 164 414 295

SO05 Přípojka vodovodu 213 906 6 417 4 278 17 112 241 714

SO06 Přípojka kanalizace 256 020 7 681 5 120 20 482 289 303

SO07 Přípojka plynovodu STL 76 216 2 286 1 524 6 097 86 124

SO04 Přípojka NN 83 328 2 500 1 667 6 666 94 161

SO08 Veřejné osvětlení 55 588 1 668 1 112 4 447 62 814

SO03 Komunikace a zpevněné plochy

SO 03 a) Chodník 486 227 14 587 9 725 38 898 549 437

SO 03 b) Vozovka 340 752 10 223 6 815 27 260 385 050

SO 03 c) Parkoviště 327 826 9 835 6 557 26 226 370 444

SO09 Sadové úpravy 184 800 5 544 3 696 14 784 208 824

350 345 963 10 510 379 7 006 919 28 027 677 395 890 939Cena celkem [Kč]
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Tabulka 6.3 Náklady na projekční a inženýrské činnosti [tvorba vlastní] 

 

V tabulce 6.3 jsou náklady projekčních a inženýrských činností, které jsem stanovil 

pomocí sazebníku UNIKA. Stavbu jsem zatřídil podle kategorie do pásma náročnosti. 

Řešená budova spadá pod budovy pro řízení a administrativu, která patří do pásma IV. 

Celková cena za projekční a inženýrské činnosti činí 15 000 000 Kč. Procentní sazby za 

dílčí projekční a inženýrské činnosti jsem stanovil podle sazebníku UNIKA. [10] 

 

Na stavebně-technologickou přípravu jsem po odborné konzultaci s firmou a pomocí 

sazebníku UNIKA použil 25 % z VRN což je 2 627 595 Kč. [10] 

 

Výpočet celkových nákladů na výstavbu Administrativních budov: 

N = ZRN + VRN + KČ + REZ + PČ + IČ N == 410 890 938 Kč 

Celkové náklady na výstavbu Administrativních budov jsou 410 890 938 Kč. 

Název činnosti PČ IČ PČ a IČ

[%] [Kč] [%] [Kč] [Kč]

Průzkumy a projektové podklady 1 150 000 Kč 2 300 000 Kč 450 000 Kč

Výběrové řízení na inženýring 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Smlouva s inženýrskou organizací 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Výběrové řízení na projektanta 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč

Smlouva s projektantem 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč

Dokumentace pro územní řízení 1 500 000 Kč 75 000 Kč 1 575 000 Kč

Žádost o územní řízení 150 000 Kč 75 000 Kč 225 000 Kč

Územní řízení 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Rozhodnutí o umístění stavby 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Dokumentace pro stavební povolení 3 300 000 Kč 0 Kč 3 300 000 Kč

Žádost o stavební povolení 150 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč

Stavební řízení 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Stavební povolení 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Zadávací dokumentace pro provádění 0 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

Výběrové řízení na zhotovitele 0 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

Smlouva se zhotovitelem 0 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

Provádění dokumentace 24 3 600 000 Kč 2 300 000 Kč 3 900 000 Kč

Stavebně-technologická příprava 0 0 Kč 25% VRN 2 627 595 Kč 2 627 595 Kč

Odevzdání a předání staveniště 300 000 Kč 1 500 000 Kč 1 800 000 Kč

Vedení stavebního deníku 450 000 Kč 1 050 000 Kč 1 500 000 Kč

Předání a převzetí stavby 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Závěrečné vyúčtování 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Dokumentace skutečného provedení 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Odstranění vad a nedodělků 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Kolaudační řízení 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Kolaudační rozhodnutí 0 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Celkem 65 9 750 000 Kč 35 5 250 000 Kč 15 000 000 Kč

4

5

0

17

3

23

0

2

5

12
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6.6 Metody časového plánování projektu 
 

Metody časového plánování, které jsem uvedl v teoretické části budu aplikovat na 

konkrétním případu Administrativní budovy – AB1+AB2, VTP UNIS, který jsem popsal 

v praktické části. Těmito metodami jsou: 

- Milníkový plán 

- Uzlově definovaný síťový graf 

- Ganttův (úsečkový) diagram 

- MS Project 

 

6.6.1 Milníkový plán 
 

Milník je událost nebo podmínka, kdy je dokončena celá skupina k sobě se vztahujících 

úkolů nebo etapa projektu. Milníkový plán zaznamenává klíčové události v čase. Díky 

nim lze snadno ověřit dané události před dalším postupem. Na základě výsledků pak 

můžeme: 

- Pokračovat v další fázi realizace projektu, jestliže se při kontrole nevyskytnou 

žádné nedostatky 

- Opravit předchozí fázi, jestliže se při kontrole ukážou problémy, které půjdou 

odstranit 

- Zastavit realizaci projektu, odhalí-li kontrola problémy, které nelze vyřešit [3] 

V následující tabulce jsem znázornil praktický příklad milníkového plánu výstavby 

Administrativních budov – AB1+AB2. 

