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Úvod 

Základním stavebním kamenem pro úspěšné realizování projektů je nepochybně kvalitní a 

detailní rozpracování plánu daného projektu. Během plánování projektu je nutné brát ohled na 

jednotlivá omezení, kterým je projekt vystaven. 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovit plán projektu, identifikovat rizika související 

s realizací daného projekt a navrhnou opatření, která může společnost využít při své další 

činnosti. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, jedná se o část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část této práce obsahuje základní pojmy související s projektovým 

managementem. Tato část je rozdělena na kapitoly zabývající se problematikou projektu, 

projektových plánu a projektových rizik. 

Kapitola zaměřená na projekt se podrobněji zabývá cílem projektu, logickým rámcem 

projektu a životními cykly projektu. Následující kapitola zaměřená na projektové plány 

obsahuje časové plány projektu, plán zdrojů a jejich vyrovnávání. Teoretická část této 

bakalářské práce je zakončena kapitolou zabývající se problematikou rizik pro projektovou 

činnost. 

Praktická část se věnuje vypracováním plánu projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům, který 

realizovala společnost Swietelsky stavební s.r.o. Cílem praktické části je také identifikace 

nedostatků, kterých se případně společnost Swietelsky dopustila během realizace daného 

projektu. 

Pro realizaci praktické části bylo nezbytné se seznámit s pracovními postupy a projektovým 

řízením dle standardů a praktik, které společnost Swietelsky stavební s.r.o využívá. 

V praktické části je vypracován logický rámec projektu, dále jsou identifikované jednotlivé 

fáze projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům s příslušnými aktivitami, které je nutné 

realizovat pro úspěšné dokončení projektu. Poté je rozpracován časový plán projektu 

doplněný o přehled nákladů a způsob financování projektu. Zbývající část praktické části této 

práce se věnuje rizikům identifikovaným pro projekt. Tato rizika jsou dále v práci rozřazena 

do skupin dle jejich důsledků a je navrhnut postup jejich ošetření. 

Závěr praktické části se věnuje zhodnocením projektu a navržení zlepšení pro projekt 

v souladu s cíli této bakalářské práce. 
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1. Pojmy související s Projektovým managementem 

Projektový management jako vědní obor začíná být chápan až po druhé světové válce, 

nicméně prvky projektového managementu a jeho principy byly využívány již starověkými 

civilizacemi, za účely dosahování monumentálních staveb a jiných věcí.  

S projektovým managementem nepochybně souvisí nepřeberné množství pojmů. Pojmy 

projektového managementy související s projektovým řízením projektu Pěšina 

ke Klášterským rybníkům budou představeny v následujících kapitolách.  

1.1. Projekt 

Z definice projektu dle PMBOK vyplývá, že se jedná o dočasně realizovaný soubor aktivit, 

jehož účelem je vytvoření unikátního výstupu. Vytvoření daného výstupu projektu je zároveň 

omezeno několika faktory. Tato jednotlivá omezení daného projektu značí tzv. trojimperativ 

projektu. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Trojimperativ v základním pojetí je tedy vytyčen náklady, časem a kvalitou (kvalitu lze 

zaměnit u některých projektů za rozsah). Ovšem existují i další omezení, které uvádí např. 

PMOK. Zde je možné zařadit ještě zdroje, riziko a kvalitu nebo rozsah, dle toho jaký z těchto 

parametrů byl zvolen v základním trojimperativu. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Úspěšné řízení projektu znamená, že u daného projektu budou dodrženy hranice prvků 

základní trojimperativu a zároveň výstup projektu bude v souladu s požadavky, které stanovil 

investor projektu. (Schwalbe, 2007) 

Zároveň je nutné ohledně projektu komunikovat s investorem, neboť právě investor může 

upřednostňovat jeden z prvků trojimperativu, což se může odrazit v dalším plnění projektu. 

Proto je nutné udržovat určitou rovnováhu mezi jednotlivými prvky, neboť přehnané nároky 

na dobu realizaci projektu se mohou projevit drastickým nárůstem nákladů nebo poklesem 

kvality. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Pro účely této práce byly jakožto základní parametry trojimperativu zvoleny náklady, čas a 

kvalita. 
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1.1.1. Cíle projektu 

Cílem každého projektu je předložit výstupy, které splňují parametry definované 

v trojimperativu projektu. Tyto parametry jsou výstupy v patřičné kvalitě, akceptované ceně a 

v časové dotaci, které byla projektu přidělena. Dále je nutné vzít v úvahu i rizika obklopující 

všechny aspekty daného projektu, tak aby rizika nebránila zdárnému dokončení projektu dle 

jeho kritérií. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  

S rostoucím scopem daného projektu je pravděpodobnější, že k dosažení hlavního cíle daného 

projektu, bude nutné realizovat i postupné cíle, tzv. milníky. (Vacek, Špicar, Martinovský, 

2017) 

Milníky zpravidla nemají vlastní dobu trvání, pod jednotlivé milníky většinou spadá několik 

aktivit, které je nutné realizovat pro splnění vytyčeného milníku. Jednotlivé milníky jsou 

základem pro stanovení a monitorování dílčích cílů. (Schwalbe, 2007) 

Jakožto příklad milníků, pro projekt Pěšina ke Klášterským rybníkům lze uvézt hlavní prvky 

realizační fáze, tedy vyhotovení pěšiny, lávky a realizaci sadových úprav.  

