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ABSTRAKT 

Práce popisuje řízení výstavbových projektů ve stavebním podniku. Teoretická 

část objasňuje pojem výstavbový projekt a dále postupy, které jsou v procesu řízení 

používány. Praktická část pojednává o průběhu realizace stavební zakázky 

s přiloženými textovými i grafickými výstupy. V závěru práce je vyhodnocení 

a porovnání skutečného a navrženého průběhu realizace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

řízení, výstavbový projekt, účastníci projektu, rizika, dozor, rizika, termín, cena, 

rozpočet, harmonogram 

ABSTRACT 

This work describes management construction projects in the construction 

business. The theoretical part explains the concept of construction projects and the 

chapters, which are used in the management process. The practical part of the course 

presents the implementation of construction contracts, accompanied by textual and 

graphical outputs. In conclusion, the evaluation and comparison of actual and proposed 

during execution. 

KEYWORDS 

management, construction projects, project participants, risk, governance, risk, 

term, cost, budget, schedule 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení výstavbových projektů, 

které je od samého počátku stavitelství jeho nedílnou součástí. Popisuje činnosti 

a postupy od prvotní myšlenky přes různě důležité a komplikované činnosti, až 

k vytyčenému cíli, jehož forma je obvykle stavební dílo. 

Pro porozumění tématu a výstupům této diplomové práce je zapotřebí si 

vysvětlit základní pojmy. V teoretické části je proto postupně vysvětlen výstavbový 

projekt a jeho účastníci, formy projektu, výběr zhotovitele a v neposlední řadě také 

způsob řízení jakosti, dozoru a rizik.  

V praktické části jsou zužitkovány znalosti z části teoretické a je zde popsán již 

dokončený výstavbový projekt. Konkrétně se jedná o tramvajovou zastávku Karolina 

v Ostravě. Nejdříve seznamuje čtenáře se základními informacemi o průběhu realizace, 

pokračuje popisem a řízením rizik, která se objevila během výstavby, a na závěr je 

proveden finanční rozbor zakázky. Textová část práce je doplněna o přílohy – krycí listy 

vytvořené v rozpočtovacím programu a grafické výstupy. 

V závěru práce je shrnuto téma a cíl, kterým bylo porovnání skutečného a mnou 

navržené způsoby průběhu výstavbového projektu. 
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2. VÝSTAVBOVÝ PROJEKT 

Projektem se rozumí dočasný souhrn činností a úsilí k vytvoření výrobku, 

poskytnutí služby nebo dosažení výsledku. Každý projekt má tedy svůj počátek a svůj 

konec. Pro zahájení projektu je mnoho důvodů – v závislosti na tom, o jaký projekt se 

jedná a je ukončen těmito okolnostmi: 

 dosáhne se cílů, pro které byl zahájen 

 ukáže se, že se cílů nedosáhne a dosáhnout nemůže 

 pominula potřeba, kvůli níž byl projekt zahájen 

Výstavbový projekt je tedy časově a prostorově vymezený souhrn činností, 

navzájem propojených a tvořících ucelený systém, zaměřený na dosažení specifického 

cíle. Konkrétněji se dá říci, že výstavbový projekt je soubor činností směřující 

k převodu finančního kapitálu (peněz nebo jiných finančních prostředků) na hmotný 

kapitál (stavbu). Převod může proběhnout několika způsoby, každý způsob má své 

vlastnosti, které se jednotlivým účastníkům projektu zdají být výhodami anebo 

nevýhodami. Ty mohou být systematické (vždy se vyskytnou) nebo náhodné 

(vyskytnou se jen za souhry různých příznivých nebo nepříznivých okolností). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-1: Tři pilíře výstavbového projektu [1] 
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2.1. Fáze projektu 

Ve výstavbovém projektu můžeme rozlišit několik výrazných fází: 

 Přípravná (tzv. předinvestiční) 

o strategické rozhodování, zda se bude něco stavět a k čemu to bude sloužit 

o operativní rozhodování – jak se to bude stavět 

o rozhodování o riziku 

 Realizační (tzv. investiční) 

o projektování stavby (včetně architektonického návrhu) 

o zadávání realizace stavby 

o realizace stavby s mnoha doprovodnými náležitostmi 

 Provozní 

o záruční a pozáruční doba 

o ověřování funkčnosti stavby 

o využívání stavby 

o závěr výstavbového projektu 

2.2. Účastníci projektu 

2.2.1. Projektant, inženýr 

Pod pojmem „projektant“ si představujeme obvykle fyzickou osobu, která se živí 

projektováním, méně často právnickou osobou – ateliér, projektovou kancelář, prostě 

podnik, který dodává služby nutné pro realizaci výstavbového projektu. Dnes ta druhá 

variant převažuje, neboť projektování se stává stále náročnějším a jednotlivec ho už sám 

nezvládne. Projektant může být v postavení dodavatele projektových prací (jeho 

zákazníkem je stavebník), subdodavatele projektových prací (jeho zákazníkem je 

stavební podnikatel), anebo jako generální dodavatel projektových i stavebních prací 

(jeho zákazníkem je investor). Projektanty zpravidla nepovažujeme za primární 
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účastníky výstavbových projektů, pokud by se takovým účastníkem stal, přemístil by se 

do kategorie developerů s projektovou složkou. [1] 

Projektant odpovídá za: 

 správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 

dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány 

územního plánování a dotčenými orgány; 

 správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle ní. Je 

povinen dbát právních předpisů vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu 

záměru. Statické popřípadě jiné výpočty musí být zpracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Projektant je povinen přizvat ke zpracování části projektové 

dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro 

příslušný obor nebo specializaci (tato osoba odpovídá za zpracovaný návrh). 

Avšak projektant vždy odpovídá za projektovou dokumentaci jako celek. [5] 

U inženýrských staveb je rozhodujícím odborníkem stavební inženýr 

orientovaný především na nosnou funkci stavby a na její provozní vlastnosti. [1] 

2.2.2. Stavebník 

Stavebník je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 

ohlašuje provedení stavby. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. 

Dále je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a za soulad stavby 

s ověřenou dokumentací. [5] 

Označení „zadavatel“ musíme chápat pouze v kontextu se zadáváním zakázky. 

Jakmile se proces zadávání ukončí uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení stavby, mění 

se zadavatel na objednatele nebo výstižněji na „stavebníka“. Stavebník může být 

soukromý nebo veřejný. [1] 
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2.2.3. Dodavatel - stavební podnikatel 

Stavební podnikatel je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů 

(Živnostenský zákon). Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, 

který při její realizaci zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je 

povinen zabezpečit, aby práce na stavbě vykonávaly osoby jen, které jsou odborně 

kvalifikovány. [5] 

Vykonavatelem přeměny kapitálu finančního na hmotný je dodavatel stavebních 

prací, který se neobejde bez několika základních činností: 

 obstarávání materiálů, výrobků a systémů, 

 obstarávání projektů a realizačních prací, 

 zajištění jakosti, 

 management realizace stavby. 

Podobně jako v případě stavebníka, může dodavatelem stavebních prací být celé 

spektrum fyzických i právnických osob, pokud mají náležitá živnostenská oprávnění. 

Pro dodavatele se používá označení stavební podnikatel zejména ve fázi, kdy ještě 

nebyla uzavřená smlouva o dílo na zhotovení stavby. [1] 

2.2.4. Stavební, autorský a technický dozor investora 

Stavební, autorský a technický dozor investora vykonávají osoby odborně 

způsobilé a odpovídající za vedení realizace stavby při jejím provádění. Odpovídají za 

provádění prací v souladu se stavebním povolením a ověřenou dokumentací stavby. 

Dále odpovídají za dodržení povinností k ochraně života, zdraví a bezpečnosti práce 

a také za uspořádání a provoz na staveništi. 

Novou funkcí je autorizovaný inspektor, který by měl odpovídat za odbornou 

úroveň jím zpracovaných a vydaných povolení, stanovisek, osvědčení a jiných 

dokumentů a za řádná a nestranná posouzení dokumentace stavby podle kritérií 

uvedených ve stavebním zákonu a za stanovení podmínek kontroly provádění stavby. 

[5] 
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2.3. Formy projektů 

Při rozhodování o tom, jak realizovat výstavbový záměr, musí stavebník zvážit 

formu projektu, kterou u zamyšlené stavby uplatní. V dnešní době existuje mnoho 

forem výstavbových projektů. Vybral jsem tedy pouze ty, které jsou běžně používané. 

Tyto formy se liší uspořádáním smluvních vztahů mezi účastníky výstavbového 

projektu. 

