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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje tématu Organizace projektu výstavby. Teoretická část se 

zaměřuje na objasnění základních pojmů z oblasti projektového řízení, popisuje životní 

cyklus projektu, časové plánování projektu a závěr se věnuje řízením změn projektu. 

Praktická část se zaměřuje na organizaci projektu výstavby, hlavně na plánování času 

pomocí harmonogramu prací výstavby. Problematika je řešená na reálném projektu, 

který je řízený českou stavební firmou, kterého předmětem je výstavba nového 

výrobního areálu. 

 

Klíčová slova 

Projekt, projektové řízení, logický rámec, životní cyklus projektu, plánovaní, 

harmonogram, Ganttův diagram, matice odpovědnosti, změny 

 

Abstract 

The bachelor‘s thesis deals with „Construction Project Organization“. The theoretical 

part of this thesis explains the basic concepts of project management, describes the 

project´s life cycle, time planning and deals with the change management at the end of 

the theoretical part. The practical part deals with the project management of 

construction and mainly with time planning done by construction work schedule. The 

issue is solved on a real project led by the Czech construction company, and the topic is 

a construction of new manufacturing grounds. 
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Project, project management, logical frame, project life cycle, planning, schedule, Gantt 

chart, matrix of responsibilities, changes 
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ÚVOD 

Téma mojej bakalárskej práce je Organizácia projektu výstavby. Hlavným dôvodom 

výberu tejto témy je fakt, že by som sa tejto problematike rada venovala v budúcnosti. 

Projekt ako proces plánovania a riadenia rôznych činností, sa stal bežnou súčasťou 

nášho života. Nielen v oblasti stavebníctva, ale i v iných odvetviach je projektové 

riadenie dôležitým nástrojom pre efektívne a úspešné dosiahnutie cieľa. 

Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je teoretická, kde vysvetľujem 

základné pojmy z oblasti projektového riadenia, čo to vlastne projektové riadenie je, 

definujem projekt a jeho základné charakteristiky a ciele. Ďalej popisujem životný 

cyklus projektu spolu s jeho účastníkmi a následne približujem problematiku časového 

plánovania projektu výstavby. V závere teoretickej časti kladiem dôraz na zmeny 

v projekte, ktoré nám z podstatnej miery ovplyvňujú časový priebeh projektu a náklady 

vynaložené na realizáciu projektu. 

Druhú časť tvorí praktická, v ktorej sa venujem výstavbe nového výrobného areálu pre 

investora CZA, s.r.o., Sudoměřice, ktorého zhotoviteľom je česká stavebná firma. Od 

jedného z jej zamestnancov mi boli poskytnuté podklady, na základe ktorých som 

porovnala tvorbu časového harmonogramu výstavby v dvoch rôznych počítačových 

programoch – Microsoft Excel a Microsoft Project. 
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1 Projekt 

1.1 Projekt a jeho definícia 

Projekt je akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý má daný špecifický cieľ, ktorý 

má byť jeho realizáciou splnený. Má presne definovaný dátum začiatku a konca 

uskutočnenia a zároveň stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných pre jeho 

realizáciu.                                     [3] 

Na začiatku si stanovíme účel a cieľ samotného projektu s celkovou analýzou prínosov. 

Nájdeme si činnosti pre realizáciu, ktoré postupne zoradíme podľa naplánovanej 

spotreby času, ktorá sa pre jednotlivé druhy činností môže líšiť, rovnako ako aj 

čiastkové nálady a zdroje potrebné k ich realizácií. Takto si určíme celkový časový 

priebeh a následne osoby, ktoré budú zodpovedné za to, čo, kedy a ako bude 

zrealizované za pomoci potrebných prostriedkov. Projekt neexistuje bez rizika. Je nutné, 

aby sme dané riziká spoznali, snažili sa ich znížiť na únosnú mieru, pokiaľ možno 

eliminovali a následne kontrolovali, keďže je všeobecne známe, že čo nekontrolujeme, 

to neriadime. Po všetkých týchto procesoch môže začať samotná realizácia činností 

podľa plánu súčasne so spracovaním dokumentácie skutočného prevedenia stavby. 

         

Z tohto postupu vyplývajú charakteristické znaky projektu a to: 

 jedinečnosť procesu v cieli a postupu k jeho dosiahnutiu, 

 obmedzenosť časom, rozpočtom a zdrojmi, 

 zložitosť a komplexnosť projektu, 

 riadenie projektovým tímom, 

 rizikovosť.                                      [2] 

Keďže máme mnoho projektov, ktoré sa od seba odlišujú či už veľkosťou, výstupom, 

financovaním, alebo počtom činností, je účelné ich deliť podľa možných kritérií.  

Jedným z možných a dôležitých delení projektov je podľa obsahu a účelu. 

Vzdelávacie projekty – určené k rozvoju ľudských zdrojov a k vzdelávaniu; 

Výstavbové projekty – obsahom je nová výstavba alebo rekonštrukcia; 

Výskumné a vývojové projekty – projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie; 

Technologické projekty – zavedenie nových technológií bez zásahu do stavieb; 

Organizačné projekty – projekty zamerané na zmenu určitých štruktúr.                  [2] 

Každý projekt  považujeme za dočasný a jeho ďalšie aspekty sú pôvod, trh a produkt 

projektu. Má svoj cieľ, ktorý je možný zrealizovať pomocou osôb, materiálov a zdrojov. 

Presná definícia cieľa je uvedená v nasledujúcej podkapitole 2.2 Cieľ projektu 

a trojimperatív. 
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1.2 Cieľ projektu a trojimperatív 

Cieľ projektu predstavuje konečný stav po ukončení projektu. Samotný projekt slúži 

ako nástroj pre naplnenie cieľa. Ten treba presne a jasne špecifikovať, aby všetci 

zúčastnení mali o cieli rovnakú predstavu.           

Dobre navrhnutý cieľ by mal mať vlastnosti označované skratkou techniky SMART(i). 

Táto technika pomáha formulovať cieľ a pomocou nej môžeme otestovať jeho 

efektivitu. 

Cieľ by teda mal byť: 

 S – špecifikovaný; jasne musí byť dané, čo chceme dosiahnuť daným cieľom, 

 M – merateľný; akými prostriedkami môžeme určiť či je cieľ splnený, ako 

vyhodnocujeme medzivýsledky a čo poukazuje na to, že sa projekt vychyľuje od 

cieľa, 

 A – akceptovateľný; či je cieľ prijateľný pre všetky zainteresované strany, 

 R – realistický; či cieľ projektu dosiahneme za daných podmienok s danými 

ľuďmi a zdrojmi, 

 T – termínovaný; či je jasné, kedy má byť cieľ dosiahnutý, 

 I – integrovaný, či projekt nadväzuje na ciele súvisiacich projektov.                [2] 

Priestor, v ktorom sa podľa vytýčených cieľov vytvára stanovený produkt ako výsledok 

projektu, tvoria 3 hlavné atribúty. Prvým je čas, ktorý je limitom pre plánovanie sledu 

jednotlivých čiastkových aktivít projektu. Druhým sú zdroje a ich dostupnosť, ktoré 

v priebehu realizácie projektu užívame a čerpáme. Posledným atribútom sú rozpočtové 

náklady v časovom rozložení.                               [3] 

Pre úspešné ukončenie začatého projektu platí, že dané atribúty by mali byť udržované 

v rovnováhe. K tomu slúži plán projektu, podľa ktorého priebeh prác neustále sledujeme 

a kontrolujeme.                                   [3] 

 

 

      Obr. 1: Základne projektového managementu [3] 
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Výsledkom je teda správne definovaný trojimperatív, ktorý je východiskom pre 

plánovanie, odpovedajúcim na otázky: čo?, ako?, s kým?, kedy? a za koľko zrealizoval? 

                                                    [2] 

Zvyčajne je požadované maximálne špecifikovať daný cieľ, ale za minimálny čas 

a s minimálnym využitím zdrojov ako finančných, tak aj ľudských. 

 

1.3 Logický rámec 

Logický rámec môžeme chápať ako pomôcku pre stanovenie cieľa projektu. Rieši 

prípravu, návrh, realizáciu a vyhodnotenie projektu. 

Zodpovednosť za výsledky projektu je rozdelená do 3 úrovní a tým je návrh projektu 

pre nás jednoduchší. Úrovne tvoria: 

 Vstupy – spotrebovávané zdroje a realizované činnosti. 

 Výstupy – dodané produkty vlastníkovi projektu. Tieto produkty považujeme za 

výsledky činnosti projektového tímu, ktorý je plne zodpovedný za ich realizáciu. 

 Cieľ – dôvod našej realizácie výstupov.                    [1] 

 

Postup spracovania: 

Spracovanie logického rámca prebieha za účasti celého projektového tímu, ktorý sa 

musí zhodnúť na jeho obsahu. 

1. Stanoví sa cieľ projektu. 

2. Určia sa výstupy projektu pre dosiahnutie cieľov. 

3. Stanovia sa skupiny činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie jednotlivých 

výstupov. 

4. Určí sa zámer projektu, ktorý vyjadruje dlhodobé prínosy podporené projektom. 

5. Overí sa vertikálna logika testom ,,ak - potom‟. 

6. Stanovia sa objektívne overiteľné ukazovatele na úrovni cieľa, výstupov 

a zámeru. 

7. Stanovia sa prostriedky a spôsob overenia. 

8. Určia sa požadované predpoklady na každej úrovni (postup obvykle zdola 

nahor). 

9. Určia sa náklady na realizáciu činností – rozpočet a odhad časového rámca 

aktivít. 

10. Prebehne kontrola návrhu. 

11. Návrh projektu sa prehodnotí v porovnaní so skúsenosťami s podobnými 

projektmi.                        [1] 

Metóda logického rámca nám nezaručuje absolútnu správnosť zostaveného logického 

rámca, keďže dva rôzne tímy môžu mať na projekt dva rozdielne názory. Hlavným 

predpokladom je úplnosť, logika a kvalita návrhu rámca a zjednotenie názoru 

projektového tímu na daný projekt. 
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Obr. 2: Spôsob čítania logického rámca [1] 

 

1.4 Kritéria úspešnosti projektu 

V praxi pri hodnotení projektu používame okrem trojimperatívu i tzv. kritéria 

úspešnosti projektu, ktoré určujú, či je projekt úspešný, alebo naopak. Medzi hlavné 

požiadavky patria zrozumiteľnosť, jedinečnosť a merateľnosť projektu.  