Při stanovení cílů projektu je nutné brát v potaz všechny aspekty daného projekty a 

zainteresované strany, které se podílejí na kontextu projektu. Každý projekt zpravidla 

ovlivňuje okolí, ve kterém je realizován. Je proto nezbytné provézt analýzy zkoumající strany 

zainteresované v projektu a prostředí, které bude projektem pozměněno. Určité aspekty 

projektu mohou již na první dojem prozradit zkušenému projektovému manažerovi různá 

úskalí projektu nebo jiné informace související s projektovým plánovaním. (Doležal, Máchal, 

Lacko, 2012) 

Mezi tyto aspekty lze zařadit původ projektu (informace o zadavateli, předešlé zkušenosti se 

zadavatelem, propojenost organizací objednávající projekt a organizace projekt realizující), 

výstupy projektu (jsou výstupy v hmotné podobě nebo nehmotné, k čemu budou výstupy 

sloužit), legislativní důvody (je projekt smluvně ošetřen, jsou jednoznačně definované ve 

smlouvě o projektu všechny klíčové aspekty daného projektu), velikostí projektu (jak velký 

projektový tým je potřeba na realizaci projektu, má zhotovitel projektu zkušenosti s projekty 

v dané velikosti, jsou časové, nákladové a finanční odhady a analýzy kvalitně zpracovány). 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Dále je nutné provézt takzvanou SWOT analýzu. Výhodou této metody je její aplikovatelnost 

na různé prvky a okolí projektu. Tato metoda spočívá v identifikaci takzvaných Strengths 

(silných stránek), Weaknesses (slabých stránek), Opportunities (příležitostí) a Threats 

(hrozeb), které obklopují jednotlivé aspekty projektu. (Schwalbe, 2007)  
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Obrázek č. 1: SWOT analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, str. 61), 2020 

 

SWOT analýza patří mezi nejvšestrannější nástroje na identifikaci rizik projektu. Zároveň je 

možné pomocí této analýzy, krom identifikace rizik identifikovat také různé příležitosti 

projektu, které na rozdíl od rizik mohou pomoci s plněním projektu. (Schwalbe, 2007) 

Na základě výstupů ze SWOT analýzy je dále nutné realizovat takzvanou rozšířenou SWOT 

analýzu, která stanovuje jednotlivé strategie a přístupy k výstupům z dané SWOT analýzy. 

Tyto strategie nesou své označení na základě kvadrantů, které jsou převzaté ze SWOT matice. 

Jednotlivé strategie jsou: S-O strategie, zde dochází k využití silných stránek za účelem 

získání dalších výhod, W-O strategie, zde dochází k odstranění a přeměně slabin, které 

mohou být využity jako další příležitosti, S-T strategie, zde dochází k využití silných stránek 

a předností k eliminaci hrozeb ohrožujících projekt, W-T strategie, zde je nutné eliminovat 

slabé stránky a zamezit tak vzniku nových hrozeb pro projekt. (Doležal, Máchal, Lacko, 

2012) 

1.1.2. Logický rámec projektu 

Po identifikaci základních parametrů projektu je nutné tyto jednotlivé parametry zaznamenat 

do logické rámcové matice projektu.  

Logická rámcová matice neboli logický rámec projektu je jednou z mnoha základních 

pomůcek, které je nutné realizovat během počátečních fází projektu. Tato matice poté slouží 

k projekci cílů a účelu projektu na malé ploše, zpravidla ve formátu A4 pro snazší 

komunikaci se zainteresovanými stranami projektu. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Informace zanesené v logické rámcové matici je dále vhodné testovat a rozvíjet neboť je 

možné tímto způsobem odhalit některé vady a problémy daného projektu, které mohou 

souviset s definovanými cíli projektu nebo aktivitami, které je nutné vykonat pro splnění 

celkových cílů projektu nebo dílčích cílů. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 
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Matice se skládá ze šestnácti polí, tedy ze čtyř sloupců a čtyř řádků. Je důležité prát v úvahu, 

že poslední sloupec je posunut o jedno pole směrem dolu. Toto je z důvodu následného čtení 

a interpretace matice (samotný způsob čtení logické rámcové matice je zobrazuje obrázek č. 

2). V jednotlivých buňkách řádků obsahuje již zmíněné cíle projektu a samozřejmě také účel 

projektu, dále zde jsou uvedeny výstupy projektu a klíčové aktivity. (Vacek, Špicar, 

Martinovský, 2017) 

Přínosy (účel) projektu jsou nepřímo dosaženou věcí, k níž vede realizace projektu. 