2.3.1. Tradiční projekty 

Přímý smluvní vztah mezi stavebníkem vybaveným projektovou dokumentací 

a dodavatelem je zdánlivě nejstarší formou výstavbového projektu a označuje se proto 

někdy za tradiční. Dá se popsat jednoduchým schématem na obrázku 2-2. 

 stavebník specifikuje svůj záměr a vypracuje zadání, podle kterého si nechá 

zpracovat projektovou dokumentaci projektantem 

 stavebník s projektovou dokumentací vyhledá dodavatele stavebních prací 

(přímo nebo přes výběrové řízení) 

 uzavře se smlouva o dílo na zhotovení stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-2: Schéma tradiční formy projektu [1] 
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2.3.2. Projekty D/B  

Zkratka projektu Design/Build, čili zhruba vyprojektuj/postav. Samotný název 

podstatu projektu nevystihuje, a proto se dá přibližně popsat takto: 

 stavebník specifikuje svůj záměr a vypracuje zadání, se kterým vyhledá možné 

stavební podnikatele 

 projeví-li podnikatel zájem, stává se uchazečem a nabídne nabídkovou cenu 

 pokud stavebník s nabídkou souhlasí a rozhodne se stavbu s vybraným 

uchazečem realizovat, zakázku mu zadá a uzavře s ním smlouvu o dílo 

 vybraný podnikatel vyhledá projektanta na zhotovení projektové dokumentace 

 projektant vyprojektuje stavbu podle stavebníkova zadání ve spolupráci se 

stavebním podnikatelem (svým zákazníkem) tak, aby využil jeho osvědčených 

pracovních postupů, licencí, subdodavatelské sítě apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-3: Schéma projektu D/B [1] 

Obecně se dá říci, že projekty D/B mají oproti tradiční formě přednost v tom, že 

se v nich uplatní týmová spolupráce projektanta a dodavatele, čímž se dosahuje snížení 

nákladů, zkrácení doby realizace a vyššího stavu jakosti. Omezují se tak spory 

a dociluje větší spokojenosti investorů a stavebníků. 
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2.3.3. Projekty na klíč a EPC projekty 

V České republice se všeobecně považuje za „zakázku na klíč“ takový projekt, 

kde dodavatel zajistí realizaci včetně projektové dokumentace a autorského dozoru 

(v podstatě jde o projekt D/B). Za projekty na klíč se také považují projekty EPC 

(Engineer – Procure – Construct, neboli Projektuj – Zadej – Postav), u těchto projektů 

uzavírá stavebník s projektantem smlouvu na projektování a realizaci; projektant 

uzavírá potom smlouvu s dodavatelem stavebních prací. Někdy se dodavatel stavby na 

klíč postará stavebníkovi i o další služby – zejména získání všech potřebných povolení 

včetně stavebního, eventuálně zajištění kolaudační prohlídky a kolaudačního souhlasu. 

Musí být ovšem vybaven plnou mocí. [1] 

 

3. ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ 

PROJEKTŮ 

Řízení, projektové řízení a řízení projektů je překladem anglických termínů 

Management, Project management (Management by Projects) a Management of 

Projects. 

Management znamená vedení, správu nebo řízení a v češtině se používá ve 

všech těchto významech. Management je soubor zkušeností, znalostí, metod, technik 

a nástrojů. Proces řízení se zabývá koordinací zdrojů (lidských, finančních 

a materiálových) za účelem dosažená určeného cíle v daném rozsahu, nákladech, čase, 

kvalitě a spokojenosti účastníků. Rozlišujeme čtyři hlavní řídicí činnosti: 

1. stanovení cílů a plánování (práce, zásobování, výroby, odbytu, investic, 

výzkumu a vývoje) 

2. organizování (sestavení nebo změna organizační struktury, sestavení 

organizačních směrnic) 

3. vedení lidí (obsazování pracovních míst lidmi s odpovídajícím vzděláním, 

zajištění jejich profesního růstu, motivace k lepší práci ohodnocením, 

odměnami, pochvalami a povýšením), operativní řízení a koordinace 
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4. kontrolování (informace o plnění plánovaných cílů prostřednictvím evidence, 

účetnictví, kalkulace a podnikové statistiky). 

Nedílnou součástí všech činností je rozhodování, samozřejmě správné a v pravý 

čas. Manažeři (vedoucí) ve všech svých činnostech řídí lidi a teprve prostřednictvím 

nich výrobu a celý podnik. Manažer musí být pro svou činnost vybaven odpovídajícími 

pravomocemi a měl by mít odpovídající vzdělání doplněné zkušenostmi. 

Kromě hlavních úkolů má projektové řízení další úkoly podpůrné 

(administrativa, dokumentace, informatika a komunikace) a doplňující (smluvní řízení, 

výkaznictví, řízení kvality, řízení rizika, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Řízení projektů a projektové řízení nejsou synonyma, i když si to mnozí myslí. 

Řízení projektu zahrnuje jeho naplánování, vypracování a řízení jeho realizace. Jde 

o neopakovatelný metodický proces nad konkrétním projektem s využitím specifických 

projektových postupů, nástrojů a technik. Projektové řízení je potom řízení více 

souběžných projektů, jejich organizování a koordinování včetně specifické organizační 

struktury firmy. 

Obě řídicí činnosti mají společný cíl – rozplánování a realizaci zpravidla 

složitých jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu 

s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Je to vlastně účinné 

a efektivní dosahování pozitivních změn (inovací). 

Projekty speciální a komplexní nejsou proveditelné jedinou osobou – účastní se 

jich řada specialistů, kteří tvoří projektový tým. V čele projektu stojí manažer (vedoucí) 

projektu, který je vybrán zadavatelem projektu. Manažer musí být zkušený projektant, 

práci týmu řídí, ale sám ji neprovádí. Vykonává všechny čtyři manažerské činnosti – 

plánuje, organizuje, vede a kontroluje. Pokud se takový člověk ve vlastním podniku 

nevyskytuje, musí se smluvně najmout v některé projektové nebo poradenské firmě. [2] 
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4. VÝBĚR ZHOTOVITELE 

4.1. Projektant 

Prvním krokem je vyhledat několik projektantů (zde pomohou ústní informace, 

webové stránky, reference apod.), o nichž je zřejmé, že mají zkušenost s obdobnými 

projekty. Eventuálně se přihlédne i k poloze budoucí stavby, jelikož projektant se musí 

zúčastňovat kontrolních dnů realizace a musí být i jindy snadno dosažitelný. Z nich se 

vybere několik vhodných kandidátů, kteří se vyzvou k předložení předběžné nabídky, 

přičemž se jim sdělí, o jaký projekt jde a jeho další nedílné informace. Vyzvaným se 

také předloží dotazník k vyplnění, který se následně vyhodnotí a vybere se několik 

uchazečů. Nakonec se zvolí jeden, který je zván k pohovoru a je mu zadána projektová 

dokumentace k zhotovení. 

Často se ovšem spolupracuje s projektantem, o němž se ví, že je spolehlivý 

a kterému bude projektování zadáváno opakovaně. Projektantem se myslí buď 

jednotlivec, nebo právnická osoba tvořena několika specialisty a technickými 

spolupracovníky. 

4.2. Dodavatel 

Při výběru dodavatele je třeba zjistit, jací stavební podnikatelé v okolí stavby 

působí. Pojem „okolí“ může mít velice rozdílný význam – Evropa, střední Evropa, 

Česká republika, Moravskoslezský kraj, Ostravsko aj. V tomto ohledu záleží na tom, 

o jaký objekt jde a v jakém ekonomickém prostředí se nalézá. 

Z přehledu stavebních podnikatelů, kteří z různých důvodů (teritoriálních, 

odborných či politických) připadají v úvahu jako eventuální možní zájemci o zadání 

zakázky, se vybere několik. Vybraným podnikatelům se sdělí, že je o jejich práci zájem 

a dotazují se, zda jsou ochotni se zúčastnit výběrového řízení. Současně je jim zaslán 

dotazník a stručný popis výstavbového projektu, jeho cílů a předpokládaného termínu 

zahájení a dokončení. 

Dotazník je sestaven tak, aby se z odpovědí daly odhadnout potřebné informace 

o stavebním podnikateli. Uchazeči, kteří odevzdáním řádně vyplněného dotazníku 
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projevili zájem o zakázku, jsou zvaní k pohovoru. Je požadováno, aby se dostavil 

statutární zástupce, některý ze stavbyvedoucí a osoba pověřená zajištěním jakosti. 

 

5. SMLUVNÍ VZTAHY 

Smluvním vztahem je jakýkoliv obchodní závazkový vztah vzniklý dohodou 

mezi primární stranou smlouvy (objednatelem, nájemcem apod.) a sekundární stranou 

(zhotovitelem, pronajímatelem apod.). 

5.1. Smlouvy ve výstavbových projektech 

V každém výstavbovém projektu se od jeho počátku až do zakončení uzavírá 

mnoho smluvních vztahů. Hlavní typy a jejich použití: 

 Smlouva o dílo: nejčetnější forma smlouvy; měla by obsahovat odpovědi na 

otázky: Kdo? Komu? Co? Za kolik? Kdy? Jak? 

 Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce: nejjednodušší forma 

závislé práce, je limitována počtem odpracovaných hodin a výši výdělku 

 Kupní smlouvy: koupě pozemků, strojního vybavení, materiálů, výrobků, 

energií, softwaru aj. 