Máme 3 základné súbory kritérií a to kritéria vlastníkov projektu, alebo zadávajúcej 

firmy, tradičné kritéria konečného prevádzkovateľa a posledné sú ziskové kritéria 

financujúcich subjektov a dodávateľov. 

Všeobecne projekt považujeme za úspešný, ak: 

 je projekt funkčný; 

 sú splnené požiadavky zákazníka; 

 sú uspokojené očakávania všetkých zúčastnených; 

 je výstupný produkt projektu na trhu včas; 

 je výstupný produkt v plánovanej akosti a cene; 

 je dosahovaná predpokladaná návratnosť vložených prostriedkov; 

 je vplyv na životné prostredie a okolie všeobecne v norme; 

 atď.                                [1]   

 

Každý projekt je realizovaný v určitom prostredí. Medzi projektom a jeho okolím 

existujú vzájomné väzby, či už negatívne, alebo pozitívne. Dôležitá je konkrétna 

medzinárodná a politická situácia, ktorá odráža radu aspektov od zákonného prostredia 

až po režim a komunikáciu v určitých časových pásmach, obvyklé obdobie pre 

dovolenku, alebo náboženské sviatky. Vplyv má i hospodárske a tržné prostredie, ktoré 

môže generovať impulzy v širokom spektre od neočakávaných konkurenčných útokov 

až po vstup nových technológií na trh.             [3]   
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Nielen tieto faktory sú však dôležité pre realizáciu úspešného projektu. Projekt môže 

byť zmenený, alebo dokonca zastavený vďaka nesprávnej komunikácií medzi 

zainteresovanými stranami, pri nedostatočnej kvalifikácií zodpovedných ľudí za chod 

projektu, či dokonca pri nízkej motivácií projektového tímu. Úspešný manažér projektu 

by mal venovať svoju pozornosť potencionálnym problémom a snažiť sa splniť dané 

kritéria úspechu. 
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2 Projektové riadenie 

2.1 Projektové riadenie a jeho definícia 

Zásady akéhokoľvek riadenia, v našom prípade výstavbového projektu, sú hlavne trvalé, 

systematické a dôsledné kontroly každého člena tímu každým, jednoznačné 

rozhodovanie a proaktívny prístup celého tímu vo všetkých fázach projektu.         [6] 

                      

Projektové riadenie môžeme definovať ako postupnosť realizácie plánovaných činností 

projektového tímu, podľa ktorých sa snažia dosiahnuť cieľ daného projektu. 

Proces môžeme schematicky znázorniť nasledovne: 

 

 

                    Obr. 3: Schéma uzatvorenia riadiacej slučky [1] 

 

 

Riadenie projektu vyžaduje 5 rôznych manažérskych činností a môžeme ho usporiadať 

do štruktúry z nasledovných 5 krokov:  

1. Definovanie – definovanie projektových cieľov. 

2. Plánovanie – naplánovanie sledu činností, časového plánu a finančného rozpočtu. 

3. Vedenie – manažérske riadenie ľudských zdrojov. 

4. Sledovanie – Kontrola stavu a postupu projektových prác. 

5. Ukončenie – overenie, že hotový projekt je zhodný s plánom a uzatvorenie 

nedokončených prác.                                                              [4] 
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2.2 Základné princípy projektového riadenia 

Projektové riadenie využíva niekoľko princípov, z ktorých odvodzuje základné prístupy 

k riešeniu problémov a ktoré sú dôležité pre úspešnú realizáciu projektov. 

 

2.2.1 Systémový prístup 

Základným pojmom je systém, ktorý predstavuje množinu určitých prvkov, ktoré sú 

medzi sebou prepojené vzájomnými väzbami. Na projektovaný objekt sa môžeme 

pozerať ako na systém. 

Zásadou systémového prístupu je zaoberať sa všetkými prvkami systému v ich 

vzájomnom pôsobení a väzbou na okolie.                     [4] 

Pri systémovom prístupe sa uplatňuje niekoľko princípov. Dôležitý je princíp 

abstrakcie, pri ktorom sa venuje pozornosť hlavne podstatným vlastnostiam systému. 

Ďalším je princíp postupu od jednoduchých vlastností systému k zložitejším. 

Systematické skúmanie systému sa opiera o prepracované metódy študovania systému 

podložené teoretickými znalosťami o systémoch a kedy sú systém a poznatky o ňom 

jednoznačne popisované. Máme i princíp tímovej práce, ktorý je zložený z odborníkov 

skúmajúcich systém každý vo svojom obore. Systém skúmame princípom zhora dole, 

kedy sa postupuje od najvyššej rozlišovacej úrovne štruktúry a chovania systému 

k detailnejšej štruktúre systému. Ako posledný je princíp rozdelenia systému na 

jednoduchšie prvky, ktoré môžeme jednoduchšie popísať a pochopiť.          [2] 

                

2.2.2 Procesný prístup 

Proces je súbor vzájomne pôsobiacich činností, ktoré menia vstupy na výstupy. 

Požadovaný výstup je daný cieľom procesu. Jednotlivé činnosti v procese môžu 

prebiehať postupne jedna za druhou alebo súčasne s inými.  

Procesným prístupom chápeme systematickú identifikáciu a manažment procesov 

používaných v organizácií, vrátane ich vzájomného pôsobenia.                 [2] 

 

2.2.3 Systematický prístup 

Zásada systematickosti vyžaduje používanie jednotného projektovaného postupu, 

jednotných podkladov, symbolov, ukazovateľov, tabuliek a grafov, pokiaľ možno 

zjednotených, alebo normalizovaných. To umožňuje používať matematické a logické 

metódy a voliť účelný postup výpočtu čiastkových projektových úkonov.         [2] 

V projektoch sa systematický prístup používa hlavne pri riešení problémov, pre ktoré 

nepoznáme bezprostredné dostupné riešenie. Tento prístup najprv analyzuje situáciu 

a správne formuluje problém, na ktorý následne navrhne určité riešenie. Zostaví tak 

plán, v ktorom sú zahrnuté členy trojimperatívu. 
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2.2.4 Použitie primeraných prostriedkov 

Princíp použitia zodpovedajúcich prostriedkov kladie dôraz na to, aby používané 

nástroje, postupy a pomôcky zodpovedali charakteru projektu a povahe riešeného 

problému. V projektovom riadený to znamená, že pri jednoduchých projektoch, ktoré 

majú malý počet činností a nízky rozpočet, použijeme napríklad jednoduchý zoznam 

činností s termínmi ich splnenia, ale pri zložitých projektoch s vysokým rozpočtom 

a stovkami náročných činností vzájomne sa prekrývajúcich, je nutné použiť zložité 

plánovacie metódy.                                [2]   

 

2.2.5 Tímová spolupráca 

Pre zložitosť a komplexnosť projektov je dôležité, aby ich návrh a riadenie mal pod 

kontrolou rad odborníkov rôznych profesií, ktorých znalosti významne pomáhajú 

k úspešnému ukončeniu projektu. Dobrá súčinnosť členov tímu eliminuje radu 

problémov.                              [2] 

 

2.2.6 Použitie počítačovej podpory 

Výkonnosť súčasných počítačov umožňuje významne zefektívniť procesy súvisiace 

s riadením projektu. Použitie software-ov dokáže podporiť i komplikované metódy 

používané pri návrhu a riadení projektu. Existuje  množstvo programov, ktoré môžeme 

využiť pri plánovaní, riadení a hodnotení projektov. Aj v tomto prípade treba voliť také 

nástroje, ktoré zodpovedajú povahe a charakteru projektu.            [2] 

 

 

2.3 Životný cyklus projektu 

Podľa charakteru činností a z časového hľadiska môžeme projekt rozdeliť na niekoľko 

fáz, ktoré dokopy tvoria samotný životný cyklus projektu. Prechod z jednej fázy do 

druhej znamená viditeľnú zmenu štýlu a obsahu zrealizovanej práce. Pomenovanie 

a počet jednotlivých fáz býva obvykle podriadené rozsahu a typu projektu a jeho 

riadeniu. 

 

2.3.1 Predinvestičná fáza 

Táto fáza je jedna z najdôležitejších častí celého projektu. Zodpovedá za ňu investor, 

ktorý má pod sebou vrcholový manažment.  

 

Definujeme v nej: 

 cieľ projektu, 

 rozsah projektu, 

 merateľné kritéria projektu, 

 riešenie projektu, ktoré povedie k dosiahnutiu cieľov. 
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Taktiež sa vypracuje návrh časového plánu projektu s použitím hierarchickej štruktúry 

prác. Vypracováva sa úvodná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá je u mnohých projektov 

dostatočným podkladom pre rozhodnutie sa či môžeme pokračovať v predinvestičnej 

fáze, keďže následná štúdia uskutočniteľnosti je nákladná a prácna. Ak daná štúdia 

presvedčí o kvalite projektu, môžeme pristúpiť k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti.       

                         [7] 

Všeobecne by sme v predinvestičnej fáze mali dostať odpoveď na otázky projektu – 

odkiaľ ideme, kam chceme dôjsť, akú cestu je vhodné zvoliť a či má vlastne zmysel 

projekt realizovať. Ak sa rozhodne o realizácií pristúpime k investičnému rozhodnutiu. 

                              [1] 

 

2.3.2 Investičná fáza 

Investičná fáza je najprácnejšia a najnákladnejšia časť a jej výsledkom je 

prevádzkovania schopná stavba. Zaoberá sa vypracovaním plánu výstavby a riadením 

jej realizácie. 

Plán – popis budúceho optimálneho priebehu výstavby so zohľadnením všetkých 

známych podmienok a vplyvov. Jeho súčasťou je určenie nákladov na realizáciu. 