Realizace těchto přínosů nespadá pod práci projektového manažera, zpravidla účely projektu 

spadají pod objednavatele nebo investora projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Cíl projektu jasně a srozumitelně definuje odpověď na otázku, proč má být projekt 

vyhotoven a jaké přínosy mají být z projektu zajištěny. Cíl projektu zpravidla vyjadřuje 

potřebu pro generaci zisku, kdy je možné využít techniky a analýzy uvedené v kapitole Cíle 

projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Výstupy projektu znamenají, co konkrétně bude vyhotoveno, tak aby došlo ke změnám 

stavu, které vedou k úspěšnému cíli projektu. Výstupy projektu vznikají plněním jednotlivých 

a zejména klíčových aktivit, které je nutné v projektu realizovat. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015) 

Klíčové aktivity zásadním způsobem ovlivňují jednotlivé výstupy, dle toho jak jsou 

jednotlivé aktivity realizovány a plněny. V logické rámcové matici se zpravidla tyto aktivity 

nerozepisují do detailních bodů nebo aktivit, ale udávají se zdroje pomocí, kterých budou tyto 

aktivity realizovány. Mezi tyto zdroje můžeme řadit časové zdroje v podobě člověkodní a 

finanční zdroje v podobě měny, ve které se daný projekt realizuje. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015) 

Další ukazatele, které jsou z logické rámcové matice dostupné, jsou patrné ze sloupců. Tyto 

ukazatele se zabývají potvrzením přínosu projektu, způsobu jejich ověření a předpoklady a 

riziky, se kterými je nutné během projektu pracovat. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Objektivně ověřitelné ukazatele mají za cíl jasně a srozumitelně prokázat dosažení pro cíl 

projektu, účel projektu a výstupy projektu. Tyto ukazatele by měli být snadno 

kvantifikovatelné z důvodu jejich porovnání s předprojektovým stavem dané problematiky. 

(Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Způsob ověření stanovuje jakým způsobem nebo pomocí jakého zdroje má být realizováno 

kvantifikování daného ověřitelného ukazatele. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Předpoklady a rizika stanovují překážky a omezení, která je nutné překonat pro zdařilé 

dokončení projektu. Ohledně rizik je důležité je průběžně monitorovat a tuto část logické 
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rámcové matice aktualizovat s ohledem na nová rizika projektu. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015) 

V logické rámcové matici existují dva základní postupy jak nakládat s informacemi, které 

jsou v logické rámcové matici obsažené. Jedná se o analýzu vertikálních vazeb mezi přínosy, 

cíli, výstupy a aktivitami daného projektu. Dále se jedná o horizontální analýzu pro jednotlivé 

řádky, krom prvního, kde je pole předpokladů a rizik posunuto. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015)  

Obrázek č. 2: Způsob čtení logické rámcové matice

 
Zdroj: (Máchal, Ondrouchová, Presová, str. 109), 2020 

1.1.3. Životní cyklus projektu 

Jelikož projekt můžeme chápat jakožto unikátní sled aktivit v určitém časovém horizontu je 

dále v rámci projektu jednotlivé aktivity nutné ke zdařilé realizaci projektu utřídit, taky aby 

spolu věcně souviseli a jejich postupné plnění nebránilo realizaci projektu. (Schwalbe, 2007) 

Životní cyklus projektu je tvořen jednotlivými fázemi daného projektu, které jsou v obecné 

rovině stanoveny na fáze: 

• fáze iniciační, 

• fáze plánovací, 

• fáze realizační, 

• fáze ukončovací. 

Postupné plnění patří k základním předpokladům úspěšné realizace projektu. Zároveň 

ukončení jedné fáze znamená pro projekt zahájení fáze následující. Jednotlivé fáze mnohdy 

obsahují aktivity, které jsou v rámci celého projektu unikátní pro danou fázi a neobjevují se 

dále v jiných fázích projektu. Jakožto přiklad těchto aktivit je možné uvézt vyhotovení 

jednotlivých plánů během plánovací fáze projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 
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Zároveň je nutné vzít v úvahu, že toto rozdělení fází je pouze teoretická rovina dle standardů 

IPMA, skutečné fáze, které se vyskytují v jednotlivých projektech, mohou být jinak 

definované nebo jich daný projekt může obsahovat více, či méně s ohledem na velikost 

projektu, unikátnost projektu a další faktory. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Fáze iniciační neboli startup projektu, je pilotní fází projektu a značí začátek prací na daném 

projektu. Během této fáze je potřeba jasně identifikovat projektový cíl 

(pravděpodobně za využití pravidla SMART), posoudit zda je tento cíl proveditelný a 

následné schválení projektu. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Plánovací fáze se zabývá vytvořením jednotlivých plánů. Jedná se o např. časové plány, plány 

zdrojů, plány kvality, plán ošetření rizik atd. V této fázi se zároveň stanovují strategie pro 

jednotlivé postupy v daném projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Realizační fáze je zaměřena na zpracovávání a plnění výstupů projektu, kterých je nutné 

dosáhnou pro zdařilé dokončení projektu dle stanovených požadavků. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015) 