 Mandátní smlouvy: smyslem je smluvně zajistit vyřízení obchodní záležitosti za 

mandanta; účastníci je uzavírají s projektovými manažery, advokáty apod. 

 Nájemní smlouvy: předmětem nájmu nebo pronájmu jsou stavební stroje, 

dopravní prostředky, pozemky k zařízení staveniště, přístupové cesty, byty apod. 

 Zprostředkovatelské smlouvy: uzavírají se s cílem zajistit zprostředkování 

nějakého obchodu 

 Smlouvy o kontrolní činnosti: většinou se jedná o smlouvy s auditory 
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 Rámcová smlouva: je pojmenovanou smlouvou podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, dále se také uzavírají podle Obchodního a Občanského 

zákoníku; smyslem je pokrýt poskytování služeb, o nichž se předpokládá, že se 

budou opakovat po delší dobu; jedná se např. smlouva o údržbě stavby, o facility 

managementu apod. 

 

6. ŘÍZENÍ REALIZACE 

Realizace je nepochybně základní hmotnou fází výstavbového projektu. Průběh 

realizace je pro úspěch projektu zcela rozhodující, a proto se jakost realizačního procesu 

nesmí podceňovat. V žádném případě není pasivním elementem výstavbového projektu. 

Během ní se totiž objevují chyby a omyly rozhodování investora a stavebníka 

v předcházejících fázích, zejména v zadání a v projektování, které nebyly zjištěny při 

různých kontrolách a ověřování. 

Nejlepším ověřením zadání a projektové dokumentace je vždy realizace stavby. 

Obdobně jako je nejlepším ověřením stavby její užívání. 

Rozhodujícím pro průběh realizace je jeho řízení, při kterém všichni 

rozhodovatelé na obou stranách musí dodržovat několik obecných zásad: 

 řízení musí být pevné, pružné a kooperativní 

 řízení se musí opírat o informovanost všech účastníků realizace o dohodnutých 

termínech a cenách 

Důležité je, aby se mezi účastníky realizace (jednotlivci, skupinami) vytvořily 

vztahy proaktivní spolupráce. Všichni účastníci musí pochopit, že realizace stavby je 

služba zákazníkovi bez zřetele k tomu, jaké jsou mezi nimi smluvní nebo mezilidské 

vztahy, a musí se proto snažit, aby vylučovali poškození procesu realizace. 
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7. ŘÍZENÍ JAKOSTI 

V běžné stavební praxi je možné se setkat s velice ohraničeným pohledem na 

jakost – hodnotí se pevnost betonu, textura nátěrů, ověřuje se rovinnost omítek, 

přilnavost dlažeb apod. V tomto duchu se také vytvářejí systémy jakosti a vydávají 

předpisy. Skutečnost je ovšem obsáhlejší: pojem „jakost“ se vztahuje na všechny fáze 

a prvky výstavbového projektu. Může se tedy hovořit o jakosti záměru, jakosti zadání, 

jakosti projektování, jakosti autorského dozoru atd. Dokonce i o jakosti řešení sporu. Je 

třeba si uvědomit, že se jakosti nevztahuje pouze na hmotné výsledky lidských činností, 

ale také na činnosti samotné. Předmětem úvah o jakosti realizace stavby nemohou proto 

být jen stavební konstrukce (např. omítka), nýbrž také procesy (nanášení omítky, 

dodržování technologického postupu). 

V jakýchkoliv úvahách o zajišťování jakosti se nesmí zapomenout na to, že 

jakost je mnohorozměrná vlastnost, která se nedá popsat jedinou absolutní veličinou. 

Jakost jakéhokoliv objektu nebo procesu (jejichž standard byl někde definován) má 

celou řadu projevů: 

 vzhled, tvar, rozměr 

 fyzikální a mechanické vlastnosti (hmotnost, přilnavost aj.) 

 spolehlivost peněžních toků (dodržování nákladů z hlediska jejich výše 

i z hlediska jejich časového průběhu) 

 chování z hlediska předpokládané funkce (provozní spolehlivost, 

udržovatelnost) 

 chování z hlediska prostředí, v němž se objekt nalézá a proces probíhá 

Někdy se uvádějí v předpisech parametry nebo charakteristiky jakosti, což bývá 

větší nebo menší sada veličin, která se posuzuje zvlášť. Výsledkem posouzení je pak 

zařazení například výrobku do třídy, kategorie nebo stupně jakosti. [1] 
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Obr. 7-1: Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [3] 

 

8. DOZORY 

V jakémkoliv výstavbovém projektu se musí soustavně sledovat jeho průběh 

a jeho hmotné i nehmotné výsledky od prvního záměru až do konce. Každý účastník si 

musí zajistit svůj systém sledován v závislosti na svém rozhodovacím postavení 

v projektu a na své poloze v organizačním schématu projektu. Sledování průběhu 

projektu a sledování realizace stavby ve všech fázích se v České republice nejběžněji 

označuje jako dozor. U dozorování ve výstavbových projektech se musí rozeznávat dvě 

základní hlediska: 

a) Veřejnoprávní hlediska – smyslem dozorování je zajistit spolehlivost: 

1. všech staveb z různých hledisek veřejných zájmů 

2. staveb realizovaných svépomocí (s hlediskem ochrany drobného stavebníka) 
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Veřejnoprávní hlediska a postupy dozorování jsou popsány v zákoně číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

b) Soukromoprávní hlediska – smyslem dozorování je zajistit plnění smluvních 

závazků, které na sebe vzali účastníci výstavbového projektu. Aby byl zajištěn 

úspěch výstavbového projektu (nikoliv jen úspěch realizace stavby), je účelné 

zajistit celkem pět dozorů: 

1. Autorský – soustřeďuje se většinou na to, co bylo uděláno, nikoliv na to, jak 

se to udělalo. Někdy se velice úzce chápe jako dozor nad architektonickou 

stránkou projektu. 

2. Technický – jedním ze tří pilířů úspěchu výstavbového projektu. Pečuje 

o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek. Realizace, které 

nejsou dozorovány, končí ve sporech. 

3. Nákladový – zajišťuje, aby se neplýtvaly finanční prostředky stavebníka nebo 

i dodavatele nebo dalších účastníku projektu. Zapojuje se do projektu co 

nejdříve, aby poznal a sledoval jeho problematiku v celé šíři. 

4. Právní – účastník výstavbového projektu by měl mít svého trvalého právníka, 

ať už podnikového či nezávislého, který se vyzná v procesu stavění. 

Upozorňuje klienta na problémy, které s projektem mohou souviset, 

a pomáhá identifikovat a kvalifikovat nebezpečí, jež by mohla projekt 

a zejména klienta ohrozit. 

5. Pojistný – v souvislosti s pojištěním projektu vzniká účastníkům mnoho 

pojistněsmluvních povinností. Je nutné, aby plnění těchto povinností bylo 

soustavně a odborně kontrolováno a sledováno. 
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9. RIZIKA 

Výstavbový projekt je ohrožován nebezpečími, jež mají původ: 

 Externí – nebezpečí hrozí z technicko-ekonomického, sociálního a přírodního 

prostředí, v němž projekt probíhá (např. porucha peněžních toků, náboženské 

nepokoje, povodeň, zřícení letadla, změna kurzu měn apod.) 

 Interní – nebezpečí vznikají v projektu samém, a to: 

o která ohrožují projekt přímo (např. defraudace, nedodržení lhůt, chyby 

a omyly v rozhodování apod.) 

o která ohrožují projekt druhotně, vnikají jako odezva prostředí na ohrožení 

projektem (např. spory s úřady ve věci znečištění prostředí, ekologické 

iniciativy apod.) 

 Smíšený – management projektu chybně reaguje na externí nebezpečí 

Nebezpečí hrozí výstavbovému projektu ze dvou skupin zdrojů: 

 Lidských – zdrojem nebezpečí je člověk v různých podobách 

 Přírodních – zdrojem nebezpečí je příroda 

Při analýze rizika si klademe tři základní otázky: 

1. Jaké nebezpečí výstavbovému projektu hrozí a jaké scénáře takových nebezpečí 

se mohou vyskytnout? 

2. Jaká je pravděpodobnost, že se nebezpečí bude realizovat, popř. že nepříznivá 

událost nastane? 

3. Jaké škody mohou realizací nebezpečí vzniknout? [1] 
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9.1. Řízení rizika 

Řízení rizika sleduje dva základní cíle. Prvním z nich je zvýšení 

pravděpodobnosti úspěchu a minimalizace nebezpečí neúspěchu projektů stavby. 

Druhým je zjištění významných faktorů, které působí na riziko projektu stavby, 

stanovení velikosti rizika projektu stavby a nalezení opatření na snížení nebo eliminaci 

rizik projektu stavby. 