Najväčšiu časť dodávateľskej ceny tvoria náklady na stavebné a montážne práce vrátane 

materiálov a výrobkov, ktoré sú najčastejšie určené rozpočtom. Ten je jedným zo 

zdrojov pre zostavenie časového plánu výstavby, ktorý na záver schvaľuje investor. 

Realizácia – skutočný priebeh výstavby vykonávaný podľa plánu so zohľadnením 

neplánovaných okolností. Je zahájená prevzatím staveniska zhotoviteľom od 

stavebníka. Najdôležitejším prvkom realizácie je kontrola, kedy stanovíme intervaly 

kontrol.                           [7]  

    

Dokumenty tejto fázy sú výsledky prieskumov, nasledovné dokumentácia pre územné, 

stavebné a kolaudačné konanie vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

                               [7] 

 

2.3.3 Prevádzková fáza 

Najdlhšou fázou je fáza prevádzková. Jej začiatok tvorí predanie stavby do užívania, 

ktoré býva slávnostné s ohľadom na veľkosť a význam stavby. Zúčastnení sú významní 

činitelia regiónu, zástupcovia stavebníka a dodávateľov. Vyhodnocujú sa dosiahnuté 

výsledky v porovnaní s plánom (náklady). Pri prevádzke stavby dochádza z časti k jej 

opotrebeniu a preto prebieha jej údržba, oprava, prípadne jej modernizácia.        [7] 

                             

2.3.4 Likvidačná fáza 

Posledná fáza predstavuje ukončenie využívania stavby, jej búranie, ktoré môže byť 

nahradené rekonštrukciou, kedy sa zmení účel stavby a novým kolaudačným konaním. 

Súčasťou búrania je následná recyklácia alebo ekologická likvidácia stavebných 

materiálov a rekultivácia stavebného pozemku.                   [7] 

 



21 

 

2.4 Účastníci výstavby 

Medzi účastníkov projektovej výstavby môžeme zaradiť všetkých, ktorých sa daná 

výstavba priamo dotýka.  

Máme primárnych a sekundárnych účastníkov. Za primárneho účastníka môžeme 

považovať takú osobu, či už právnickú, alebo fyzickú, ktorá chce svoje peniaze 

prostredníctvom výstavby previezť na hmotný kapitál. V podstate ide o 3 osoby, a to 

o investora, ktorý je zdrojom finančného kapitálu, developera ako spracovateľa kapitálu 

a stavebníka v úlohe správcu kapitálu. Pri menších projektoch bývajú obvykle tieto tri 

osoby spojené v jednej, avšak pri relatívne veľkých projektoch sa vyskytujú samostatne, 

kedy sú prepojené iba peňažnými tokmi alebo sa môžu organizačne prekrývať.        [6] 

Čo sa týka výstavbového projektu, ten má iba jedného primárneho účastníka. Pre tohto 

účastníka za úplatu pracujú sekundárni účastníci ako, projektanti, dodávatelia, 

subdodávatelia, dozorcovia a mnoho iných.                            [6] 

 

Zadávateľ 

Zadávateľom nazývame osobu, ktorá hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ako 

aj zhotoviteľa stavby. Je to jeden zo základným pojmov v predpisoch o verejných 

zákazkách, ale pri súkromných zákazkách sa prevažne používa ako dočasné označenie 

pre stavebníka. Pojem zadávateľ by sme mali chápať v kontexte so zadávaním zákazky. 

Ak sa zadávanie zákazky ukončí uzatvorením zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, 

mení sa zadávateľ na objednávateľa alebo výstižnejšie na stavebníka.               [6] 

 

 

Stavebník 

Máme dva druhy stavebníkov: 

 súkromní, t.j. zadávatelia súkromných zákaziek – môžu byť jednotlivci (PO, FO) 

alebo skupiny jednotlivcov (súrodenci, manželia), 

 verejní, t.j. zadávatelia verejných zákaziek definovaní v zák. č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ako zadávatelia verejní, dotovaní, alebo sektoroví.         [6] 

Z hľadiska zmluvných vzťahov je stavebník vo vzťahu k dodávateľovi stavebných prác 

objednateľnom stavby.                     [6] 

 

Dodávateľ 

Dodávateľ je vlastne zhotoviteľ stavby, ktorý má na starosti zaistenie materiálov, 

výrobkov a zariadení potrebných k výstavbe a súčasne i stavebných prác a je 

zodpovedný za včasné splnenie dodávky, kvalitu a kompletnosť podľa uzatvorenej 

zmluvy so stavebníkom. 
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Subdodávateľ 

Tento účastník výstavby má za úlohu dodanie čiastkových materiálov a prác potrebných 

k výstavbe. Subdodávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu so stavebníkom.  

 

Projektant 

Projektant je osoba, ktorá vyhotovuje projektovú dokumentáciu k stavebnému 

povoleniu a má na projekčnú činnosť oprávnenie. 

Projektant môže byť v postavení: 

 dodávateľa projektových prác – jeho zákazníkom je stavebník, 

 subdodávateľa projektových  prác – jeho zákazníkom je dodávateľ stavebných prác 

voči stavebníkovi, 

 generálny dodávateľ projektových a stavebných prác – jeho zákazníkom je investor.

                               [6] 

 

Projektový manažér 

Projektový manažér je špecialista v obore projektového manažmentu a je zodpovedný 

za plánovanie, realizáciu a ukončenie projektu. 

  

Vlastník 

Je majiteľom pozemku a stavieb, ktoré sú na tomto pozemku. 

 

Užívateľ 

Užívateľom je osoba, ktorá bude zrealizovaný projekt užívať. 

 

Ďalší účastníci 

Medzi týchto účastníkov môžeme zaradiť osoby, ktoré sa na realizácií stavby fyzicky, 

alebo finančne priamo nepodieľajú, ale či už priamo alebo nepriamo rozhodujú o chode 

výstavby. Sú to najmä stavebný úrad, susedia, verejnosť, banka, poisťovňa, sponzori, 

alebo Európska únia.                              [6] 
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   Tab. 1 – Ciele účastníkov výstavbového projektu [6] 

 

Riadok Účastník Cieľ vo výstavbovom projekte 

1 
stavebník používateľná, prenajímateľná, alebo predajná 

stavba 

2 
dodávateľ minimalizácia finančných strát na zákazke, 

spokojnosť stavebníka a budúcich užívateľov 

3 
subdodávateľ spokojnosť dodávateľa i stavebníka a budúcich 

užívateľov 

4 
projektant spokojnosť stavebníka, budúcich užívateľov, 

spokojnosť verejnosti, popr. spokojnosť 

zákazníka ak nie je priamo stavebník 

5 
projektový  

manažér 

spokojnosť stavebníka 

6 
vlastník spoľahlivá funkcia stavby po celú očakávanú 

dobu jej životnosti 

7 
užívateľ nerušené užívanie stavby po dobu užívania 

8 
verejnosť stavba je bezpečná a spĺňa všeobecné estetické 

nároky a ekologické požiadavky, nie je príčinou 

poklesu cien pozemkov a nehnuteľností, poklesu 

turistiky a pod. 
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3 Plánovanie 

3.1 Plán projektu 

Plánovací proces prebieha hlavne v oblasti času, nákladov, zdrojov a technológií a je 

ukončený zostavením časového rámca, rozpočtu a detailného plánu projektu. Plán 

projektu predstavuje súbor činností, ktoré potrebujeme vykonať pre naplnenie cieľa 

projektu.  

Plán projektu obsahuje: 

 Plán riadenia projektu 

- obsahuje hlavé míľniky projektu, harmonogram a plán riadenia zmien 

harmonogramu 

 Plán riadenia predmetu projektu 

- obsahuje podrobný rozpis prác (WBS) so zoznamom a popisom činností vrátane 

doby trvania a plán riadenia zmien predmetu projektu 

 Plán riadenia nákladov 

- základom je rozpočet projektu, ktorý vychádza z WBS a odhadov nákladov na 

jednotlivé činnosti a zdroje projektu, obsahuje aj plán riadenia zmien a dodatočných 

požiadavkou na zdroje pre krytie činností 

 Plán obsadenia projektu 

- obsahuje organizačnú štruktúru projektu (OBS) s popisom ich rolí a zodpovedností 

a kalendár zapojenia ľudských zdrojov vo väzbe s WBS a harmonogramom 

 Plán riadenia projektovej komunikácie 

- Obsahuje popis komunikačných kanálov a médií so základnými pravidlami 

komunikácie, povinnými časovými odozvami, apod. 

 Plán riadenia subdodávok 

- Súčasťou je rozhodnutie o spôsobe obstarania jednotlivých častí projektu, technické 

a obchodné požiadavky pre podnet k nákupu a pravidlá pre koordináciu a kontrolu 

subdodávok 

 Plán riadenia rizík 

- Obsahuje rôzne ukazovatele kvality, kontrolné zoznamy merania kvality 

a všeobecné plány pre inováciu a zlepšenie procesov                 [3] 

K jednotlivým čiastkovým kapitolám plánu projektu môžeme priradiť čiastkové plány, 

ktoré obsahujú metódy a prístupy riadenia špecifických oblastí projektu, indikátory 

a metriky pre riadenie skutočného priebehu projektu, kontrolné procesy a postupy 

hlásení o stave projektu a jednotlivé korekčné opatrenia.               [3] 

Pri zohľadnení všetkých atribútov projektového plánu sa plán stáva popisom toho, čo 

chceme, aby sa stalo, s prihliadnutím na všetky okolité situácie, čo môžu nastať. Pre 

jeho zostavenie musíme poznať hlavnú definíciu projektu, prostredie, v ktorom bude 

prebiehať realizácia, ďalej spôsob riadenia projektu, odhady nákladov, požiadavky na 

financovanie projektu, riziká, ktoré môžu nastať a mnoho iných špecifických údajov. 
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3.2 Hierarchická štruktúra prác 

Ak máme súhrn podrobných informácií o projekte spolu so základnými požiadavkami 

projektu, môžeme pristúpiť k návrhu podrobného rozvrhu prác, ktorý je kompatibilný k 

čiastkovým cieľom projektu. Projekt rozdelíme na jednotlivé balíky prác, ktoré spolu 

definujú vecný rozsah celého projektu. 