Ukončovací fáze spočívá v ukončení prací na daném projektu a případném připravení různých 

použitelných zdrojů z projektu na jiné projekty pokud je to možné. Ukončovací fáze zároveň 

může nastat, pokud se projektu nepodaří dosáhnout jeho stanovený cíl a nadále není možné 

projekt realizovat v alternativní podobě. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Přestože mnoho projektů se může tvářit, že mají identický průběh, jenž vyplývá 

z jednotlivých fází. Samotná struktura fázi se znatelně liší dle postupů jednotlivých 

projektových týmu, v analogii daného projektu s ostatními projekty, na kterých se daný tým 

podílel a zároveň ve struktuře a identifikaci jednotlivých aktivit.(PMI, 2013) 

Následující obrázek zobrazuje jedno z možných rozdělení fází projektu, do kterého je 

promítnuto přibližné rozložení čerpání nákladů projektu. 
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Obrázek č. 3: Životní cyklus projektu v souvislosti s čerpanými zdroji

Zdroj: (Máchal, Ondrouchová, Presová, str. 361), 2020 

1.2. Projektové plány 

Projektové plánování využívá výstupy zahajovací fáze projektu, aby pomocí těchto výstupů 

bylo docíleno vytvoření dokumentu, který bude sloužit jako metodický nástroj pro realizaci 

projektu a zároveň i kontrolu. (PMI, 2013) 

Pro zdařilé realizování projektu je nutné během plánovací fáze daného projektu vyhotovit 

určité plány. Jednotlivé plány obsahuje podrobné informace o různých aspektech projektu. 

Samozřejmě je nutné jednotlivé plány vypracovat, taky aby byli kompatibilní s ostatními 

plány daného projektu. Zároveň je nutné plány stanovit tak aby reflektovali jednotlivé cíle 

projektu a nedocházelo ke konfliktům ohledně stanovené strategie daného projektu a 

konfliktům se zvoleným řízením projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

V projektu se může objevit velké množství plánu, vše závisí na velikosti celého projektu a 

zkušenostech projektového týmu. Nevypracování některých projektových plánů a dokumentů 

je běžnou praxí v mnoha projektech. (Schwable, 2007) 

Toto chování členů projektového týmu velmi rizikové pro celý projekt, neboť zde může dojít 

k realizaci aktivit, které nejsou potřeba pro daný projekt a zároveň dochází k plýtvání 

personálních, materiálních a finančních zdrojů. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Mezi často vypracovávané projektové plány patří:  

• časový plán, 

• plán zdrojů projektu, 

• plán kvality. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
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Časový plán zahrnuje především vytvoření harmonogramu daného projektu. Harmonogram 

projektu poté slouží jako kontrolní mechanizmus, podle kterého je možné určit, zdali je 

projekt vypracováván dle očekávání, případně jakou časovou ztrátu projekt momentálně má. 

Z výsledů tohoto porovnání lze dále vyvodit jednotlivé kroky jak dál postupovat v projektu, 

aby nedošlo k výrazným vlivům na trojimperativ projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Plán zdrojů zabezpečuje alokování zdrojů pro potřebné aktivity nacházející se v daném 

projektu. Zde je nutné zabezpečit, aby zdroje byly alokovány v dostatečném množství, a 

zároveň je nutné odladit případné konflikty mezi jednotlivými zdroji. (Doležal, Máchal, 

Lacko, 2012) 

Plán kvality spočívá v identifikaci potřebných norem, které je nutné dodržet v daném 

projektu. Zároveň je nutné zajistit kompatibilitu mezi technologií, kterou je projekt realizován 

a požadovanou normou, dle které má být projekt realizován. (Doležal, 2016) 

Plány obsažené v praktické části této práce jsou: 

• časový plán, 

• plán zdrojů. 

Časový plán této práce obsahuje odhadnuté doby trvání jednotlivý fází projektu a zároveň 

doby trvání jednotlivých aktivit. Časové uspořádání a návaznost je poté znázorněna 

v Ganttově diagramu projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. 

Plán zdrojů projektu obsažený v této práci se zabývá především stanovením 

nákladů na realizaci projektu. Detailní rozpočet Projektu pěšina ke Klášterským rybníkům je 

obsažen v příloze B: Rozpočet projektu. 

Plán kvality nebyl v praktické části práce rozpracován, neboť kvalitativní detaily projektu 

Pěšina ke Klášterským rybníkům jsou zaneseny ve smlouvě o dílo, ke které jsem neměl 

z obchodních důvodů přístup.   

1.2.1. Časový plán 

Kvalitní časové plánování je jednou z hlavních událostí, které ovlivňují pozitivní vývoj a 

realizaci projektu. Stanovení časového plánu je jednou z klíčových věcí, které je nutné 

realizovat v plánovací fázi projektu. V této fázi se také po stanovení cíle projektu stanovuje 

rozsah projektu, potřebné zdroje a definuje se rozpočet, který bude projektu přiřazen. 