Řízení rizika představuje systematický a koordinovaný způsob práce s rizikem 

a nejistotou uplatňovaný v rámci celého životního cyklu projektu stavby a zahrnující 

všechny druhy relevantních rizik. Pro úspěšnost projektu je nutné rizika analyzovat 

a ovlivňovat již v předinvestiční fázi projektu stavby. 

Proces analýzy rizika lze dále rozdělit do následujících kroků: 

1. Identifikace oblastí, které jsou pro stavební dílo důležitá z hlediska nákladů 

a budoucích výnosů. 

2. Identifikace hrozeb a nebezpečí – určení faktorů, které působí na vznik dílčích 

rizik, která mohou následně ovlivnit předpokládané výstupy. 

3. Stanovení významnosti rizika. 

Proces ovládání rizika se skládá z následujících kroků: 

4. Hodnocení rizika a rozhodování o riziku. 

5. Příprava a realizace opatření na snížení rizika. 

9.1.1. Kvalitativní metody hodnocení rizika 

Nepřímé kvalitativní metody používají expertní hodnocení, které je vždy do 

určité míry subjektivní. Spočívá ve vhodné volbě stupnic pro hodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity dopadu na projekt stavby při jeho výskytu. 

Stupeň významnosti rizika (R) představuje součin váhy rizikového faktoru 

(v) a rizikovosti proměnné (rp). Rizikovost proměnné je charakterizována 

pravděpodobností vzniku zkoumaného rizikového faktoru. Váha rizikového faktoru je 

charakterizována jeho intenzitou negativního dopadu na projekt (výstup).  
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Stupnice Deskriptor 

1 
Téměř nemožná – výskyt rizika je krajně nepravděpodobný, lze 

předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat 

2 
Výjimečně možná – výskyt rizika je nepravděpodobný, ale možný, lze 

předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat 

3 
Běžně možná – výskyt rizika pravděpodobný, lze očekávat, že nebezpečí 

nastane několikrát 

4 
Pravděpodobná – výskyt rizika s vyšší pravděpodobností, lze očekávat, že 

nebezpečí nastane často 

5 
Hraničí s jistotou – výskyt rizika s vysokou pravděpodobností, nebezpečí je 

trvalé 

Tab. 9-1: Vyjádření pravděpodobnosti vzniku rizika projektu [4] 

Stupnice Deskriptor 

5 
Nepřijatelná – ohrožení až zastavení dalšího vývoje projektu stavby, dopad 

významně ohrožující náklady projektu 

4 
Velmi významná – zásadní narušení nebo pozastavení činností projektu 

stavby, dopad ohrožující náklady projektu 

3 Významná – narušení vývoje projektu, citelný zásah do nákladů projektu 

2 
Drobná – nepodstatné narušení vývoje projektu, snesitelný zásah do 

nákladů projektu 

1 
Neznatelná – nepodstatné narušení vývoje projektu, nepatrný zásah do 

předpokládaných nákladů projektu 

Tab. 9-2: Vyjádření intenzity negativního dopadu rizika na projekt [4] 

 

Významnost rizikového faktoru lze stanovit vynásobením ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity jeho negativního dopadu. Při použití výše 

uvedených stupnic pro hodnocení nabývá významnost rizika hodnot 1 – 25 bodů. [4] 

Vypočtená hodnota Deskriptor 

1 – 2 
Zanedbatelné riziko – akceptovatelné bez zvláštních opatření, 

doporučení retence rizika 

3 – 4 
Mírné riziko – akceptovatelné s bezpečnostními opatřeními, 

doporučení redukce rizika 

5 – 15 
Vážné riziko – opatření nutné přijmout do určitého termínu, 

doporučení pojištění rizika 

16 – 25 

Značné riziko – riziko neakceptovatelné, doporučení 

uskutečnění opatření na eliminaci nebo redukci rizika před 

započetím procesu 

Tab. 9-3: Významnost faktoru rizika [4] 
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10. POPIS REALIZOVANÉ STAVBY 

10.1. Identifikační údaje 

Název:    Tramvajová zastávka Karolina 

Místo stavby:   Ostrava, kraj Moravskoslezský 

Katastrální území:  Moravská Ostrava  

Termín:   02/2012 – 09/2012 

Investor:   Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. č. 8 

     729 30 Ostrava 

Zhotovitel:   Eurovia CS, a.s. 

Starobělská – 3040/56 

704 16 Ostrava – Zábřeh  

Projektant:   Dopravní Projektování spol. s r.o. 

    Janáčkova 1194/12  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

10.2. Základní údaje o stavbě 

Hlavní předmět stavby: obousměrná tramvajová zastávka Karolina 

Druh komunikace:  komunikace sběrná funkční třídy B 

Délka úpravy:  374,623 m 

Křižovatky: mimoúrovňové křížení ulic 28. října, Poděbradova 

a Porážkova; stykové křížení ulic 28. října a Na 

Karolině 
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Předmětem stavby byla výstavba nové obousměrné tramvajové zastávky 

Karolina a s tím související změna šířkového uspořádání ulice 28. října v prostoru 

plánované zastávky, dále napojení komunikace a tramvajové trati v prostoru 

Frýdlantských mostů a s tím spojenou změnu šířkového uspořádání. Stavba tramvajové 

zastávky byla řešena na zastavěném území a území určeném pro zástavbu. Ulice 

28. října je využívána místní i tranzitní dopravou osobní, nákladní (zásobování) 

a autobusovou dopravou. Tento návrh vyplýval ze studie prostorového řešení 

tramvajových nástupišť zastávky Karolina na ulici 28. října a navazuje zástavbu 

rekultivovaných ploch.  

Ulice 28. října je klasifikována jako komunikace sběrná funkční třídy B a slouží 

jako hlavní dopravní spojení do centra Ostravy. Původní šířkové uspořádání 

komunikace bylo 16,30 m mezi obrubníky s tím, že v dopravním prostoru byla vedena 

oboustranná tramvajová trať ve směru Elektra / Výstaviště – Náměstí Republiky / 

Frýdlantské mosty. V rámci výstavby tramvajové zastávky Karolina se jednalo o změnu 

vedení tramvajové tratě spojené se směrovou a šířkovou úpravou ulice 28. října. Šířkové 

uspořádání a šířka prostoru pro umístění zastávky vyplývalo z dokumentace pro 

zástavbu Karoliny, kde byl vymezen prostor pro umístění zastávky jak šířkově tak 

směrově. Vložení tramvajového tělesa do komunikace nevyvolalo zásadní změnu ve 

využívání území. Předpokládalo se zachováním funkcí všech křižovatek a dopravních 

napojení v koordinaci s výstavbou nových objektů a napojení území Nová Karolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10-1: Mapa ostravských městských částí [7] 
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Obr. 10-2: Výřez z mapy města Ostravy [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10-3: Fotografie ulice 28.října směr Centrum (původní stav) 
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10.3. Popis původního stavu 

I.  Šířkové uspořádání ulice 28. října v prostoru Frýdlantských mostů: 

 chodník        1,50 m 

 2x jízdní pruh       8,20 m 

 tramvajová trať       6,00 m 

 3x jízdní pruh      10,50 m 

 chodník        2,50 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  28,70 m 

 

II.  Šířkové uspořádání ulice 28. října v prostoru navržených zastávek a za 

křižovatkou s ulicí Na Karolině: 

 chodník        2,40 až 2,60 m 

 jízdní pruh        3,60 m 

 tramvajová trať      5,90 m 

 2x jízdní pruh      6,80 m 

 chodník       3,50 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  22,20 až 22,40 m 

 

10.4. Popis nového stavu 

Po ukončení stavebních prací došlo k změně celkové dopravní situace v prostoru 

Frýdlantských mostů i v místě tramvajové zastávky. Vzhledem k charakteru dopravy 

byla navržena kategorie komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu byla minimálně 

3,0 m. 

I.  Šířkové uspořádání ulice 28. října v prostoru Frýdlantských mostů směr 

Centrum: 
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 tramvajová trať 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 jízdní pruh přímý směr Centrum    3,20 m 

 levý odbočovací pruh směr Nová Karolina  3,50 m 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 chodník        2,00 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  9,70 m 

 

II.  Šířkové uspořádání ulice 28. října v prostoru Frýdlantských mostů směr Poruba: 

 tramvajová trať 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 3x přímý jízdní pruh směr Poruba    3,50 m 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 chodník       1,50 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  13,00 m 

 

III. Šířkové uspořádání ulice 28. října v prostoru tramvajové zastávky: 

 chodník        3,00 m 

 jízdní pruh směr Frýdlantské mosty    3,50 m 

 tramvajová zastávka směr Frýdlantské mosty  4,40 m 

 dopravní prostor pro tramvajovou trať   6,15 m 

 tramvajová zastávka směr Centrum   3,55 m 

 jízdní pruh směr Centrum      3,50 m  

 chodník (není předmětem stavby) 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  24,10 m 
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IV. Šířkové uspořádání ulice Poděbradova: 

 chodník       2,00 m 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 2x jízdní pruh směr Frýdlantské mosty   3,50 m 

 jízdní pruh směr ulice Českobratrská    3,20 m 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 chodník        3,00 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  16,20 m 

 

V.  Šířkové uspořádání ulice Na Karolině: 

 chodník       3,00 m 

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 jízdní pruh směr ulice 28. října    3,50 m 

 plocha vyznačena šikmými rovnoběžnými čárami 3,50 m   

 jízdní pruh směr II/477     3,50 m  

 zpevněná krajnice       0,50 m 

 chodník       2,50 m 

 CELKOVÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PROSTORU  16,80 m 

Pro znázornění původního a nového stavu je šířkové uspořádání zakresleno v mapce 

v příloze 1. 