Podrobný rozpis prác projektu umožňuje, aby daný projekt bol riaditeľný, čo znamená, 

aby sa čiastkové aktivity, ktoré sú súčasťou jeho realizácie mohli ďalej delegovať. Ďalej 

aby bol merateľný a jeho čiastkové aktivity sledované a kontrolované; integrovaný, čo 

umožní nadväznosť jednotlivých aktivít, ktoré tvoria integrovaný celok. Rozpis prác by 

mal taktiež zabezpečiť nezávislosť projektu na iných projektoch.               [3]                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Príklad hierarchickej štruktúry prác [vlastný] 

 

3.3 Sieťový graf 

Keď máme určené jednotlivé činnosti potrebné k realizácii projektu, nasleduje ich 

zoradenie v rámci logických väzieb medzi nimi. Aby sme mohli zostaviť časový 

harmonogram, musíme určiť nadväznosť činností projektu. Jednotlivé väzby sú dané 

technologickým postupom alebo môžu byť taktiež ovplyvnené vonkajšími 

skutočnosťami (napr. termín dodávky a pod.). 

 

Projekt 

(20 týždňov) 

Činnosť 1 

Čiastkový projekt 

(6 týždňov) 

Čiastkový projekt 

(11 týždňov) 

Čiastkový projekt 

(3 týždne) 

Činnosť 1 

Činnosť 2 

Činnosť 1 

Činnosť 3 

Činnosť 2 
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Najčastejšie používané typy väzieb sú: 

 koniec-začiatok: predchádzajúca činnosť musí skončiť, aby nasledujúce mohli 

začať (najčastejší typ väzby); 

 koniec-koniec: predchádzajúca činnosť musí skončiť, aby nasledujúce mohli 

skončiť; 

 začiatok-začiatok: predchádzajúca činnosť musí začať, aby nasledujúce mohli 

začať; 

 začiatok-koniec: predchádzajúca činnosť musí začať, aby nasledujúce mohli 

skončiť.                       [1] 

Základ v súčasnom projektovom riadení tvorí sieťová analýza, ktorá využíva techniku 

uzlovo orientovaných sieťových grafov. Táto technika je v súčasnosti najrozšírenejšia 

pre odhad celkovej dĺžky trvania projektu. Určuje predpokladané začiatky a konce 

činností, rezervy projektu a tzv. kritické činnosti, na ktoré v oblasti plánovania 

a riadenia projektu musíme klásť špecifický dôraz. Kritické činnosti tvoria kritickú 

cestu, kde neexistujú žiadne časové rezervy. Ak sa predĺži jedna z činností, ktorá leží 

v tejto ceste, bude to znamenať predĺženie celkovej doby trvania projektu. 

Základné prvky uzlovo orientovaného sieťového grafu tvoria: 

 orientované hrany, ktoré určujú nadväznosť jednotlivých činností 

 

 

 uzly, ktoré predstavujú jednotlivé činnosti projektu                [2] 

 

      Obr. 5: Popis jednotlivých polí uzlu [2] 
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Ak máme určené jednotlivé činnosti a väzby medzi nimi, musíme stanoviť čas, ktorý je 

potrebný pre ich realizáciu. Najčastejšie používané postupy sú: 

 na základe skúseností; 

 expertné odhady; 

 analogické odhady na základe dokumentácií predchádzajúcich projektov; 

 na základe noriem; 

 trojčíselné odhady a pod.                     [1] 

Medzi najpoužívanejšie metódy riadenia projektu v oblasti sieťových grafov patria 

metóda PERT a CMP, vďaka ktorým získame dĺžku trvania všetkých čiastkových 

činností projektu, tým aj celkovú dobu trvania projektu vrátane kritickej cesty a rezerv 

projektu. 

Metóda CPM (Critical Path Method) používa jediný odhad dĺžky trvania činnosti a je 

vhodná najmä pre projekty, kde pre tieto činnosti môžeme presnejšie určiť ich dĺžku 

a platobné podmienky viazané na plánované termíny.                  [3] 

   

Metóda PERT (Program Evaluation and Review Technique) uvažuje optimistickú, 

pesimistickú a pravdepodobnú variantu, z ktorých následne vypočíta dĺžky trvania 

jednotlivých činností. Umožňuje kalkuláciu rizík a je vhodná najmä pre vývojové 

projekty, kde je náročné popredu odhadnúť dĺžku trvania činností a ich väzbu plnenia na 

fakturáciu.                         [3] 

 

3.4 Míľniky projektu 

Pod pojmom míľnik projektu si môžeme predstaviť dôležitú udalosť, ktorá často 

predstavuje začiatok, alebo koniec danej etapy projektu. Je to činnosť, ktorá má nulovú 

dobu trvania. Míľniky pomáhajú organizovať úlohy do logických skupín alebo 

postupností a tiež sa môžu používať k sledovaniu a kontrole pokroku projektu.  

Graficky sa najčastejšie míľnik označuje symbolom . 

  

            

 Obr. 6: Míľnik v programe MS Project [vlastný] 
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3.5 Ganttov diagram 

V dnešnej praxi je používanejším nástrojom pre plánovanie kombinácia sieťového grafu 

s Ganttovým diagramom – Ganttov graf.                    [2] 

Ganttov graf je Ganttov diagram rozšírený o logické väzby medzi jednotlivými 

činnosťami.                         [2] 

Ganttove diagramy sú lineárne, či úsečkové diagramy, ktoré predstavujú jednoduché 

znázornenie priebehu činností projektu, ktoré často prebiehajú aj súčasne. Je to vlastne 

dokument, ktorý graficky znázorňuje informácie z harmonogramu formou riadkového 

grafu. V typickom Ganttovom diagrame predstavuje ľavá os zoznam činností a ďalších 

prvkov projektu a v hornej lište je uvedená časová os. Vodorovnými úsečkami sú 

znázornené doby trvania jednotlivých činností, ktoré sú umiestnené pri zodpovedajúcich 

riadkoch zoznamu a začínajú a končia podľa časového zahájenia a ukončenia projektu.  

                            [2] 

 

Obr. 7: Ganttov graf v programe MS Project [vlastný] 
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3.6 Hierarchická organizačná štruktúra 

Z hierarchickej štruktúry prác vychádza ďalší dokument dôležitý v oblasti organizácie 

projektu, a to hierarchická organizačná štruktúra. Ide o zobrazenie organizácie projektu, 

ktoré nám pridelí k jednotlivým organizačným jednotkám úlohy. Tieto jednotky sú 

následne zodpovedné za vypracovanie jednotlivých častí hierarchickej štruktúry prác. 

Organizačné štruktúry firiem delíme podľa použitého hľadiska na dve skupiny: 

 Predmetné hľadisko – ľudia, súvisiace veci a nehmotné prvky sú usporiadané podľa 

konkrétneho predmetu (cieľ, ktorý má byť dosiahnutý) 

 Funkcionálne hľadisko – usporiadanie podľa odborných hľadísk zainteresovaných 

pracovníkov (napr. projektanti, robotníci podľa profesií)     

            

Medzi ďalšie významné hľadiská, podľa ktorých môžeme deliť organizačné štruktúry 

patrí čas, územie, zákazník, prostredie a proces.                   [8] 

Riadenie projektu v organizačnej štruktúre musí byť zmysluplne prepojené s riadením 

firmy v bežných situáciách. Vo firmách sa najčastejšie vyskytujú nasledovné 

organizačné štruktúry: 

Líniovo štábna štruktúra – táto štruktúra je vhodná najmä pre cyklické javy a je 

obľúbená na najvyšších úrovniach riadenia. 

 

Obr. 8: Líniovo štábna organizačná štruktúra [8, str.78] 
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Projektová štruktúra – je spojená s projektovým riadením a vhodná pre riadenie 

acyklických javov, založená na tíme, ktorý je organizovaný iba na určitú dobu trvania 

projektu, alebo na dobu účasti firmy na projekte. 

Projektová organizačná štruktúra sa môže vyskytovať v nasledujúcich variantoch: 

 Vo firme je vytvorený firemný štáb a tímy pre prípravu a realizáciu projektov riadia 

manažéri za účasti a podpory zamestnancov zákazníka. 

 Celá štruktúra projektu je vytvorená iba pre jediný projekt a po jeho ukončení sa 

rozpadá. 

 Investor si najme manažéra projektu a vytvorí s ním malý riadiaci tím. Manažér je 

poverený riadením od vedenia firmy. Pod vedením manažéra projekt realizujú 

útvary firmy a ďalší externí partneri. 

         

       Obr. 9: Projektová organizačná štruktúra [8, str.78] 

 

Maticová štruktúra – predstavuje kombináciu líniovo štábnej a projektovej štruktúry. 

Väčšinou sa jedná o prispôsobenie rôznych štruktúr potrebám riadenia projektov 

prevažne spojených s výstavbou. Jednotliví pracovníci sú tak vo dvojiciach 

podriadenosti: 

 V odbornej (funkcionálnej) pod vedením manažéra odborného útvaru, ktorý 

dohliada na prácu z odborného hľadiska. Niektorí pracovníci môžu byť na určitú 

dobu uvoľnení a manažér vtedy využíva zostávajúcu kapacitu útvaru, zabezpečuje 

personálne otázky a rozvoj pracovníkov. 

 V predmetnej (cieľovej), kedy pracovník uplatňuje svoje odborné znalosti 

a predpoklady v práci tímu pod vedením manažéra.                          [8] 

Pre správnu funkciu danej organizačnej štruktúry sú kladené vysoké nároky na 

komunikačné a koordinačné schopnosti projektových a líniových manažérov. Vzniká 

dvojitá podriadenosť pracovníkov. 
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        Obr. 10: Maticová organizačná štruktúra [8, str.79] 

 

Dané organizačné štruktúry projektu uľahčujú manažérovi orientáciu medzi 

zainteresovanými osobami na projekte a celkové riadenie projektu. 