(Doležal, 2016) 

Vytvoření časového plánu zahrnuje především tvorbu harmonogramu daného projektu a 

následné aktivity s tím související. Jako jsou například: 

• definice aktivit, 

• seřazení aktivit, 
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• stanovení potřebných zdrojů (časové, finanční, personální), 

• vytvoření harmonogramu, 

• kontrola harmonogramu. (Schwalbe, 2007) 

Definování aktivit se skládá především z identifikace jednotlivých aktivit a následné 

dokumentace těchto aktivit a jejich popisu. 

Seřazení aktivit znamená pro projekt určení návaznosti jednotlivých aktivit. Tato návaznost 

mezi jednotlivými aktivitami je definována jako logická vazba mezi aktivitami Toto může 

byt realizováno s pomocí softwaru nebo ručně. (PMI, 2013)  

Sestavení časového plánu zpravidla začíná definováním jednotlivých aktivit, kterých je nutné 

dosáhnou k úspěšné realizaci projektu. Zároveň tyto aktivity jsou zároveň definovány 

v souladu s WBS. Sladění činností s WBS je důležité s ohledem na případné omezení, která 

by přišla v úvahu v momentě, kdy by aktivity byly volně definovány, a hrozilo by, že 

nebudou s projektem kompatibilní. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  

Jednotlivé činnosti musí být seřazeny v logické návaznosti pro zdařilé vypracování 

harmonogramu a zároveň i dalších plánů nebo dokumentů. Vazba mezi jednotlivými 

aktivitami je zpravidla určena dle technologického postupu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Nejvíce používané vazby jsou: 

• konec – začátek, 

• konec – konec, 

• začátek – konec, 

• začátek – začátek. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Konec – začátek je jedna z nejčastěji využívanějších vazeb. Aktivity, které jsou v této vazbě 

začínají, jakmile končí přecházející aktivita, tedy první aktivita skončí a druhá zároveň 

začíná. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Vazba konec – konec znamená, že předcházející aktivita musí skončit, aby bylo možné 

ukončit následující aktivitu. Pokud se v projektu objevuje tato vazba, je důležité zaměřit se na 

hladký průběh obou aktivit, neboť zde může docházet k případným prodlevám v plnění 

časového plánu projektu.  (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Vazby začátek - začátek znamená, že předcházející aktivita musí začít, aby mohla začít i 

následující aktivita. Tato vazba je často zvolena pro aktivity, které je možné realizovat 

paralelně. Kvalitní naplánovaní aktivit a jejich paralelní realizace poté může značně zkrátit 

některé části projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
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Vazba začátek – konec je jedna z nejméně využívaných vazeb pro aktivity realizované 

v projektovém řízení. Tato vazba se zpravidla doplňuje k uzavření teoretického přehledu 

jednotlivých vazeb. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

K zobrazení jednotlivých vazeb v projektovém plánování lze využít síťové grafy nebo tzv. 

Ganttův diagram. Tento diagram obsahuje všechny definované aktivity v daném projektu. 

(PMI, 2013) 

Jednotlivé aktivity jsou reprezentovány úsečkami, které na sebe navazují s ohledem na 

časovou osu, tedy dobu jejich trvání a zároveň s ohledem na vazby mezi jednotlivými 

aktivitami. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Dále je potřeba vytvořit harmonogram daného projektu. Pro vytvoření harmonogramu je 

nutné odhadnou dobu trvání jednotlivých činností. Při tomto odhadování je nutné brát 

v úvahu například produktivitu jednotlivých účastníků projektu nebo dostupnost strojů a 

techniky pro jednotlivé fáze daného projektu. Odhadování by měli vykonávat buď osoby, 

které znají jednotlivé metody a technologie odhadování časů nebo osoby, které v projektovém 

týmu mají největší zkušenosti s touto problematikou. Pro samotné odhadování bývají využity 

odborné úsudky, odhady na předešlé podobnosti nebo různé simulace dané problematiky. 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

1.2.2. Plán zdrojů 

Dalším důležitým plánem pro projekty je plán zdrojů. Tento plán se stanovuje v návaznosti na 

rozsah projektu a stanovený trojimperativ projektu. Zároveň u tohoto plánu je nutné vzít 

v potaz výstup časového plánu daného projektu, kdy pro realizaci projektu v krátkém 

časovém úseku je potřeba zajistit dostatečné množství zdrojů, jak personálních tak 

materiálních a finančních. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Po identifikaci nároků jednotlivých aktivit projektu tedy přichází na řadu stanovení plánu 

zdrojů pro projekt. Pro toto plánování platí obdobné metody stanovení množství alokovaných 

zdrojů jako pro jiné plány v projektu. Množství potřebných zdrojů lze stanovit na základě:  

• kvalifikovaného odhadu, 

• zkušeností z jiných projektu, 

• dle norem, 

• využití simulace. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Kvalifikovaný odhad spočívá v konzultaci problematiky s osobou, která v rámci projektového 

týmu disponuje největšími zkušenostmi a znalostmi zabývajícími se danou problematikou. 