 

 

Milník  Datum 

Příprava projektu 20.10.2013 

Předprojekt 21.2.2014 

Projekt 30.5.2014 

Příprava realizace 24.10.2014 

Vlastní realizace 10.4.2015 

Závěr realizace 4.11.2016 

 
Tabulka 6.4 Milníkový plán výstavby Administrativních budov [vlastní tvorba] 
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6.6.2 Uzlově definovaný síťový graf 
 

Tato metoda je vhodná především pro plánování a sledování lidských zdrojů. Naopak 

velmi nepraktická pro sledování průběhu projektu výstavby a nákladů. Vzhledem k její 

pracnosti a časové náročnosti se v praxi téměř nepoužívá. To je způsobeno tím, že je 

potřeba nejprve vypočítat nejdříve možné a nejpozději přípustné časy a na jejich základě 

stanovit kritickou cestu. Vyžaduje neustálou aktualizaci dat a přepočítávání jednotlivých 

časů. [3] 

 

Na následujícím obrázku s označením Obrázek 6.4 jsem navrhl praktický příklad uzlově 

definovaného síťového grafu výstavby Administrativních budov AB1 + AB2. 

 

 

6.6.3 Ganttův (úsečkový) diagram 
 

Ganttův diagram navazuje na síťový graf a znázorňuje jednoduchou představu o průběhu 

činností, které mohou probíhat i současně. Tyto diagramy se dají jednoduše vytvořit 

a změnit, a navíc se dají snadno pochopit.   

 

Ganttovy diagramy velmi usnadňují počítačové softwary, které navíc umožňují 

znázornění dalších informací, jako jsou např.: (lidské zdroje, náklady atd.) Nyní je pro 

tvorbu Ganttových diagramů nejrozšířenějším programem Microsoft Project. Další 

možností, jak můžeme vytvořit tyto diagramy je v Microsoft Excel, který však není pro 

jejich tvorbu primárně určen a neobsahuje nástroje pro jejich podrobné zpracování. [5] 

 

Na následujícím obrázku s označením Obrázek 6.5 jsem v programu Microsoft Excel 

znázornil praktický příklad Ganttova diagramu výstavby Administrativních budov AB1 

+ AB2. 
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Obrázek 6.4 Uzlově definovaný síťový graf výstavby Administrativních budov [vlastní tvorba] 
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Obrázek 6.5 Ganttův diagram na výstavbu Administrativních budov [vlastní tvorba] 
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6.6.4 Microsoft Project 
 

Microsoft Project je softwarový program, který je jedním z nejlepších nástrojů pro 

plánování a řízení projektů. Je součástí kancelářského balíku Microsoft Office od 

společnosti Microsoft.  

 

Slouží k podpoře projektového řízení. Usnadňuje vedoucím manažerům dynamicky 

reagovat na změny jednotlivých termínů, vyhodnocovat průběh plnění úkolů a umožňuje 

jim přesný odhad celkové časové náročnosti projektu. Můžeme jej použít na různé 

projekty, od malých až po velké. 

 

Abychom mohli pracovat v MS Projektu, musíme mít znalosti v oboru projektové řízení, 

protože software pracuje s údaji, které do něj zadáme. Na základně vložených informací 

plánuje úkoly, pracovníky, materiál, vybavení a náklady. V programu Microsoft Project 

najdeme velké množství různých zobrazení např.: Ganttův diagram, síťový diagram, 

diagram zdrojů, nákladů a další. Nejvíce používaným zobrazením je Ganttův diagram, 

který v levé tabulkové části zobrazuje seznam činností (objektů) a v pravé části 

znázorňuje úsečkový diagram. V první řadě je v projektu potřeba stanovit pořadí 

jednotlivých činností, odhad doby jejich trvání a pro každou činnost určit, které činnosti 

musí být ukončeny před zahájením této činnosti, a které mohou následovat až po této 

činnosti. Abychom dodrželi tyto závislosti mezi úkoly, je nutné vytvořit vazby. 