 

3.7 Matica zodpovedností 

Matica zodpovedností (tiež matica priradenia zodpovedností) je nástroj pre zobrazenie 

vzťahov medzi osobami, ktoré pracujú na projekte. Priraďuje jednotlivé úlohy 

jednotlivým osobám a určuje ich právomoci a zodpovednosti. Zodpovedné osoby sú 

v matici v stĺpcoch a činnosti v riadkoch. 

Máme rôzne typy zodpovedností, ktoré si môžeme zapamätať vďaka anglickej skratke 

RACI: 

 R – Responsible – ten, kto realizuje úlohu (R). 

 A – Accountable – ten, kto je manažérsky zodpovedný za výsledok, často podpisuje 

a schvaľuje dôležité skutočnosti týkajúce sa úlohy (Ř). 

 C – Consulted – ten, kto môže poskytnúť radu či konzultáciu k úlohe (K). 

 I – Informed – ten, kto má byť informovaný o priebehu úlohy, alebo rozhodnutiach 

v nej (I).        

 S – Support – v praxi sa ukázalo, že je lepšie určiť osobu, ktorá je zodpovedná za 

vykonanie úlohy. Osoba s týmto typom zodpovednosti sa podieľa na plnení úlohy. 

Celkovú zodpovednosť typu R tak môže mať jediná osoba, ostatné majú S.        [2] 
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To, aké hodnoty priradíme jednotlivým pracovníkom, závisí na veľkosti a zložitosti 

projektu a na rozhodnutí projektového manažéra. 

 

Tab. 2 – Matica zodpovedností [vlastná] 

Plánovanie 1 2 3 4 5 

Príprava projektu R,A         

 Prieskumy a projektové podklady R,A         

 Výber na inžiniersku činnosť R,A         

 Zmluva s inžinierskou činnosťou R,A S       

 Výberové konanie na projektanta   R,A       

 Zmluva s projektantom   R,A     S 

Predprojekt   R     A 

 Dokumentácia pre územné konanie   R     A 

 Vlastné územné konanie   A   R S 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby   A   R S 

 Projekt   R     A 

 Dokumentácia pre stavebné  povolenie   R     A 

Stavebné konanie   A   R S 

Vydanie stavebného povolenia   A   R S 

1 – Investor, 2 – Inžinierska organizácia, 3 – Banka, 4- Stavebný úrad                 

5 - Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4 Zmeny v projektoch 

Zmeny sú nevyhnutnou súčasťou každého projektu. Sú príčinou prekračovania termínov 

a nákladov vo výstavbovom projekte a preto by sme ich mali očakávať a racionálnym 

postupom riadiť. 

 

4.1 Riadenie zmien 

Riadenie zmien obsahuje plánovanie zmeny od súčasného stavu k požadovanému 

budúcemu stavu projektu tak, aby tento prechod bol čo najhladší a najefektívnejší.     [1] 

V praxi sa môžeme stretnúť s 2 extrémami, a to: 

 Odmietanie zmien – neracionálny prístup, ktorý odmieta všetky zmeny v projekte 

a vyžaduje nemennosť projektu. 

 Závislosť na zmenách – opačný prístup, kedy realizujeme všetky zmeny v projekte 

a nastáva chaos.  

Ak chceme, aby náš projekt bol úspešný, tak nie je vhodná ani jedna z vyššie uvedených 

alternatív. So zmenami by sme mali pracovať systematicky a brať do úvahy ich dopady 

na projekt v súvislosti so zmenou trojimperatívu. 

Zmeny v projektoch môžu byť spôsobené rôznymi faktormi: 

 Zmenia sa požiadavky zákazníka, vedenia, či užívateľa. 

 Nevhodným plánom projektu nastanú zmeny na dosiahnutie trojimperatívu. 

 Nečakané zmeny od zadávateľa projektu. 

 Zmena vonkajších podmienok (napr. legislatíva, technológie, apod.).         [2] 

Úlohou manažéra projektu je koordinácia priebehu zmien a ich prekonávanie. 

Dôležitým aspektom je intenzívna komunikácia v celom projektovom tíme, aby každý 

člen mal relevantné informácie o danom probléme. 

 

4.2 Plán riadenia zmien a jeho postup tvorby 

Pri tvorbe plánu riadenia zmien je potrebné rozdeliť zmeny do tried podľa dopadu na 

projekt: 

Trieda 1: Zásadné – dopad zmeny zásadne ovplyvní cieľ projektu a zároveň jeho 

celkový rozpočet a koncový termín.  

Trieda 2: Významné – účinok zmeny ovplyvní základnú charakteristiku projektu 

(rozsah a výstupy projektu a postup realizácie projektu). 

Trieda 3: Nepodstatné – zmeny, ktoré nemajú zásadný vplyv na projekt.               [2] 

Ak zmena zásadným spôsobom mení produkt projektu, alebo jeho základné 

charakteristiky, je dobré zvážiť či by lepšia možnosť nebola zastaviť pôvodný projekt 

a naplánovať úplne nový projekt, vrátane jeho časového, nákladového a zdrojového 

plánu. 
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Postup tvorby: 

1. Požiadavka na zmenu 

- podnet k zmene, ktorý obsahuje písomné vyjadrenie dôvodu zmeny, predmet 

zmeny, cieľový stav a meno osoby, ktorá zmenu vyžaduje 

2. Registrácia návrhu na zmenu 

- na príslušnom mieste je realizovaný záznam, že bol predložený námet na zmenu, 

jeho dátum a pod. 

3. Analýza zmeny 

- realizácia analýzy požiadavku, tvorba rôznych riešení, analýza dopadov zmeny 

týkajúcich sa výsledkov, harmonogramu a rozpočtu 

- analýza požiadavku na zmenu je zložená zo súbežných činností, a to tvorbou 

variant riešení a hodnotením dopadov zmeny vo vzťahu k variante riešenia, 

k jednotlivým variantom je tvorený i plán zavedenia zmeny 

- kritéria pre výber optimálnej zmeny sú náklady na zmenu, časová náročnosť 

a špecifikácia výstupov 

4. Prijatie/zamietnutie zmeny 

- prijatie, alebo zamietnutie zodpovednými osobami podľa tried zmien 

5. Realizácia zmeny 

- tvorba plánu pre realizáciu zmeny, jej samotná realizácia a monitorovanie 

6. Dokumentácia o zmene 

- celková evidencia realizovanej zmeny 

7. Vyhodnotenie stavu zmeny 

- je spracovaná záverečná správa o zmene, ktorej obsahom je chronologický popis 

jednotlivých fáz zmien 

- záverečná správa sa vypracováva aj v prípade neuskutočnenia zmeny a je v nej 

uvedený dôvod jej zamietnutia                     [2] 
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Praktická časť 

Praktická časť mojej bakalárskej práce sa venuje výstavbe nového výrobného areálu pre 

švajčiarsku spoločnosť HABA AG, ktorá je zároveň investorom tohto projektu. Jej 

zhotoviteľom  je česká stavebná firma, ktorá mi poskytla materiály, vďaka ktorým 

môžem porovnať rôzne alternatívy tvorby časových harmonogramov  výstavby na 

konkrétnej reálnej zákazke. 

5 Charakteristika investora 

5.1 Všeobecne o firme HABA 

Materská švajčiarska spoločnosť HABA AG je nadnárodným spracovateľom 

a dodávateľom hliníkových, nerezových a oceľových dosiek.  Má bohatú históriu, ktorá 

siaha až do roku 1966, kedy Max Hauri zakladá firmu vo švajčiarskom meste Uster. Po 

niekoľkých rokoch začala spoločnosť svoju činnosť aj v Taliansku, Nemecku, Rakúsku 

a v roku 2007 aj v Českej republike. V priebehu posledných 40 rokoch vzniklo 

obrovské "know-how" firmy v opracovaní dosiek. K ich najdôležitejším odborným 

znalostiam patrí žíhanie ocele a hliníka, brúsenie, frézovanie a rezanie.        [13] 

5.1.1 HABA Czech Sudoměřice 

Spoločnosť HABA Czech má v pláne v Sudoměřicích na Hodonínsku postaviť výrobný 

areál na spracovanie oceľových a hliníkových dosiek určených pre ďalšiu strojársku 

výrobu. Jej plánom je taktiež zamestnať cca 50 ľudí vo výrobe. Firma má 

v Sudoměřicích svoje sídlo, kde zatiaľ zamestnáva 20 ľudí. Investíciu spoločnosť 

plánuje hlavne preto, že rastie dopyt po danom odvetví a výrobkoch a je potrebné 

pokryť trhy vo východnej časti Českej Republiky, ale i na Slovensku, v Rakúsku 

a Poľsku.                [14] 

 

5.2 Charakteristika stavby 

5.2.1 Identifikačné údaje stavby 

 Stavba 

Názov:       Výrobný areál fy.HABA 

Miesto stavby:      Sudoměřice 

Obecný úrad:     ČR 

Stavebný úrad:     ČR 

Rozmery haly:     50 x 109,02 x 12,41 m 

Rozmery administratívnej budovy:     14,7 x 40,45 x 3,77 m 

Rozmery prístrešku na kontajnery:      21,2 x 7 x 5,27 m 
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 Stavebník 

Investor:   CZA, s.r.o., Sudoměřice 

Majiteľ:   CZA, s.r.o., Sudoměřice 

Dodávateľ:  Česká stavebná firma 

 

Stavba je tvorená niekoľkými stavebnými objektmi: 

 D.1. Hala č.1 

 D.2. + D.3. + D.4 + D.6. Neobsadené 

 D.5. Spevnené plochy 

 D.7. Trafostanica – meranie 

 D.7.1 Trafostanica – objekt merania 

 D.8. Oplotenie 

 D.9. Požiarna nádrž 

 D.10.1 + D.10.2 Čerpacia stanica splaškových vôd 

 D.11. Prípojka vody 

 D.12. Prípojka kanalizácie 

 D.13. Prípojka plynu 

 D.14. Sadové úpravy a zeleň 

 D.15. Retenčná nádrž 

 D.16. Preložka odvodňovacieho priekopu 

 

5.2.2 Výrobný areál 

Projekt rieši výstavbu nového výrobného areálu firmy HABA, kde je v prvej etape 

navrhnutá ako hlavný objekt hala so strojárskou výrobou, ktorej súčasťou je 

administratívna budova a prístrešok na kontajnery, pod ktorým bude osadená 

trafostanica. V areály budú vybudované spevnené plochy, ktoré budú nadväzovať na 

stávajúcu spevnenú komunikáciu. V hale budú spracovávané hliníkové a oceľové 

plechy väčších hrúbok – 10-100 mm vrátane brúsenia a leštenia.  