U kvalifikovaného odhadu je důležité zachovat nadhled u osoby provádějící odhad a zároveň 

této osobě poskytnout maximální množství informací, neboť nekvalitní odhad může následně 
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být v rozporu s jinými projektovými plány nebo se strategiemi v projektu. (Doležal, Máchal, 

Lacko, 2012) 

Metoda odhadu na základě zkušeností z jiných projektů neboli analogie, může být jednou 

z nejrychlejších a poměrně přesných metod stanovení požadovaných zdrojů. U této metody je 

důležité zohlednit rizika, kterým byl projekt, ze kterého se odvozuje, vystaven. Zároveň je 

nutné zohlednit požadované technické řešení současného projektu, jestli je kompatibilní 

s technologií a postupy, které byli realizovány v projektu, ze kterého se vyvozuje. (Doležal, 

Máchal, Lacko, 2012) 

Stanovení příslušných zdrojů na základě norem spočívá v dodržení limitů nebo kapacit, které 

dané normy nebo legislativa předepisuje. Odhadování touto metodou je poměrně jednoduché, 

neboť jednotlivé normy předepisují minimální nebo maximální počet zdrojů. Tento počet 

zdrojů poté stačí porovnat s kapacitami, které jsou uvolněné pro samotnou realizaci projektu. 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Využití simulace je relativně nespolehlivé metoda, neboť simulace nemusí zcela přesně 

odrážet realitu a rizika, kterým je projekt vystaven. Zároveň pro využití simulace je nutné 

využít různé matematické modely a správně tyto modely naškálovat na realizovaný projekt. 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

1.2.3. Řešení konfliktů zdrojů 

Po stanovení požadovaných zdrojů je na řadě vyřešení případných kolizí alokovaných zdrojů, 

protože jeden zdroj nemůže současně provádět dvě aktivity nebo není žádoucí, aby jeden 

zdroj byl neúměrně přetížen oproti ostatním. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Pro řešení konfliktů zdrojů je možné využít rezervy, které jsou v projektu k dispozici. 

Samotné využití rezerv by mělo být minimální, neboť je poté projekt vystaven riziku, že 

dojde k předčasnému vyčerpání rezerv a následným dopadům na trojimperativ daného 

projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Další možností jak vyřešit konflikt zdrojů je využití přesčasové práce, toto řešení není 

dlouhodobě udržitelné, neboť se značně podepisuje na pracovním výkonu daného zdroje a 

zároveň může drasticky zvýšit náklady celého projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Řešení konfliktů zdrojů je nutné provádět i během chodu projektu. Pokud nastane situace, že 

konflikt nelze vyřešit je na místě zvážení reálnosti dosažení aktuálně stanovených cílů. 

Zároveň u řešení konfliktů zdrojů je nutné brát v úvahu prioritu aktivit, pro které dané zdroje 

alokujeme. Aktivity s vyšší prioritou jsou zpravidla aktivity, které se nacházejí na kritické 

cestě projektu a doba jejich trvání přímo ovlivňuje dobu trvání celé realizační fáze projektu a 

tím i dobu celého projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
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1.2.4. Metoda kritické cesty 

Metoda kritické cesty patří mezi metody, kterými je možné stanovit dobu trvání projektu, 

na základě tzv. kritických aktivit. Zároveň výstupy této metody jsou i doby trvání 

jednotlivých aktivit a případné rezervy pro jednotlivé aktivity. (Máchal, Ondrouchová, 

Presová, 2015) 

Kritická cesta projektu určuje nejkratší dobu realizace daných aktivit zanesených do metody 

kritické cesty. V projektu se může vyskytovat i více kritických cest, toto je ovšem signál pro 

realizační tým projektu, že daný projekt je velmi rizikový. Zároveň je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost aktivitám, které se nacházejí na kritické cestě projektu. Dále je nutné zabezpečit 

hladký průběh těchto aktivit a to pomocí alokování dostatečných zdrojů pro tyto aktivity. 

Důležité je také správě identifikovat a vhodně ošetřit rizika spojená s aktivitami, které se 

nacházejí na kritické cestě. (Vacek, Špicar, Martinovský, 2017) 

Pro stanovení jednotlivých časových údajů pomocí metody kritické cesty se využívá 

záznamové tabulka obsahující označení aktivity a délku trvání dané aktivity. Dále jsou 

pomocí této metody stanoveny následující údaje: 

• nejdříve možný začátek, 

• nejdříve možný konec, 

• nejpozději přípustný začátek, 

• nejpozději přípustný konec. (PMI, 2013) 

Nejdříve možná začátek značí časový úsek v projektu, kdy je možné danou aktivit začít za 

předpokladu, že se předcházející aktivita nezpozdila. Nejdříve možný konec dané aktivity 

značí termín v projektu, kdy je možné ukončit danou aktivitu s ohledem na její technologický 

proces. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Nejpozději přípustný začátek značí termín v projektu, kdy začátek dané aktivity 

za předpokladu, že nebude trvat déle, než je stanovená doba trvání dané aktivity. Pokud daná 

aktivita překročí termín jejího nejpozději možného začátku a zároveň se zpozdí její realizace, 

dojde zcela jistě ke zpoždění celého projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 2015) 