 

Aby práce v MS Projectu byla opravdu efektivní, je nutná znalost problematiky 

projektového řízení, protože software pracuje s údaji, které do něj vložíme. Na základě 

zadaných informací plánuje úkoly, pracovníky, materiál, vybavení a vzniklé náklady. 

Program Microsoft Project umožňuje prohlížet si velké množství různých zobrazení. 

Najdeme zde například zobrazení Ganttův diagram, síťový diagram, diagram zdrojů 

a další. Nejčastěji používaným zobrazením je Ganttův diagram, které v levé, tabulkové 

části zobrazuje seznam činností a v pravé části je projekt znázorněn Ganttovým neboli 

úsečkovým diagramem. Před zahájením projektu je třeba stanovit pořadí jednotlivých 

činností, odhady doby jejich trvání a pro každou činnost určit, které činnosti musí být 

ukončeny před zahájením této činnosti, a které následují až po této činnosti. Aby byly 

dodrženy tyto závislosti mezi úkoly, je potřeba vytvořit vazby. Program nabízí čtyři typy 

vazeb: Vzájemné časové závislosti činností definujeme čtyřmi typy vazeb: 

 

Dokončení – zahájení (až bude ukončena jedna činnost, bude následovat další) 

Zahájení – zahájení (více činností lze provádět současně) 

Dokončení – dokončení (více činností bude ukončeno současně) 

Zahájení – dokončení (zahájení činnosti je podmíněno zahájením jiné činnosti) 

 

MS Project umožňuje přiřazovat k jednotlivým úkolům zdroje. Program pracuje se dvěma 

různými typy zdrojů. Prvním typem jsou pracovní zdroje, do kterých patří pracovníci 
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a stroje. Druhým typem jsou materiálové zdroje, což jsou suroviny, které jsou během 

plnění úkolu spotřebovány. Dále umožňuje sledování nákladů na projekt. Jestliže zadáme 

náklady na jednotlivé zdroje, MS Project z nich vypočítá náklady na jednotlivé úkoly 

podle počtu hodin práce.  

 

Velkou výhodou tohoto programu je automatické přepočtení hodnot při provádění úprav. 

Tyto změny jsou tak ihned k dispozici zodpovědné osobě, která může řešit rychleji 

vzniklé problémy. [11]  

 

Obrázek s označením Obrázek. 6.6 je znázorněn příklad Ganttova diagramu rozšířeného 

o vazby. Na dalších obrázcích s označením Obrázek 6.7, 6.8 a 6.9 je Průběh finančních 

nákladů. Vše jsem vytvořil v programu MS Project. 

 

 

6.7 Finanční plán 
 

V následující kapitole se věnuji řešení návrhu finančního plánu. Finanční plán jsem 

zpracoval na základě výstupů z MS Projectu viz Obrázek 6.7, 6.8 a 6.9. Hlavní část 

tohoto plánu tvoří přehledná tabulka viz. Tabulka 6.5 Finanční plán výstavby 

Administrativních budov, která obsahuje následující položky: 

  

- Výdaje (měsíční náklady na projekt podle výstupů z MS Projectu)                                                 

- Výdaje kumulované (nakumulované náklady na projekt) 

- Rozdíl (hodnoty rozdílu mezi kumulovanými výdaji a kumulovanými příjmy) 

- Příjmy (jednotlivé zálohy vyplacené zhotoviteli) 

- Příjmy kumulované (nakumulované zálohy vyplacené zhotoviteli) 

 

Dále jsem na obrázku s označením Obrázek 6.10 Průběh finančního plánu výstavby 

Administrativních budov vytvořil graf, díky kterému můžeme přehledně vidět průběh 

příjmů a výdajů po celou dobu výstavby projektu. 
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Obrázek 6.6 Ganttův diagram výstavby Administrativních budov 
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Obrázek 6.7 Průběh finančních nákladů na výstavbu Administrativních budov – část 1/3 
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Obrázek 6.8 Průběh finančních nákladů na výstavbu Administrativních budov – část 2/3 
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Obrázek 6.9 Průběh finančních nákladů na výstavbu Administrativních budov – část 3/3
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Tabulka 6.5 Finanční plán výstavby Administrativních budov [vlastní tvorba]