Vybudovanie areálu je v súlade s územným plánom obce Sudoměřice. Výstavba hál 

bude vykonávaná v etapách. V prvej etape bude postavená hala č.1, kde bude pracovať 

30 zamestnancov. Projektovo je stavba navrhnutá tak, aby spĺňala všeobecné technické 

požiadavky na výstavbu. Jej súčasťou je administratívna budova a prístrešok na 

kontajnery.                [12] 

 

5.2.3 Charakter výrobnej haly 

Navrhnutá hala je riešená ako dvojloďový objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru 

o rozmeroch 50 x 109,02 m so zastrešením sedlovými strechami. +0,000 haly je 

osadená na 170,50 BpV. Zastavaná plocha haly je 5 464,08 m
2
 a obostavaný priestor 

haly je 74 220,8 m
3
. 
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Priestor haly je tvorený jedným otvoreným priestorom so vstavanými pohotovostnými 

WC pre ženy a mužov. Hala je prístupná zo všetkých 4 strán sekčnými vrátami 

s jednokrídlovými dvermi. V každej lodi budú osadené žeriavové dráhy na celú dĺžku 

haly, kde požadovaná nosnosť dráhy je 16 t. Na týchto dvoch dráhach bude osadených 

celkom 5 kusov mostových žeriavov o nosnosti 5t a 1 kus žeriavu o nosnosti 10 t. 

Súčasťou haly je administratíva budova a prístrešok na kontajnery. Administratívna 

budova je navrhnutá obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 14,7 x 40,45 m. Jedná sa 

o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt zastrešený plochou  strechou. 

Podlaha je osadená do rovnakej výšky ako hala – t.j.170,50 BpV. Hlavný vstup je 

situovaný z juhovýchodnej strany do centrálnej chodby, z ktorej sú prístupné takmer 

všetky miestnosti objektu, jedná sa o 3 kancelárie, zasadaciu miestnosť, dennú 

miestnosť, sociálne zariadenie pre mužov a ženy a kuchynku. Ďalej sú z chodby 

prístupné šatne s hygienickým zariadením pre mužov a ženy pracujúcich vo výrobe. 

V čele chodby je vstup do skladu a vľavo je situovaný vstup pre zamestnancov. 

V sklade, ktorý je priechodný, budú inštalované dva kompresory so sušičkou vzduchu 

a vzdušníkom. Z chodby sú taktiež navrhnuté dva vstupy do haly. Za administratívnou 

budovou bude umiestnený prístrešok na kontajnery. Ide o otvorený oceľový objekt, 

ktorý má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmeroch 21,2 x 7 m. Zastrešenie bude tvorené 

pultovou strechou s krytinou z trapézového plechu. Pod prístreškom bude umiestnená 

trafostanica.   

Založenie objektu haly bude riešené ako hlbinné na vŕtaných veľkopriemerových 

pilótach, opatrených ŽB kalichovou hlavicou pre votknutie ŽB prefabrikovaných stĺpov. 

Medzi jednotlivé kalichy skeletu budú umiestnené sendvičové základové nosníky 

hr.400 mm, na ktoré budú osadené zateplené sendvičové panely. V zníženej časti haly 

budú základové prahy doplnené o monolitickú pätu o rozmere 1 200x300 mm. Ako 

nosný prvok obvodového plášťa bol navrhnutý železobetónový skeletový systém, ktorý 

sa skladá zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov a väzníkov. Obvodový plášť 

haly je navrhnutý z dvoch častí. Spodnú časť tvoria zateplené sendvičové panely hr.400 

mm z vodostavebného betónu, nad ktoré bude osadený plášť z vodorovných PUR 

panelov Kingspan KS1150 FR hr.200 mm. Osová vzdialenosť obvodových 

železobetónových stĺpov je navrhnutá po 6 m. Stredné stĺpy majú osovú vzdialenosť 12 

m. Murivo vstavaného WC bude vymurované z priečkových brúsených tehál Porotherm 

Profi DRIFIX na tenkovrstvovú murovaciu maltu Porotherm. Nad vstavkom bude 

sadrokartónový strop hr.130 mm. Nosným prvkom konštrukcie strechy haly sú 

prefabrikované železobetónové väzníky a väznice, ktoré sú dodávkou Prefi. Na väznice 

bude prevedený strešný plášť hr.460 mm. Požiarne schodisko haly je navrhnuté oceľové 

z pororoštov.               [11] 

                         

Technológia výroby 

V hale bude umiestnená technológia výroby. Proces výroby oceľových a nerezových 

dosiek spočíva v ich príjme rôznych hrúbok o rozmere 3 x 1 m, pri ktorých prebehne 

vstupná kontrola. Následne sa dosky uložia do medziskladu, odkiaľ ide 80 % dosiek do 

žíhacej pece, kde prebehne proces odstránenia vnútorného pnutia. Po odstránení 

vnútorného pnutia idú dosky k pomaly bežiacim pílam, kde prebieha delenie na menšie 

časti podľa požiadavkou odberateľov. Delenie pílami prebieha prevažne na rozmer 1,0 x 

1,0 m, čo je štandardný skladový formát. Nasleduje kontrola rovinnosti, pokiaľ doska 
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nevyhovie, ide na vyrovnanie na hydraulickom lise. Po vyrovnaní odchádza doska na 

frézu, kde prebieha obojstranné prebrúsenie na rovinnosť v požadovanej tolerancii. 

Prebrúsenie je suchý proces. Po prebrúsení idú dosky na redistribúciu k zákazníkovi 

alebo do skladu a odtiaľ potom na skrátenie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka 

a nasledovne k redistribúcii. Proces výroby hliníkových dosiek je nasledovný. Tieto 

dosky sú po vstupe skontrolované a nasledovne idú na ofrézovanie, kde sa im zaručí 

hrúbka a rovinnosť. Po ofrézovaní sú uskladnené. Potom sú kalibrované dosky krátené 

na požadované rozmery podľa objednávky zákazníka a následne distribuované. 

Posledný sortiment, ktorý bude firma vyrábať sú tvarované diely. Tu idú dosky po 

príjme a následnej kontrole do páliaceho zariadenia, kde sú plazmovými horákmi 

vypálené z dosiek požadované tvary. Páliace zariadenie má samostatné odsávanie 

splodín pri výkone 15 kW, ktoré cez filtre zachytáva mechanické nečistoty vyústené do 

ovzdušia. Vypálený materiál odchádza do žíhacej pece a odtiaľ ide do frézovacích 

strojov, kde prebehne obojstranné ofrézovanie. Po ofrézovaní odchádzajú tieto výrobky 

na distribúciu k zákazníkovi.                 [11] 

 

5.3 Harmonogram výstavby – výstup práce 

Harmonogram stavebných prác, ktorý je vypracovaný projektovým tímom nám 

vyjadruje podrobný zámer stavebníka, celkový prehľad realizácie projektu vrátane 

časového sledu činností a slúži ku kontrole jednotlivých fáz výstavby spolu s ich 

financovaním. Má závažnú výpovednú hodnotu a hovorí nielen o príprave stavby a 

o samotnej realizácií, ale aj o nárokoch stavby ohľadom ľudských a materiálnych 

zdrojov, technologického vybavenia a energií. 

Na zvislej ose harmonogramu je textová časť, ktorá obsahuje základné informácie 

o jednotlivých objektoch výstavby, ktorým je pridelená doba trvania. Toto zobrazenie 

môžeme rozšíriť o grafickú časť, ktorá predstavuje časovú os zvyčajne členenú na roky, 

kvartály, mesiace, v niektorých prípadoch aj na týždne. Na tejto osi sú umiestnené 

jednotlivé objekty výstavby v podobe ich predpokladaných začatí a ukončení, vrátane 

väzieb medzi nimi. 

Česká stavebná firma mi poskytla oficiálny harmonogram stavebných prác v programe 

Microsoft Excel, ktorý som prepracovala do vlastnej verzie, taktiež v tomto programe. 

Na počiatku realizácie výstavby, konkrétne pri realizácií zemných prác, však boli na 

mieste výstavby vykopané archeologické predmety, takže celková doba realizácie 

zákazky sa predĺžila o cca mesiac. Na základe tejto skutočnosti som vytvorila druhý  

harmonogram, ktorý berie do úvahy predĺženie realizácie zákazky v programe MS 

Excel. Oba harmonogramy som následne vytvorila aj v programe Microsoft Project. 
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5.3.1 Microsoft Excel 

Harmonogram tvorí časová os, ktorá je rozdelená na roky a mesiace a najmenšiu 

jednotku tvoria týždne. Na zvislej osi sú rozpísané jednotlivé činnosti v určitom 

logickom slede, ktorý naplánoval stavebník. Týmto činnostiam je priradená ich dĺžka 

trvania znázornená pod časovou osou.  

Pôvodná dĺžka trvania výstavby bola naplánovaná na 8 mesiacov. Vďaka 

neplánovaným zmenám v podobe predĺženia výstavby o cca mesiac je v druhom 

harmonograme prác táto zmena viditeľná práve vo fáze výkopových prác. V pôvodnom 

harmonograme nebol vedený stavebný denník, tak som ho pridala medzi činnosti, 

keďže podľa zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) je stavebný denník súčasťou dokumentácie, ktorá je na stavbe. Harmonogram 

som rozšírila aj o kontrolné dni investorov, ktoré som určila podľa realizácie 

významných činností na stavbe tvorené napr. výstavbou ŽB skeletového systému haly. 