Nejpozději přípustný konec dané aktivity značí termín kdy, je možné aktivitu ukončit, aby 

nedošlo k posunutí začátku následující aktivity. Toto by stejně jako v předcházejícím případě 

mělo vliv na prodloužení doby realizace celého projektu. (Máchal, Ondrouchová, Presová, 

2015) 

1.3. Rizika projektu 

Rizika znamenají určitá nebezpečí pro celý projekt, tato nebezpečí mohou nastat kdykoliv 

během jakékoliv fáze projekt a je velmi důležité, jak pro projektového manažera, tak i 
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pro celý projektový tým. Zároveň je nutné tyto rizika průběžně sledovat a pracovat na jejich 

odstranění, případě na zmírnění jejich důsledků. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Řízení rizik projektu znamená snahu projektového týmu chránit daný projekt před 

nežádoucími vlivy a událostmi. Tuto snahu lze vyjádřit jako sled následujících činností: 

identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, realizace opatření a monitorování rizik. 

Jednotlivé kroky tohoto procesu mohou být upraveny s ohledem na aspekty daného projektu. 

(PM Consulting, nedatováno) 

Problematika rizik projektů je podrobněji probrána v následujících kapitolách. Registr rizik 

projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům je uveden v příloze C: registr rizik. 

1.3.1. Význam rizika pro projekt 

Práce s rizika obklopující projekt začíná již v předprojektové fázi. Na základě výsledů SWOT 

analýzy a následně zvolené strategie (viz. kapitola Cíle projektu) jsou identifikována rizika 

související s následnou realizací projektu a zároveň dochází k identifikaci rizik pro konkrétně 

zvolenou strategii. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

S riziky je nutné pracovat po celou dobu trvání projektu, neboť rizika mohou zaniknout, 

transformovat se nebo mohou vzniknout nová rizika po každém splněném milníku daného 

projektu. Proto je velmi důležité, aby s riziky pracovala co největší část projektového týmu, 

neboť je zde větší šance, že různí specialisté z daného týmu identifikují různá rizika a zároveň 

mohou mít různé postupy pro tato riziky a zkušenosti z jiných projektů ohledně těchto nebo 

podobných rizik. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  

Konkrétním řízení rizik pro projekt se zabývá rizikové inženýrství, to chápe rizika jako 

případné škody pro projekt a snaží se tyto škody minimalizovat, případně kompletně 

eliminovat, tak aby nedošlo k závažným změnám trojimperativu. (Doležal, Máchal, Lacko, 

2012) 

Samotné rizikové inženýrství zahrnuje následující disciplíny: 

• stanovení kontextu, 

• identifikace rizik, 

• analýzu rizik, 

• hodnocení rizik, 

• ošetření rizik, 

• monitorování a přezkoumávání, 

• komunikace a konzultace. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Rizika se v projektu kvantifikují pomocí takzvané hodnoty rizika. Tato hodnota spočívá ve 

vyčíslení hodnoty daného rizika pro daný projekt, zpravidla se pro tuto kvantifikaci využívá 
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jednotka měny, která je v daném projektu dominantní. Pro určení hodnoty rizika je nutné 

nejprve znát nebo kvalifikovaně odhadnout pravděpodobnost nastání daného rizika. Dále je 

nutné vyčíslit nebo odhadnou hodnotu dopadu daného rizika, tato část je právě stanovena 

v měně, která je následně použita i pro hodnotu rizika. Následná hodnota rizika je proto 

vypočítána jako vyčíslení rizika vynásobená pravděpodobností nastání daného rizika. 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  

1.3.2. Stanovení kontextu 

Řízení rizik v projektu by mělo reflektovat rizika, kterým jsou vystavené všechny 

zainteresované strany daného projektu. Pro řízení rizik se využívají dva hlavní přístupy. 

• identifikace rizika, posouzení rizika a ošetření rizika, 

• identifikace všech rizik a poté postupné posouzení s ošetření. 

Pro stanovení kontextu rizik je nutné zvolit jednu z těchto metod a následně ji využívat 

v celém projektu. Zároveň při stanovení metody je důležité určit metodiku a postup 

vyhodnocování dané metody (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

1.3.3. Identifikování rizik 

Identifikace rizik se především zaměřuje na identifikaci hlavních rizik, která mohou ohrozit 

celý projekt nebo zásadně pozměnit trojimperativ daného projektu (PMI, 2013) 

Pro identifikaci rizik se zpravidla nejčastěji využívá metoda brainstormingu nebo SWOT 

analýza. (Schwalbe, 2007) 

Zároveň je pravděpodobné, že dojde k využití identifikovaných rizik z jiného projektu, na 

kterém se daný projektový tým nebo společnost podílela. Pro tuto metodu je nutné pečlivě 

zvážit, zda rizika identifikované pro jiné projekty jsou aktuální nebo, zda souvisí s aktuálním 

projektem. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)   

1.3.4. Analyzování rizik 

Analýza rizik vychází z rizik, která jsou identifikována pro daný projekt. Zároveň během 

analýzy rizik dochází ke stanovení hodnoty rizika. Pro analyzování jednotlivých rizik je nutné 

znát co nejpřesnější data sloužící pro příslušnou analýzu nebo využít kvalifikovaný odhad na 

základě vlastních dostupných dat. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Pokud se nedaří přesně odhadnout nějaké riziko je možné si dané riziko rozložit na menší 

složky a následně provézt odhad u daných složek rizika. Z těchto složek je poté možné 

stanovit odhad daného rizika přesněji, než při pokusu odhadnutí celkového rizika. (Doležal, 

Máchal, Lacko, 2012)  

Analýza rizika může být: 
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• kvantitativní, 

• kvalitativní. 