10.5. Objektové členění 

100 Objekty pozemních komunikací 

SO - 101 Komunikace a chodníky  

SO - 102 Dopravní značení 
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300 Vodohospodářské objekty 

SO - 301  Úprava kanalizace DPO, ochrana a přeložky  

SO - 302  Úprava kanalizace OVaK, ochrana a přeložky  

SO - 303  Úprava vodovodu, ochrana a přeložky  

 

400 Elektro a sdělovací objekty  

SO - 401  Trolejové vedení 

SO - 402  Napájecí a zpětné kabely 

SO - 403  Úprava veřejného osvětlení 

SO - 404  Napojení info panelů a jízdenkových automatů na rozvodní síť 

SO - 405  Úprava telefonních rozvodů 

SO - 406 Úprava rozvodů kabelové televize 

 

500 Objekty trubních vedení 

SO - 501  Úprava STL plynovodu, ochrana a přeložky  

 

600 Objekty drah 

SO - 651 Tramvajová trať - spodní stavba 

SO - 652 Tramvajová trať - vrchní stavba 

SO - 653 Tramvajová trať směr Nová Karolína- spodní stavba 

SO - 654 Tramvajová trať směr Nová Karolína - vrchní stavba 

SO - 655 Nástupiště 

 

700 Objekty pozemních staveb  

SO - 701 Protihlukové zabezpečení staveb  
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Provozní soubory  

PS - 001  SSZ křižovatky 28. října – Poděbradova 

PS - 002  SSZ křižovatky 28. října – Na Karolině – Nádražní 

PS - 003 Koordinační kabel 

 

11. PRŮBĚH REALIZACE 

11.1. Harmonogram provedených stavebních prací 

Zahájení stavby bylo podmíněno vydáním územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Realizace probíhala pouze s částečným a krátkodobým omezením dopravy. 

Dobu realizace bylo nutné směřovat na prázdninové měsíce červenec – srpen a výluka 

na tramvajové trati byla směřována na víkendové období. Délka výstavby byla dodržena 

ve stanovené lhůtě 3 měsíců. 

K předání staveniště bylo nutné, aby zhotovitel stavebního díla zajistil 

u jednotlivých správců vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

Trasy jednotlivých pozemních vedení musely být pevně stabilizovány v terénu 

a protokolárně předány za účasti investora. Při vlastním provádění stavby byl pak 

zhotovitel povinen důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádřeních 

jednotlivých správců.  

Organizace výstavby tramvajové zastávky byla řešena omezením stávající 

dopravy (mimo autobusů a vozidel integrovaného záchranného systému) z prostoru 

stavby a byla navržena ve třech etapách: 

1. etapa – pravý jízdní pruh: Provedla se výstavba pravého jízdního pruhu ve 

směru do centra a nástupiště směr Výstaviště - Elektra. Výstavbou této etapy nebyl 

omezen provoz na stávajících komunikacích mimo ulice Na Karolině. 

2. etapa – tramvajová trať: Provedla se výstavba nového koridoru tramvajové 

tratě. Doprava ve směru do centra byla převedena na již realizovanou část komunikace. 

Provoz na tramvajové trati byl výstavbou omezen částečně. Práce na tramvajové trati 
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byly realizovány v době jedné desetidenní výluce, zahrnující dva víkendy. Po ukončení 

etapy došlo k přesměrování tramvají do nového koridoru.  

3. etapa – práce spojené s dokončení stavby: V rámci této etapy došlo 

k vybudování nástupiště směr Frýdlantské mosty, rekonstrukci komunikace směr 

Frýdlantské mosty a rekonstrukci chodníku podél Finančního úřadu. Vzniklé plochy po 

dokončení tramvajové tratě byly nahrazeny asfaltovou konstrukcí vozovky. 

V příloze 2 je uvedený harmonogram zpracovaný přípravářem dodavatelské 

firmy. Byl vytvořený v programu Microsoft Excel a zobrazuje pouze základní časové 

informace o délce realizace jednotlivých částí projektu. Oproti tomu je harmonogram 

(příloha 3) zpracovaný v programu Microsoft Project, ve kterém jsou mimo časových 

údajů také znázorněny finanční náklady a kontinuity jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů. Dalším grafickým výstupem je síťový graf (příloha 4), doplňující 

harmonogram o informaci kritické cesty, tedy nejdelší dobou trvání projektu od začátku 

do konce. 

11.2. Technologický popis vybraných objektů a jejich součástí 

11.2.1.  SO - 101 Komunikace  

Zemní práce: Stávající konstrukce vozovky se vybourala. Asfaltová část 

konstrukce vozovky byla po vybourání odvezená na skládku a následně recyklovaná. 

Násyp a výkop zemního tělesa byl proveden po úroveň nivelety pláně komunikace 

s tím, že podélný sklon pláně musel být minimálně 3,00 %. Zemní pláň byla zhutněna 

na požadovaný modul přetvářnosti. 

Křižovatka ulic 28. října x Poděbradova x Porážkova: Při výstavbě nového 

napojení prostoru Nové Karoliny došlo k propojení ul. Porážkové s ulicí 28. října a tím 

zrušení levého odbočovacího pruhu ve směru na ul. Poděbradovou. V prostoru napojení 

ulice Poděbradova byl proveden směrový ostrůvek. Posun tramvajové tratě vyvolalo 

nutnost posunu okraje komunikace o 1,88 m. Pravý okraj komunikace byl napojen na 

jižní rampu, která propojila ulici 28. října s prodlouženou Porážkovou.  
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Křižovatka ulic 28. října x Na Karolíně: Realizací tramvajové zastávky nedošlo 

k zásadní změně původního uspořádání.  

Návrh zpevněných ploch: Po nasypání, zhutnění silničního tělesa, úpravě pláně 

do předepsaného příčného a podélného sklonu a modulu přetvárnosti byla vybudována 

konstrukce vozovky. Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládanou 

zátěž a funkci komunikace dle katalogu vozovek jako středně těžká vozovka 

s návrhovou úrovní porušení vozovky D0.  

Odvodnění: Odvodnění pláně je zajištěno příčným a podélným sklonem pláně do 

podélného trativodu průměru 100 mm, který je zaústěn do silničních vpustí. Příčný 

sklon pláně je 3,00 %. Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno příčným 

a podélným sklonem komunikace. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50 %, základní 

příčný sklon chodníků je 2,0 % směrem ke komunikaci. Voda z povrchu vozovky 

u obrubníku je odvedena pomocí podobrubníkových dešťových vpustí do silniční 

kanalizace.  

Přechod pro chodce: V prostoru stavby byly zachovány všechny stávající 

přechody pro chodce, jejich umístění bylo ale přizpůsobeno umístění tramvajové 

zastávky a uspořádání jednotlivých napojení na ulici 28. října. Šířka všech přechodů je 

3,00 m. 

Ozelenění: Před zahájením stavebních prací byly všechny dotčené zelené plochy 

odhumusovány v tloušťce 0,10 m a následně po skončení stavebních prací byly svahy 

násypů zpět ohumusovány zatravňovacím semenem.  

11.2.2. SO - 302 Úprava kanalizace OVaK, ochrana a přeložky  

V prostoru silnice ulice 28. října procházela betonová kanalizační stoka DN1400 

ve směru od Frýdlantských mostů k Nádražní ulici. Potrubí odvádělo vody z prostoru 

mostů, silnice, chodníků a sloužilo k odvodnění části areálu bývalé koksovny Karolina 

(odlehčovací stoka dešťové kanalizace ústící do řeky Ostravice). Kapacita potrubí byla 

využita pouze částečně, jelikož spodní část potrubí byla vyplněna splaveninami. Dále 

podél tramvajové tratě k Poděbradově ulici procházela vejčitá stoka DN500/750 
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z betonu. Potrubí u budovy dopravního podniku odbočovalo do Poděbradovy ulice. Obě 

potrubí byly zrušeny bez náhrady a ukončeny revizní šachtou v místě poslední přípojky. 