Celková skutočná realizácia projektu sa predĺžila na 9 mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             Pôvodný harmonogram prác - MS Excel

Výrobní areál fy. HABA 27.11.2014 5.8.2015

 VORBEREITUNGS- ARBEITEN / PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 27.11.2014 30.1.2015

      Unterschreibung des Werkvertrages/Podpis SoD 27.11.2014 27.11.2014

      Übergabe und Übernahme der Baustelle/Předání a převzetí staveniště 11.12.2014 11.12.2014

      Vorbereitungs- Arbeiten, Baustelleneinrichtung/Přípravné práce , zařízení staveniště 16.12.2014 19.12.2014

      Die technische Pause - die Dauer der Pause wird nicht in die Ausführungs-Frist 31  Wochen 
eingerechnet/Technická pauza - doba se nezapočítává

20.12.2014 4.1.2015

      Abnahme der Ackerboden + Abfuhr / Sejmutí ornice + odvoz 5.1.2015 20.1.2015

      Abreißen der Fläche - Vorbereitung der Gelände + Abfuhr / Bourání ploch - příprava území + 
odvoz

5.1.2015 30.1.2015

   HALLE / HALA 19.1.2015 5.8.2015

      Bohrpfähle / Piloty 19.1.2015 19.2.2015

      Stahlbeton- Fertigteilskelet / ŽB skeletový systém 5.2.2015 29.3.2015

      Beendigung des Skeletes / Ukončení skeletu 29.3.2015 29.3.2015

      Dachaufbau + Dachlichte / Zastřešení + světlíky 7.3.2015 4.6.2015

      Fenster und Türe / Výplně otvorů 1.5.2015 10.6.2015

      Sandwichplatten / Sendvičové panely 7.3.2015 4.6.2015

      Unterschichten für Fußboden / Podkladní vrstvy podlahy 14.2.2015 30.4.2015

      Beendigung der Unterschichten / Ukončení podkladních vrstev 30.4.2015 30.4.2015

      Beton- Fußboden / Betonové podlahy 30.4.2015 15.6.2015

      Haustechnik (Heizung, Luft- und Gas- Leitungen, Elektro) / Vnitřní práce haly (vytápění, 
rozvody vzduchu, plynu, EL)

8.5.2015 5.8.2015

      Lieferung der Technologie und Maschinen / Návoz technologie a strojů 5.8.2015 5.8.2015

   BÜROGEBÄUDE / ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 19.1.2015 5.8.2015

      Bohrpfähle / Piloty 19.1.2015 19.2.2015

      Fundamente + Instalationskanäle / Základy + instalační kanály 5.2.2015 24.2.2015

      Senkrechte Konstruktionen (Mauerwerk) / Svislé konstrukce (zdivo) 9.2.2015 7.5.2015

      Dachaufbau / Zastřešení 7.3.2015 21.3.2015

      Fußboden + Unterschichten / Podlahy + podkladní vrstvy 21.3.2015 7.5.2015

      Haustechnik (Sanitär, Heizung, Elektro, Lüftung) / Vnitřní práce (rozvody ZTI, ÚT, EL, VZT) 11.4.2015 4.6.2015

      Fenster und Türe / Výplně otvorů 21.4.2015 7.5.2015

      Innenputz / Omítky 1.5.2015 5.7.2015

      Komplettierung / Kompletace 5.6.2015 5.8.2015

      Aufräumen / Úklid 20.7.2015 5.8.2015

   AUßENOBJEKTE / VENKOVNÍ OBJEKTY 6.2.2015 5.8.2015

      Überdachung für Container / Přístřešek pro kontejnery 8.5.2015 25.7.2015

      Trafostation + Schwachstromleitung (Zusammenarbeit mit ČEZ) / Trafostanice + vedení VN    
(součinnost ČEZ)

22.3.2015 4.6.2015

      Unterschichten für gefestigte Flächen / Podkladní vrstvy zpevněných ploch 22.3.2015 15.7.2015

      Bitumen- Flächen / Asfaltové povrchy 15.7.2015 4.8.2015

      Umzäunung / Oplocení 24.6.2015 25.7.2015

      Feuer- und Retention- Becken / Požární + retenční nádrž 6.2.2015 25.7.2015

      Pumpenstation / Čerpací nádrž 6.2.2015 25.7.2015

      Wasseranschluss / Přípojka vody 6.2.2015 5.7.2015

      Druckkanalisation / Výtlak kanalizace 6.2.2015 5.7.2015

      Gasanschluss / Přípojka plynu 6.2.2015 5.7.2015

      Gartenarbeiten / Sadové úpravy 20.7.2015 5.8.2015

      Beendigung der Arbeiten + Übergabe des Areals / Ukončení prací + předání areálu 5.8.2015 5.8.2015

Tätigkeit / Název úkolu Aufnahme / 
Zahájení

Beendigung 
/ Dokon čení

2014 2015
Listopad Prosinec Leden Únor Březen

7 8 9 10 11 12 15 16 17 181 2 3 4 5 6

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

19 20 21 22 23 2413 14 37 38 39 40 41 4231 32 33 34 35 3625 26 27 28 29 30

29.3.2015

5.8.2015

30.4.2015

5.8.2015

27.11.2014

11.12.2014
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             Upravený harmonogram prác - MS Excel

Výrobní areál fy. HABA 27.11.2014 5.9.2015
   PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 27.11.2014 28.2.2015

      Podpis SoD 27.11.2014 27.11.2014

      Předání a převzetí staveniště 11.12.2014 11.12.2014

      Zahájení prací - přípravné práce , zařízení staveniště 16.12.2014 19.12.2014

      Technická pauza - doba jejího trvání se nezapočítává do lhůty plnění 31 týdnů 20.12.2014 4.1.2015

      Sejmutí ornice + odvoz 5.1.2015 22.2.2015

      Bourání ploch - příprava území + odvoz 5.1.2015 28.2.2015

   HALA 16.12.2014 5.9.2015

      Stavební denník 16.12.2014 5.9.2015

      Piloty 19.2.2015 19.3.2015

      ŽB skeletový systém 5.3.2015 29.4.2015

      Ukončení skeletu 29.4.2015 29.4.2015

      Zastřešení + světlíky 7.4.2015 4.7.2015

      Kontrolní den investora 15.4.2015 15.4.2015

      Výplně otvorů 1.6.2015 10.7.2015

      Sendvičové panely 7.4.2015 4.7.2015

      Podkladní vrstvy podlahy 14.3.2015 31.5.2015

      Ukončení podkladních vrstev 31.5.2015 31.5.2015

      Betonové podlahy 30.5.2015 15.7.2015

      Kontrolní den investora 24.6.2015 24.6.2015

      Vnitřní práce haly (vytápění, rozvody vzduchu, plynu, EL) 8.6.2015 5.9.2015

      Návoz technologie a strojů 19.8.2015 19.8.2015

   ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 19.2.2015 5.9.2015

      Piloty 19.2.2015 19.3.2015

      Základy + instalační kanály 5.3.2015 24.3.2015

      Svislé konstrukce (zdivo) 9.3.2015 7.6.2015

      Kontrolní den investora 13.5.2015 13.5.2015

      Zastřešení 7.4.2015 21.4.2015

      Podlahy + podkladní vrstvy 21.4.2015 7.6.2015

      Vnitřní práce (rozvody ZTI, ÚT, EL, VZT) 11.5.2015 4.7.2015

      Výplně otvorů 21.5.2015 7.6.2015

      Omítky 1.6.2015 5.8.2015

      Kompletace 5.7.2015 5.9.2015

      Úklid 20.8.2015 5.9.2015

   VENKOVNÍ OBJEKTY 6.3.2015 5.9.2015

      Přístřešek pro kontejnery 8.6.2015 25.8.2015

      Trafostanice + vedení VN (součinnost ČEZ) 22.4.2015 4.7.2015

      Podkladní vrstvy zpevněných ploch 22.4.2015 17.8.2015

      Asfaltové povrchy 15.8.2015 4.9.2015

      Oplocení 24.7.2015 25.8.2015

      Požární + retenční nádrž 6.3.2015 25.8.2015

      Čerpací nádrž 6.3.2015 25.8.2015

      Přípojka vody 6.3.2015 5.8.2015

      Výtlak kanalizace 6.3.2015 5.8.2015

      Přípojka plynu 6.3.2015 5.8.2015

      Sadové úpravy 21.8.2015 5.9.2015

      Ukončení prací + předání areálu 5.9.2015 5.9.2015

Název úkolu
20152014

Dokon čeníZahájení
425 6 7 8 9 10

Březen Duben Květen Červen

13 14 15 16

Srpen

32 33 34 352817 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Listopad Prosinec Leden Únor

1 2 3 4 11 12 27 4029 30 31

Září

36 37 38 39

Červenec

41

29.4.2015

24.6.2015

15.4.2015

13.5.2015

5.9.2015

31.5.2015

19.8.,2015

27.11.2014

11.12.2014
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5.3.2 Microsoft Project 

Microsoft Project je štandardným software-om pre riadenie projektov, ktorý umožňuje 

tvorbu a plánovanie časových rámcov pre konkrétne projekty. Na rozdiel od MS Excel 

môžeme v tomto programe vytvoriť Ganttov graf, ktorý ilustruje časové termíny, zdroje 

a činnosti projektu. Tieto činnosti sú spojené logickými väzbami v podobe šípok, ktoré 

znázorňujú začiatky a konce jednotlivých činností. Grafické znázornenie 

harmonogramu prác Ganttovým diagramom je prehľadnejšie a umožňuje nám tak lepšiu 

orientáciu v kontrole plnení jednotlivých aktivít harmonogramu podľa požadovaných 

kritérií.  

Práca v MS Project nie je obmedzená len na tvorbu časových plánov. Umožňuje taktiež 

analyzovať zdroje a rozpočty projektov. Tento program však nie je štandardnou 

súčasťou balíka Microsoft Office a je potrebné si zakúpiť v porovnaní s inými bežne 

dostupnými software-mi drahšiu licenciu. 