Měsíc/Rok Říjen 2013 Listopad 2013  Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Březen 2014 Duben 2014 Květen 2014 

Výdaje 103 846 Kč 242 308 Kč 152 596 Kč 183 750 Kč 453 750 Kč 826 875 Kč 751 875 Kč 190 000 Kč 

Výdaje kumulované 103 846 Kč 346 154 Kč 498 750 Kč 682 500 Kč 1 136 250 Kč 1 963 125 Kč 2 715 000 Kč 2 905 000 Kč 

Rozdíl 2 396 154 Kč 2 153 846 Kč 2 001 250 Kč 1 817 500 Kč 1 363 750 Kč 536 875 Kč 4 785 000 Kč 4 595 000 Kč 

Příjmy 5 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 

Příjmy kumulované 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 

 

Měsíc/Rok Červen 2014 Červenec 2014 Srpen 2014 Září 2014 Říjen 2014 Listopad 2014 Prosinec 2014 Leden 2015 

Výdaje 1 155 000 Kč 1 265 000 Kč 1 128 750 Kč 82 500 Kč 228 750 Kč 345 000 Kč 1 166 250 Kč 1 072 500 Kč 

Výdaje kumulované 4 060 000 Kč 5 325 000 Kč 6 453 750 Kč 6 536 250 Kč 6 765 000 Kč 7 110 000 Kč 8 276 250 Kč 9 348 750 Kč 

Rozdíl 3 440 000 Kč 2 175 000 Kč 1 046 250 Kč 963 750 Kč 5 735 000 Kč 5 390 000 Kč 4 223 750 Kč 3 151 250 Kč 

Příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Příjmy kumulované 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 

 

Měsíc/Rok Únor 2015 Březen 2015 Duben 2015 Květen 2015 Červen 2015 Červenec 2015 Srpen 2015 Září 2015 

Výdaje 975 000 Kč 1 714 529 Kč 15 279 095 Kč 22 819 566 Kč 23 576 490 Kč 24 648 149 Kč 22 504 831 Kč 23 734 818 Kč 

Výdaje kumulované 10 323 750 Kč 12 038 279 Kč 27 317 374 Kč 50 136 940 Kč 73 713 430 Kč 98 361 579 Kč 120 866 410 Kč 144 601 228 Kč 

Rozdíl 2 176 250 Kč 461 721 Kč -14 817 374 Kč 52 363 060 Kč 28 786 570 Kč 4 138 421 Kč -18 366 410 Kč 52 898 772 Kč 

Příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 90 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 95 000 000 Kč 

Příjmy kumulované 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 102 500 000 Kč 102 500 000 Kč 102 500 000 Kč 102 500 000 Kč 197 500 000 Kč 

 

Měsíc/Rok Říjen 2015 Listopad 2015 Prosinec 2015 Leden 2016 Únor 2016 Březen 2016 Duben 2016 Květen 2016 

Výdaje 23 963 514 Kč 22 874 263 Kč 25 052 764 Kč 22 969 065 Kč 23 623 522 Kč 26 070 021 Kč 23 266 847 Kč 24 229 592 Kč 

Výdaje kumulované 168 564 742 Kč 191 439 005 Kč 216 491 769 Kč 239 460 834 Kč 263 084 356 Kč 289 154 377 Kč 312 421 224 Kč 336 650 816 Kč 

Rozdíl 28 935 258 Kč 6 060 995 Kč -18 991 769 Kč 58 039 166 Kč 34 415 644 Kč 8 345 623 Kč -14 921 224 Kč 10 849 184 Kč 

Příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 50 000 000 Kč 

Příjmy kumulované 197 500 000 Kč 197 500 000 Kč 197 500 000 Kč 297 500 000 Kč 297 500 000 Kč 297 500 000 Kč 297 500 000 Kč 347 500 000 Kč 

   

Měsíc/Rok Červen 2016 Červenec 2016 Srpen 2016 Září 2016 Říjen 2016 Listopad 2016   

Výdaje 24 229 592 Kč 23 128 247 Kč 25 330 938 Kč 1 356 345 Kč 108 750 Kč 86 250 Kč   

Výdaje kumulované 360 880 408 Kč 384 008 655 Kč 409 339 593 Kč 410 695 938 Kč 410 804 688 Kč 410 890 938 Kč   