Trasa nového potrubí DN800 je vedena v ose silničního jízdního pruhu směr 

Mariánské Hory – Moravská Ostrava. Na stoku se napojilo potrubí přicházející 

z Frýdlantských mostů a kanalizace vedoucí do ulice Poděbradovy. Revizní šachty 

umožní budoucí napojení areálu Karolína. Uliční vpusti se připojily krátkými 

přípojkami do potrubí. Celková délka nové kanalizace je 220 m, materiál skelný 

laminát, třída SN10000, profil DN500 a DN800. Zrušená kanalizace byla v délce 289 m 

profil DN1400 a DN500/750. Potrubí bylo ponecháno v zemi a vyplněno směsí popílku 

a cementu, revizní šachty se částečně vybouraly a zasypaly. 

11.2.3. SO - 501 Úprava STL plynovodu, ochrana a přeložky  

Mimo komunikaci procházelo plynovodní ocelové potrubí plynovodu DN300. 

Rozšířením ulice pro tramvajové zastávky by se potrubí ocitlo pod silnicí a došlo by ke 

snížení krytí. Z toho důvodu byla nutná přeložka plynovodu tak, aby krytí bylo 

minimálně 1,0 m. S ohledem na jiné inženýrské sítě nebylo možné plynovod přemístit 

mimo silnici.  

Přeložka plynovodu byla položena v souběhu s původním potrubím od 

křižovatky 28. října x Na Karolíně po přechod potrubí u Poděbradovy ulice o délce 

146 m. Materiál potrubí PE100, SDR17,6 D315. Nové potrubí bylo položeno při 

zachování provozu původního, k odstávce došlo po provedení příslušných zkoušek při 

přepojování potrubí. Původní plynovod se ponechal v zemi a vyplnil se směsí popílku 

a cementu.  

11.2.4. SO - 651, 652 Tramvajová trať - spodní a vrchní stavba 

Předmětem stavebních objektů je tramvajový svršek a spodek, respektive 

přeložka dvojkolejné tramvajové trati tak, aby bylo možno vybudovat novou zastávku 

Karolina. Dotčený úsek tramvajové trati se nachází mezi zastávkami Elektra 

a Frýdlantské mosty. Přeložka tramvajové trati je v tomto úseku nutná, aby bylo možno 

zřídit nástupní ostrůvky nové zastávky. Celková délka přeložené tramvajové trati je 

u první koleje 388,199 m a u druhé 383,431 m. 
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Směrové řešení: Tramvajová kolej číslo 1 se posunula směrem od přilehlé 

budovy na vzdálenost nutnou pro vložení nástupního ostrůvku a jednoho jízdního 

pruhu. Kolej číslo 2 se umístila rovnoběžně v osové vzdálenosti 4,4 m. Tato osová 

vzdálenost umožňuje využít zastávku jako sdruženou pro více druhů dopravy. 

Příčné uspořádání: V prostoru Frýdlantských mostů je s délkou 130 m 

provedeno otevřené kolejové lože. V dalším úseku je kolejové lože zakryté. Šířka 

tramvajového tělesa je 7,0 m s rozšířením ve směrových obloucích. 

Odvodnění: Odvodnění železničního spodku tramvajové trati bylo provedeno 

trativodem umístěným v ose os tramvajových tratí. Povrchové vody jsou odvodněny 

podélným a příčným spádováním kolejového tělesa a odvodněním žlábků kolejnic do 

kolejových skříní. 

11.2.5. SO - 655 Nástupiště 

Nástupiště bylo navrženo pro dvě tramvajové soupravy a má délku 67,0 m. 

Stavební šířka nástupišť je 4,40 m (směr Frýdlantské mosty) a 3,55 m (směr Centrum, 

Výstaviště) 

Stavební řešení: Nově navržená nástupiště jsou řešena jako nástupní ostrůvky 

v silniční komunikaci, umístěné vstřícně po obou stranách dvoukolejné trati. Umístění 

nástupišť je mezi křižovatkami ulic Poděbradova x 28. října a křižovatkou ulic 28. října 

x Nádražní x Na Karolíně. Šířka dopravního prostoru mezi nástupišti umožňuje využití 

tramvajové zastávky i pro autobusovou dopravu.  

Vybavení tramvajových zastávek: Na nástupištích se nachází označníky, devíti 

modulový prosklený přístřešek (směr Frýdlantské mosty) a šesti modulový prosklený 

přístřešek (směr Centrum). Přístřešky jsou bez bočních stěn a vybavené lavičkami 

a odpadkové koše.  
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11.3. Funkční diagram 

Funkční diagram zobrazuje smluvní vztahy mezi jednotlivými účastníky 

v provozní čili investiční fázi životního cyklu výstavbového projektu. V tomto případě 

se jedná o investora, projektanta, hlavního dodavatele stavebních prací a jeho 

subdodavatele. 
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. Legenda: Ř - řídí, Z - zpracovává,  

   S - spolupracuje 

Prováděcí dokumentace                   

Textová část Ř Z               

Výkresová část Ř Z               

Smlouva s dodavatelem                   

Návrh smlouvy Ř   S             

Úprava smlouvy Ř   S             

Podpis smlouvy Ř   S             

Zahájení stavby                   

Staveniště a organizace dopravy S   Ř,Z             

Přípravné práce vč. zpracování 

realizační dokumentace 
S   Ř,Z             

Stavební celky                   

SO 101.1 Komunikace     Ř,Z S           

SO 101.2 Chodníky     Ř,Z S           

SO 102 Dopravní značení     Ř   Z         

SO 301 Úprava kanalizace DPO, 

ochrana a přeložky 
    Ř     Z       

SO 302 Úprava kanalizace OVaK, 

ochrana a přeložky 
    Ř     Z       

SO 303 Úprava vodovodu, ochrana a 

přeložky 
    Ř     Z       

SO 401 Trolejové vedení     Ř       Z     

SO 402 Napájecí a zpětné kabely     Ř       Z     

SO 403 Úprava veřejného osvětlení     Ř,Z             

SO 404 Napojení info panelů a 

jízdenkových automatů 
    Ř       Z     
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SO 405 Úprava telefonních rozvodů     Ř       Z     

SO 406 Úprava rozvodů kabelové 

televize 
    Ř       Z     

SO 501 Úprava STL plynovodu, 

ochrana a přeložky 
    Ř         Z   

Výluka na tramvajové trati Ř,Z   S             

SO 651.2 Tramvajová trať – spodní a 

vrchní stavba 
    Ř,Z             

SO 655 Nástupiště     Ř,Z             

SO 701.1 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
    Ř           Z 

SO 701.2 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
    Ř           Z 

SO 701.3 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
    Ř           Z 

PS 601 SSZ křižovatky 28.října- 

Poděbradova 
    Ř       Z     

PS 602 SSZ křižovatky 28.října - Na 

Karolině 
    Ř       Z     

PS 603 Koordinační kabel     Ř       Z     

Předání a převzetí stavby                   

Fyzické předání S   Ř S S S S S S 

Předání vlastní S   Ř S S S S S S 

Odstranění vad a nedodělků                   

Identifikace závad Z   Ř S S S S S S 

Oprava závad S   Ř S S S S S S 

Vyúčtování stavby                   

Konečná fakturace S   Ř,Z             

Dokumentace skutečného provedení   Z Ř             

Kolaudace                   

Návrh na vydání kolaudace S   Ř,Z             

Kolaudační řízení S   Ř,Z             

Vlastní kolaudace S   Ř,Z             

Zkušební provoz Ř   S             

Likvidace ZS S   Ř S S S S S S 

Tab. 11-1: Funkční diagram 
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12. RIZIKA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PROJEKTU 

12.1. Charakteristika rizik 

Veškerá rizika, která se objevila v průběhu realizace projektu, byla charakteru 

interního a lidského, kdy pochybil zaměstnanec některého z účastníků výstavby. 

Riziko č. 1:  

Nejzávažnější problém, který vznikl v průběhu realizace, byl neodpovídající stav 

zaměření železobetonového kolektoru v projektové dokumentaci dodané zadavatelem. 

Po sejmutí konstrukce vozovky a započetí výkopových prací bylo zjištěno, že kolektor 

vede napříč pod ulicí 28. října a má naprosto odlišné rozměry a umístění než bylo 

v projektové dokumentaci uvedeno. Kolektorem prochází teplovod ostravské 

společnosti, která se od pochybení distancovala, přestože schválila veškeré podklady 

k inženýrským sítím. Následně bylo zjištěno, že se kolektor kříží jak se stávající 

kanalizací tak s přeložkou která byla navržena (uvedené v kapitole 11.2.2.). Z důvodů 

napojování přeložky kanalizace na stávající stokové objekty a zachování minimálního 

sklonu nebylo možné výrazně změnit výškovou niveletu potrubí. Po odborné prohlídce 

kolektoru a provedení statických výpočtů bylo přijato, že železobetonová konstrukce by 

nemusela odolat zatížení užitnému vzniklé dopravou, ale ani stálému vyvolané novou 

konstrukcí komunikace a tramvajové zastávky. 