 

 

Obr. 11: Možnosti práce v programe MS Project [vlastný]  



Název činnosti Doba 

trvání

Zahájení Dokončení

Výrobní areál fy. HABA 188 dny 27.11. 14 5.8. 15

 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 48 dny 27.11. 14 30.1. 15

Podpis SoD 0 dny 27.11. 14 27.11. 14

Předání a převzetí staveniště 0 dny 11.12. 14 11.12. 14

Zahájení prací - přípravné práce, zařízení staveniště 4 dny 16.12. 14 19.12. 14

Technická pauza - doba se nezapočítává do lhůty plnění 31 týdnů 12 dny 20.12. 14 4.1. 15

Sejmutí ornice + odvoz 12 dny 5.1. 15 20.1. 15

Bourání ploch - příprava území + odvoz 20 dny 5.1. 15 30.1. 15

 HALA 150 dny 19.1. 15 5.8. 15

Piloty 25 dny 19.1. 15 19.2. 15

ŽB skeletový systém 42 dny 5.2. 15 29.3. 15

Ukončení skeletu 0 dny 29.3. 15 29.3. 15

Zastřešení + světlíky 68 dny 7.3. 15 4.6. 15

Výplně otvorů 29 dny 1.5. 15 10.6. 15

Sendvičové panely 68 dny 7.3. 15 4.6. 15

Podkladní vrstvy podlahy 59 dny 14.2. 15 30.4. 15

Ukončení podkladních vrstev 0 dny 30.4. 15 30.4. 15

Betonové podlahy 33 dny 30.4. 15 15.6. 15

Vnitřní práce haly (vytápění, rozvody vzduchu, plynu, EL) 66 dny 8.5. 15 5.8. 15

Návoz technologie a strojů 0 dny 5.8. 15 5.8. 15

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 150 dny 19.1. 15 5.8. 15

Piloty 25 dny 19.1. 15 19.2. 15

Základy + instalační kanály 15 dny 5.2. 15 24.2. 15

Svislé konstrukce (zdivo) 69 dny 9.2. 15 7.5. 15

Zastřešení 12 dny 7.3. 15 21.3. 15

Podlahy + podkladní vrstvy 37 dny 21.3. 15 7.5. 15

Vnitřní práce (rozvody ZTI, ÚT, EL, VZT) 40 dny 11.4. 15 4.6. 15

Výplně otvorů 13 dny 21.4. 15 7.5. 15

Omítky 47 dny 1.5. 15 5.7. 15

Kompletace 46 dny 5.6. 15 5.8. 15

Úklid 14 dny 20.7. 15 5.8. 15

VENKOVNÍ OBJEKTY 136 dny 6.2. 15 5.8. 15

Přístřešek pro kontejnery 58 dny 8.5. 15 25.7. 15

Trafostanice + vedení VN (součinnost ČEZ) 56 dny 22.3. 15 4.6. 15

Podkladní vrstvy zpevněných ploch 86 dny 22.3. 15 15.7. 15

Asfaltové povrchy 16 dny 15.7. 15 4.8. 15

Oplocení 25 dny 24.6. 15 25.7. 15

Požární + retenční nádrž 128 dny 6.2. 15 25.7. 15

Čerpací nádrž 128 dny 6.2. 15 25.7. 15

Přípojka vody 112 dny 6.2. 15 5.7. 15

Výtlak kanalizace 112 dny 6.2. 15 5.7. 15

Přípojka plynu 112 dny 6.2. 15 5.7. 15

Sadové úpravy 14 dny 20.7. 15 5.8. 15

Ukončení prací + předání areálu 0 dny 5.8. 15 5.8. 15

27.11.

11.12.

29.3.

30.4.

5.8.

5.8.
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Název činnosti Doba 

trvání

Zahájení Dokončení

Výrobní areál fy. HABA 216 dny 27.11. 14 5.9. 15

 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 69 dny 27.11. 14 28.2. 15

Podpis SoD 0 dny 27.11. 14 27.11. 14

Předání a převzetí staveniště 0 dny 11.12. 14 11.12. 14

Zahájení prací - přípravné práce , zařízení staveniště 4 dny 16.12. 14 19.12. 14

Technická pauza - doba jejího trvání se nezapočítává 12 dny 20.12. 14 4.1. 15

Sejmutí ornice + odvoz 37 dny 5.1. 15 22.2. 15

Bourání ploch - příprava území + odvoz 42 dny 5.1. 15 28.2. 15

 HALA 203 dny 16.12. 14 5.9. 15

Stavební denník - vedení 203 dny 16.12. 14 5.9. 15

Piloty 23 dny 19.2. 15 19.3. 15

ŽB skeletový systém 45 dny 5.3. 15 29.4. 15

Ukončení skeletu 0 dny 29.4. 15 29.4. 15

Zastřešení + světlíky 67 dny 7.4. 15 4.7. 15

Kontrolní den investora 0 dny 15.4. 15 15.4. 15

Výplně otvorů 32 dny 1.6. 15 10.7. 15

Sendvičové panely 67 dny 7.4. 15 4.7. 15

Podkladní vrstvy podlahy 61 dny 14.3. 15 31.5. 15

Ukončení podkladních vrstev 0 dny 31.5. 15 31.5. 15

Betonové podlahy 37 dny 30.5. 15 15.7. 15

Kontrolní den investora 0 dny 24.6. 15 24.6. 15

Vnitřní práce haly (vytápění, rozvody vzduchu, plynu, EL) 70 dny 8.6. 15 5.9. 15

Návoz technologie a strojů 0 dny 19.8. 15 19.8. 15

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 154 dny 19.2. 15 5.9. 15

Piloty 23 dny 19.2. 15 19.3. 15

Základy + instalační kanály 18 dny 5.3. 15 24.3. 15

Svislé konstrukce (zdivo) 72 dny 9.3. 15 7.6. 15

Kontrolní den investora 0 dny 13.5. 15 13.5. 15

Zastřešení 11 dny 7.4. 15 21.4. 15

Podlahy + podkladní vrstvy 37 dny 21.4. 15 7.6. 15

Vnitřní práce (rozvody ZTI, ÚT, EL, VZT) 43 dny 11.5. 15 4.7. 15

Výplně otvorů 15 dny 21.5. 15 7.6. 15

Omítky 51 dny 1.6. 15 5.8. 15

Kompletace 49 dny 5.7. 15 5.9. 15

Úklid 13 dny 20.8. 15 5.9. 15

VENKOVNÍ OBJEKTY 143 dny 6.3. 15 5.9. 15

Přístřešek pro kontejnery 61 dny 8.6. 15 25.8. 15

Trafostanice + vedení VN (součinnost ČEZ) 56 dny 22.4. 15 4.7. 15

Podkladní vrstvy zpevněných ploch 90 dny 22.4. 15 17.8. 15

Asfaltové povrchy 16 dny 15.8. 15 4.9. 15

Oplocení 25 dny 24.7. 15 25.8. 15

Požární + retenční nádrž 134 dny 6.3. 15 25.8. 15

Čerpací nádrž 134 dny 6.3. 15 25.8. 15

Přípojka vody 119 dny 6.3. 15 5.8. 15

Výtlak kanalizace 119 dny 6.3. 15 5.8. 15

Přípojka plynu 119 dny 6.3. 15 5.8. 15

Sadové úpravy 12 dny 21.8. 15 5.9. 15

Ukončení prací + předání areálu 0 dny 5.9. 15 5.9. 15

27.11.

11.12.

29.4.

15.4.

31.5.

24.6.

19.8.

13.5.
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ZÁVER 

Pri spracovaní mojej bakalárskej práce som sa bližšie zoznámila s plánovaním 

organizácie výstavby. Keďže táto téma je veľmi rozsiahla, zamerala som sa hlavne na 

časové plánovanie a efektívnu a prehľadnú tvorbu časových harmonogramov.  

Projekty sa vyskytujú v každej sfére podnikania či už v stavebníctve, informačných 

technológiách, marketingu alebo miestnej samospráve. Sú základným kameňom pri 

realizácií konkrétnych cieľov s jasne definovanými začiatkami a koncami. V teoretickej 

časti som popísala hlavnú definíciu a ciele výstavbových projektov a základné kritéria 

ich úspešností. Keďže priebeh realizácie projektu môže ovplyvniť mnoho či už 

plánovaných alebo neplánovaných udalostí, popísala som základné princípy správneho 

projektového riadenia. Ďalej som sa zaoberala životným cyklom projektu spolu s jeho 

hlavnými účastníkmi. V praxi sa často vyskytuje mnoho problémov týkajúcich sa 

prestojov, ktoré sú príčinou nie príliš nízkych finančných strát. Záver teoretickej časti 

som venovala dôležitému časovému plánovaniu a zmenám, ktoré môžu nastať či už sme 

ich čakali alebo naopak. 

Pre spracovanie praktickej časti som použila poskytnuté podklady od českej stavebnej 

firmy, ktorá rieši výstavbu výrobného areálu pre spoločnosť HABA s.r.o. v obci 

Sudoměřice. Popísala som danú firmu, ktorá je taktiež v úlohe investora spolu 

s predmetom výstavby.  

Cieľom práce bolo navrhnúť efektívny plán výstavby. Keďže stavebná firma mi 

poskytla vlastný harmonogram prác, porovnala som jeho tvorbu v dvoch rôznych 

počítačových programoch. Harmonogram firmy som prepracovala do vlastnej podoby 

v programe Microsoft Excel. Môžeme v ňom vidieť termíny konania jednotlivých 

činností a dôležité míľniky projektu, no náklady a zdroje v ňom zaznačené nie sú.  

Keďže časové plánovanie projektov v programe Microsoft Excel považujem za 

zbytočne zdĺhavé a menej prehľadné, vytvorila som časový plán výstavby výrobného 

areálu v programe Microsoft Project. Sú v ňom graficky viditeľné jednotlivé väzby 

medzi pracovnými činnosťami a tým je docielená lepšia orientácia a prehľadnosť, čo 

môže byť výhodou pri úspešnom riadení projektu. 

Hlavnou črtou projektu je, že je nástrojom zmeny. Aby sme sa lepšie s týmito zmenami 

vyrovnali, musíme vytvoriť správny plán projektu, ktorý bude zohľadňovať rôzne 

aspekty ovplyvňujúce dosiahnutie jeho cieľa. Pri spracovaní práce som si uvedomila 

dôležitosť plánovania a problematike projektového riadenia by som sa rada venovala 

naďalej. 
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