Rozdíl -13 380 408 Kč -36 508 655 Kč -11 839 593 Kč -13 195 938 Kč -13 304 688 Kč 0 Kč   

Příjmy 0 Kč 0 Kč 50 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 13 390 938 Kč   

Příjmy kumulované 347 500 000 Kč 347 500 000 Kč 397 500 000 Kč 397 500 000 Kč 397 500 000 Kč 410 890 938 Kč   
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Obrázek 6.10 Průběh finančního plánu výstavby Administrativních budov [vlastní tvorba] 
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6.8 Porovnání metod časového plánování 
 

Každá metoda časového plánování, s kterou jsem se seznámil měla svoje výhody 

a nevýhody. Každá se hodila na jinou činnost spojenou s projektem. Abychom docílili 

co nejefektivnějšího způsobu časového plánování, můžeme použít kombinaci více metod 

časového plánování.  

 

Milníkový diagram ukazuje vybrané klíčové události. Využívá se pro přehledný 

a jednoduchý výčet základních dat projektu. Tento diagram se musí používat společně 

s jinými nástroji časového plánování, protože nezobrazuje jednotlivé úkoly, dobu jejich 

trvání ani jejich vzájemné vazby. 

 

Ganttův diagram znázorňuje časový plán činností a porovnává provedené práce 

s plánovanými. Výhodou úsečkového diagramu je, že při jeho kontrole plnění úkolů 

vidíme, které úkoly jsou opožděné, které byly provedeny s předstihem, a které časovému 

plánu odpovídají.  

 

Síťový graf znázorňuje činnosti a zobrazuje vzájemné vazby mezi jednotlivými akcemi. 

Hlavně umožnuje vypočítat kritickou cestu, kterou je potřeba během realizace pečlivě 

sledovat. Jestliže se změní doba trvání kritické cesty, potom se změní i doba celého 

realizovaného projektu. 

 

Oblíbeným zobrazením jsou určitě Ganttovy grafy, které kombinují síťové grafy 

a Ganttovy diagramy. Ganttovy grafy se vytváří například v programu MS Project, který 

zobrazuje, jak časové rozvržení úkolů, tak vazby mezi vzájemně závislými úkoly. 

 

Práce v programu Microsoft Project má hodně výhod. Mezi největší výhody patří 

jednoznačně jednoduché a přehledné ovládání. Dalšími příjemnými výhodami jsou: 

pracovní prostředí, malá časová náročnost, průběžné sledování projektu a velké množství 

různých zobrazení. Projekty můžeme v MS Projectu zobrazit například jako síťový graf, 

Ganttův diagram nebo diagram zdrojů. [1] [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

7 ZÁVĚR 
 

 

V této práci jsem se zabýval teoretickou i praktickou částí pro plánování průběhu projektu 

výstavby. V praktické části jsem čerpal informace z projektu výstavby Administrativních 

budov – AB1+AB2, VTP UNIS, nacházející se v k.ú. Žabovřesky, Brno. Úkolem této 

práce bylo aplikovat jednotlivé metody plánování, získat z nich výstupy a porovnat je na 

konkrétním případu. Postupně jsem vypracoval za pomocí programu MS Excel milníkový 

plán, uzlově definovaný síťový graf, Ganttův (úsečkový) diagram a následně jsem použil 

software Microsoft Project. 

 

Práce v Microsoft excelu mi přišla velice obtížná a z hlediska času velmi náročná, protože 

tento program není primárně určen pro tvorbu časových plánů. Lépe se mi pracovalo se 

softwarem Microsoft project. Hlavní výhodou tohoto programu je snadné užívání, malá 

časová náročnost a možnost získat všechny potřebné výstupy při jediném zadání 

vstupních informací.  

 

Během tvorby bakalářské práce jsem měl největší obavy z nedostatku materiálů pro 

zpracování praktické části a malé znalosti v programu MS Project. Tyto obavy se naštěstí 

neprojevily, a to díky obsáhlému a přehlednému projektu výstavby Administrativních 

budov a také díky doktorandům naší školy, kteří mě seznámili a zaškolili s tvorbou 

časových plánů v programu MS Project.  

 

Bakalářská práce byla náročná hlavně po časové stránce, a to především při vytváření 

časových plánů v různých programech. Přesto jsem rád, že jsem se mohl seznámit 

s problematikou projektového řízení a konkrétním řešením skutečně realizované stavby.  
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