Opatření: 

Projektovým týmem zhotovitele stavebních prací bylo nalezeno řešení, kdy se 

podél celé délky kolektoru provedly svislé mikropiloty do hloubky cca 6 m. Na tyto 

nosné prvky byl proveden železobetonový trámec, který přenáší celkové zatížení od 

konstrukcí a dopravou nad kolektorem. Křížení s kanalizačním potrubím bylo ošetřeno 

tak, že se po provedení přeložky a po vykonání náležitých zkoušek část původní 

kanalizace probíhající skrz kolektor odřízla. Vzniklé otvory v potrubí se zapečetily 

a otvory v kolektoru byly dozděné. 
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Riziko č. 2:  

Součástí projektu je stavební objekt 701 - Protihlukové zabezpečení staveb, kde 

předmětem činnosti je výměna okenních otvorů v obytných částech budov, které jsou 

v bezprostřední blízkosti nově budované zastávky. Součástí je začištění ostění a výměna 

vnitřních a vnějších parapetů. Problém nastal, kdy magistrát města nepovolil následnou 

uzavírku chodníku (po dokončení celkového projektu) přilehlých budov z důvodu 

montáže vnějších parapetů z vysokozdvižné plošiny. Parapety jsou podél obvodu 

budovy a ne jen u okenního otvoru, tudíž nebylo možné pracovat zevnitř místností. 

Opatření: 

Výměna parapetů byla provedena pouze lokálně u každého okna zvlášť. Muselo 

se dbát na plynulé napojování původních a nově montovaných dílů, aby nebyl narušen 

celkový vzhled budovy. 

Riziko č. 3:  

Sloupy trakčního vedení pro troleje jsou zakládány ve vrtaných pilotách. Podle 

projektové dokumentace se v blízkosti patek nenacházely žádné inženýrské sítě, avšak 

v průběhu zemních prací bylo zjištěno, že v malé vzdálenosti od dvou sloupů probíhá 

potrubí. 

Opatření:  

Aby byly zachovány minimální vzdálenosti inženýrské sítě od patek sloupů, 

bylo nutné provést bypass potrubí. Došlo tak k odklonění části potrubí od patek 

a zároveň nebylo nutné vynaložit vyšší finanční náklady na vrtání nových pilotů. 

Riziko č. 4:  

Původním plánem bylo využívat zastávku Karolina pouze pro tramvajovou 

dopravu s příležitostným využitím dopravy autobusové. Podle toho byla uzpůsobena 

skladba kolejového svršku v prostoru zastávky, kde kryt tramvajové tratě měl být 

tvořen prefabrikovanými betonovými panely. Po domluvě s investorem se však přešlo 

ke konstrukčnímu řešení, které by umožňovalo obsluhovat zastávku také autobusy, aniž 

by byl namáhán kryt tratě a dopravní prostředky jako samotné. 
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Obr. 12-1: Konstrukce tramvajové části [6] 

Opatření:  

Kryt tramvajové tratě je tvořen asfaltovým a plast betonem. Tato zvolená 

varianta je náročnější při budoucích rekonstrukcích, avšak je příznivější pro využívání 

zastávky také autobusovou dopravou. 

12.2. Stanovení významnosti rizik 

 

Druh rizika Pravdě-

podobnost 

Závažnost Význam Předcházení/eliminace 

rizika 

Nedostatky 

v projektové 

dokumentaci 

Výjimečné 

možná 
Významná Přijatelný 

Projekty zadávat 

ověřenému projektantovi 

Dodatečné změny 

požadavků 

investora 

Téměř 

nemožná 
Významná Zanedbatelný 

Investor by měl mít 

jasnou představu a držet 

se předmětu smlouvy 

Nedostatečná 

koordinace 

stavebních prací 

Výjimečné 

možná 
Významná Přijatelný 

Hlavní dodavatel by měl 

zajistit odborný dozor a 

vedení pracovníků 

Nedodržení 

termínu výstavby 

Běžně 

možná 
Významná Přijatelný 

Dodavatel by měl zajistit 

zkušené a profesně znalé 

pracovníky  

Navýšení ceny 

materiálů 

Výjimečné 

možná 
Významná Přijatelný 

Zajištění spolehlivého 

dodavatele materiálu 

Porucha 

stavebních strojů 

Výjimečné 

možná 
Neznatelná Zanedbatelný 

Pravidelné kontroly a 

údržby strojů 

Živelní pohromy 
Téměř 

nemožná 
Drobná Zanedbatelný 

V okolí stavby není žádný 

vodní tok 

Tab. 12-1: Stanovení významnosti rizika 
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12.3. Vyhodnocení rizik 

Z výše uvedené tabulky nastaly v průběhu realizace rizika, které jsou na prvních 

dvou místech: 

 Riziko č. 1 – Nedostatky v projektové dokumentaci 

 Riziko č. 2 – Dodatečné změny požadavků investora 

 Riziko č. 3 – Nedostatky v projektové dokumentaci 

 Riziko č. 4 – Dodatečné změny požadavků investora 

I přes veškerá rizika, která se vyskytla v průběhu realizace, nedošlo k zásadnímu 

navýšení ceny zakázky ani k prodloužení doby výstavby. Nejvyšší částku, tedy na 

sanaci železobetonového kolektoru, financovalo město Ostrava z preventivního důvodu 

budoucích několikanásobně vyšších nákladů na opravu.  

 

13. KALKULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

V této kapitole byly srovnávány ceny vykalkulované dodavatelem, které jsou 

uvedené ve smlouvě o dílo a ceny vytvořené v rozpočtovacím programu KrosPlus. 

Jelikož stavební společnost Eurovia CS používá k rozpočtování jiný program a hlavně 

své nasmlouvané ceny s dodavateli materiálu a prací, tak smyslem této komparace bylo 

poukázat na cenové rozdíly obou způsobů. I přes obsáhlou databázi rozpočtovacího 

programu bylo nutné převzít ceny několik položek z rozpočtu stavební firmy. Jednalo se 

zejména o dodávku nebo montáž materiálů přímo určených pro tramvajovou dopravu, 

dále prvky truhlářských prací pro protihlukové zabezpečení staveb a nástupištní 

přístřešky. Veškeré tyto položky byly přípravářem společnosti Eurovia CS po poptání 

několika dodavatelů vybrány jako nejvhodnější, a proto je bylo možné převzít z důvodu 

nenalezení nižší ceny nebo lepších parametrů. Nežádoucím faktorem však zde byla 

nesrovnalost oceňovacích úrovní. Program KrosPlus obsahoval aktualizované ceny 

položek stavebních materiálů a prací (databáze 2012/1), oproti tomu nabídkové ceny 

pocházely z přelomu let 2011/2012.   
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13.1. Porovnání cen 

 

Název objektu 
Ceny 

Eurovia CS 

Ceny  

KrosPlus 
Rozdíl 

SO 101.1 Komunikace 9 727 252 Kč    9 602 063 Kč -125 189 Kč 

SO 101.2 Chodníky 963 244 Kč 893 926 Kč -69 318 Kč 

SO 102 Dopravní značení 540 027 Kč 566 760 Kč 26 733 Kč 

SO 301 Úprava kanalizace DPO, 

ochrana a přeložky 
376 334 Kč 386 976 Kč 10 642 Kč 

SO 302 Úprava kanalizace OVaK, 

ochrana a přeložky 
4 757 072 Kč 4 809 051 Kč 51 979 Kč 

SO 303 Úprava vodovodu, ochrana  

a přeložky 
612 710 Kč 698 755 Kč 86 045 Kč 

SO 401 Trolejové vedení 4 340 144 Kč 4 230 533 Kč -109 611 Kč 

SO 402 Napájecí a zpětné kabely 3 541 387 Kč 3 451 907 Kč -89 480 Kč 

SO 403 Úprava veřejného osvětlení 540 339 Kč 628 282 Kč 87 943 Kč 

SO 404 Napojení info panelů a 

jízdenkových automatů 
225 044 Kč 243 652 Kč 18 608 Kč 

SO 405 Úprava telefonních rozvodů 152 428 Kč 164 887 Kč 12 459 Kč 

SO 406 Úprava rozvodů kabel. TV společně s SO 405 

SO 501 Úprava STL plynovodu, 

ochrana a přeložky 
1 308 878 Kč 1 311 135 Kč 2 257 Kč 

SO 651.2 Tramvajová trať-spodní, 

vrchní stavba 
29 997 678 Kč 28 363 043 Kč -1 634 635 Kč 

SO 655 Nástupiště 2 425 599 Kč 2 710 771 Kč 285 172 Kč 

SO 701.1 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
816 037 Kč 768 519 Kč -47 518 Kč 

SO 701.2 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
869 495 Kč 821 048 Kč -48 447 Kč 

SO 701.3 Protihlukové zabezpečení 

staveb 
1 002 954 Kč 917 815 Kč -85 139 Kč 

PS 601 SSZ křižovatky 28.října- 

Poděbradova 
3 672 361 Kč 3 616 092 Kč -56 269 Kč 

PS 602 SSZ křižovatky 28.října – 

Na Karolině 
2 036 445 Kč 2 004 210 Kč -32 235 Kč 

PS 603 Koordinační kabel 153 177 Kč 145 934 Kč -7 243 Kč 

E Staveniště a organizace dopravy 100 304 Kč 93 347 Kč -6 957 Kč 

CELKEM 68 158 909 Kč 66 428 706 Kč -1 730 203 Kč 

Tab. 13-1: Souhrn rozpočtových nákladů 

Všechny uvedené ceny jsou bez základní 20 % sazby DPH. Další informace 

obsahují krycí listy jednotlivých stavebních objektů zpracované v programu KrosPlus, 

které jsou součástí přílohy 5. 
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13.2. Finanční plán 
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13.2.1. Finanční plán - hodnocení 

Finanční plán znázorňuje příjmy a výdaje za určité období v průběhu realizace 

projektu, v tomto případě měsíčně. Termín výstavby byl od února do září 2012. 

První finanční plán je sestaven na základě smlouvy o dílo, kdy dodavatel 

(Eurovia CS) na konci každého měsíce vyfakturoval provedené práce a investor (město 

Ostrava) byl zavázán jí splatit ve lhůtě 30 dní. Dále byl dodavatel smluvně dohodnutý 

se svými subdodavateli, že jimi vyfakturované služby měl splácet ve lhůtě 60 dní. 

Druhý finanční plán znázorňuje alternativní způsob splácení ze strany investora. 

Tedy splátkový kalendář, ve kterém jsou rozloženy částky do pravidelných záloh. Zde je 

tendr opačný, kdy dodavatel disponuje s předem obdrženou částkou a je na něm jak z ní 

bude čerpat. S posledním dnem na konci výstavby dodavatel vyfakturuje přesnou částku 

za provedené práce investorovi s lhůtou splacení 30 dní. U subdodavatelských služeb se 

termín splacení zkrátí z 60 na 30 dní. 

Při porovnávání obou způsobů financování projektu se dospělo k těmto závěrům. 

Díky mnohaletým zkušenostem dodavatele i investora a zaběhlým standardem splácení 

ve stavebnictví se dá říci, že forma splácení použita ve smlouvě o dílo je výhodnější 

zejména pro investora. Nemusí vynakládat vysoké částky na pokrytí záloh a riziko, že 

by nepoctivý dodavatel nedokončil výstavbový projekt a peníze si ponechal, není tak 

pravděpodobné. Další výhodou je průběžná kontrola výdajů a provedených prací, při 

nichž se dá předcházet možným vzniklým rizikům. Naopak pro dodavatele se zdá být 

výhodnější způsob popsaný jako návrhový, jelikož firma disponuje s předem 

nasmlouvanou částkou a pokud jsou zálohy v adekvátní výši, tak se firma v průběhu 

finančního plánu neocitá často ve ztrátě. Pokud by se hodnocení sledovalo z pohledu 

subdodavatele, tak i pro ně je lepší tento způsob, z důvodu jistějšího splácení služeb od 

dodavatele. Z hlediska délky trvání splátkového kalendáře je pro obě strany příznivější 

první varianta, obzvlášť pro dodavatele kdy lhůta příjmu je nižší než lhůta výdajů za 

nákup materiálů a stavebních prací. 
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13.3. Rozpočtové náklady po změně 

V této diplomové práci se pracovalo s náklady, které byly známy před zahájením 

stavebních prací. Tedy, že oba rozpočty (dodavatele a vytvořený v KrosPlus) neobsahují 

skutečné více či méněpráce provedené v průběhu projektu, z důvodu neposkytnutí 

těchto informací dodavatelskou firmou. Uvedené práce však byly v těchto částkách: 

Náklady Cena 

Celkové náklady stavby (bez DPH) 68 158 909 Kč 

Méněpráce - 3 798 532 Kč 

Vícepráce 6 007 428 Kč 

Celkem po změně (bez DPH) 70 367 805 Kč 

DPH 20% 14 073 561 Kč 

Celkem včetně DPH 84 441 366 Kč 

Tab. 13-4: Souhrn rozpočtových nákladů po změně 

Podíl víceprací byl podle zákona č. 137/2006 Sb., ve stanoveném limitu 20% 

z celkové ceny zakázky. Skutečná hodnota byla ve výši 8,81%. 

 

14. FOTOGALERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14-1: Původní stav ulice 28.října směr Centrum 
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Obr. 14-2: Původní stav ulice 28.října směr Frýdlantské mosty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14-3: Nový stav křižovatka ulice 28.října a Poděbradova [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14-4: Nový stav prostor tramvajové zastávky Karolina [9] 
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15. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo nalezení odlišné cesty v postupu při výstavbě zastávky 

Karolina, zkrácení doby realizace, snížení nákladů a poukázání na možná rizika. 

Informace, které mi byly poskytnuty, obsahovaly pouze základní údaje 

o projektu, harmonogram zpracovaný v softwaru Microsoft Excel (Příloha 2) a rozpočet 

stavebních prací. Nejdříve jsem vytvořil názornější a podrobnější harmonogram 

v programu Microsoft Project (Příloha 3), aby bylo patrné, jak na sebe činnosti 

navazují. Pomocí softwaru AutoCad jsem sestavil síťový graf (Příloha 4), doplňující 

harmonogram o informaci kritické cesty, tedy nejdelší dobou trvání projektu od začátku 

do konce. Z důvodu krátké lhůty výstavby a poměrně obdobného postupu stavebních 

objektů inženýrských sítí, nebylo možné časový plán významně měnit. Tento problém 

ještě zdůrazňovala podmínka investora, aby byla samotná realizace významných částí 

soustředěna v měsících červen až srpen, na kdy byla zajištěna výluka tramvajové 

dopravy v zájmovém území. Předepsaný termín neovlivnila ani rizika, která se vyskytla 

(Kapitola 12.).  

Rozdíl nastal ve finanční části, ve které jsem zhotovil rozpočet celé zakázky 

a porovnal ho s rozpočtem, který mi byl poskytnut. Zde byla konečná úspora 

1,7 mil. Kč – zřejmě způsobena většími skutečnými náklady na zemní práce, které 

tvořily podstatnou část rozpočtu. I přes obsáhlou databázi rozpočtovacího programu 

bylo nutné převzít ceny několik položek z rozpočtu dodavatelské firmy. Jednalo se 

zejména o dodávku nebo montáž materiálů přímo určených pro tramvajovou dopravu, 

dále prvky truhlářských prací pro protihlukové zabezpečení staveb a nástupištní 

přístřešky. Nežádoucím faktorem však zde byla nesrovnalost oceňovacích úrovní. 

Avšak tento rozdíl mohla zapříčinit odlišná cenová úroveň použitých rozpočtů. Program 

KrosPlus obsahoval aktualizované ceny položek stavebních materiálů a prací (databáze 

2012/1), oproti tomu nabídkové ceny pocházely z přelomu let 2011/2012.  

Odlišné způsoby mohly být použity v oblasti financování (Kapitola 13.2.), toto 

rozhodnutí ovšem vždy záleží na dohodě mezi investorem a dodavatelem a obsahu 

smlouvy o dílo. Při porovnávání způsobu použitého v projektu (Tab. 13-2) a nově 

navrženého způsobu financování projektu (Tab. 13-3) se dospělo k těmto závěrům. 
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První forma splácení je výhodnější zejména pro investora, z důvodu skládání 

pravidelných měsíčních, avšak nižších záloh na vrub dodavatele. Další výhodou je 

průběžná kontrola výdajů a provedených prací, při nichž se dá předcházet možným 

vzniklým rizikům. Naopak pro dodavatele se zdá být výhodnější způsob popsaný jako 

návrhový, jelikož firma disponuje s předem nasmlouvanou částkou. Z hlediska délky 

trvání splátkového kalendáře je pro obě strany příznivější první varianta, obzvlášť pro 

dodavatele kdy lhůta příchozích finančních prostředků je kratší než lhůta na zaplacení 

faktur za nákup materiálů a stavebních prací. 

Celkově bych tento projekt zhodnotil jako velmi dobrý, jak z hlediska 

vynaložených nákladů, tak doby vyhotovení. Dodavatel se náležitě vypořádal se všemi 

riziky a předvedl ukázkové řízení výstavbového projektu. Z tohoto důvodu nebylo 

možné dalším způsobem zkrátit termín realizace, aniž by nebyl dodržen správný 

technologický postup stavebních prací. Jak už bylo zmíněné ve třetím odstavci, tak výše 

nákladu bylo možné podle aktuálního ceníku materiálů a stavebních prací snížit. 

Připomenutím pro stavební podnikatele bych rád uzavřel tuto diplomovou práci. I přes 

spolupráci s osvědčenými nebo renomovanými účastníky projektu by se nemělo 

zapomínat na to, že v každé firmě pracují lidé. A ti jak je známo chybují, a proto by se 

měl každý dodavatel pojistit formou písemné smlouvy se všemi uvedenými 

podmínkami a sankcemi. 
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