Kvantitativní způsob rizika znamená využití přesných číselných hodnot pro stanovení 

hodnoty rizika. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Kvalitativní analýza rizik je způsob, který využívá pro stanovení hodnoty rizika 

pravděpodobnost a velikost rizika ve slovní podobě. Tato analýza je vhodná především 

pro rozřazení rizik do skupin dle závažnosti pro daný projekt. (PMI, 2013) 

Slovní označení jednotlivých stupňů na osách pravděpodobnosti a dopadů lze nahradit 

číselnými stupnicemi. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

1.3.5. Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, která rizika je potřeba ošetřit a která mohou být 

akceptována. Hodnocení jednotlivých rizik je velmi důležité pro celý chod projektu, neboť při 

nesprávné alokaci zdrojů na ošetření špatně vybraných rizik může docházek k zásadním 

vlivům na základní trojimperativ projektu. Je proto velmi důležité si v tomto kroku stanovit 

určitou rezervu, která bude využita na rizika, která v dané situaci jsou jen monitorována. 

Stanovení rezervy může být realizováno na základě zkušeností z předešlého projektu nebo 

také na základě Paretova principu, když využijeme 80% zdrojů na 20% největších rizik 

souvisejících s projektem. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

1.3.6. Ošetření rizik 

Po vyhodnocení rizik projektu přichází fáze ošetření daných rizik. Zde je nutné stanovit, jak 

se bude k jednotlivým rizikům přistupovat. Zároveň smyslem celé této fáze je snížení hodnoty 

daného rizika pro projekt, tak aby se zvýšila šance na zdárné dokončení projektu. Zároveň je 

nutné celý proces ošetření rizik sjednotit s projektovou strategií nebo se strategií podniku, 

ve kterém je projekt realizován. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

V praxi existuje mnoho způsobů ošetření rizik. Mezi ty nejpoužívanější lze zařadit: 

• přenesení rizika, 

• snížení hodnoty rizika, 

• eliminace rizika, 

• tvorba rezervy, 

• tvorba záložního plánu (plán B). (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Snížení hodnoty rizika a s tím spojené opatření mnohdy závisí na přístupu a znalostech celého 

projektového týmu, kdy je využita maximální míra specializace jednotlivých členů. S danými 

opatřeními samozřejmě souvisí další náklady. Je proto důležité brát v úvahu náklady 
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vynaložené na ošetření jednotlivých rizik v souvislosti s náklady, které způsobí nastání 

daných rizik. Může se tedy stát, že zvolený postup ošetření rizika nebude proveditelný, neboť 

dodatečné náklady spojené s ošetřením rizika jsou pro projekt více zatěžující, než náklady 

které představují hodnotu daného rizika. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Přenesení rizika znamená, že daný finanční dopad rizika je přenesen na jiný subjekt. 

Nejčastěji je tato volba ošetření rizika realizována formou pojištění. Při této metodě ošetření 

rizika sice vznikají dodatečné náklady spojené s pojistným, nicméně ty jsou v rámci projektu 

akceptovatelnější nežli náklady spojené s nastáním rizika v neošetřené podobě, kdy tyto 

náklady mohou mít katastrofální důsledky pro trojimperativ projektu nebo případně pro 

existenci projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Snížení hodnoty rizika spočívá v nalezení řešení, na kterém se shodne celý projektový tým, 

které má za následek snížení pravděpodobnosti nastání daného rizika nebo snížení dopadů 

daného rizika. Zároveň je nutné zanalyzovat takto určený postup, zda nedochází k vytvoření 

nových rizik spojených s ošetřením původního rizika. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  

Eliminace rizika je nejvíce žádaný stav, kterého lze dosáhnou ošetřením daného rizika. 

Zároveň i zde jako u snížení hodnoty rizika platí, že je nutné zanalyzovat daný postup 

ošetření rizika, neboť je možné, že eliminací rizika mohou vzniknout rizika nová. (Doležal, 

Máchal, Lacko, 2012) 

Tvorba rezervy může mít mnoho podob. Jedná se především o to, v jaké podobě je daná 

rezerva tvořena, jestli se jedná například o rezervu finanční nebo časovou. Takto vytvořená 

rezerva poté slouží k zajištění zdrojů pro překonání nežádoucí situace pro projekt. Při tvorbě 

rezerv je nutné brát ohled na celkové zdroje, které jsou projektu přiděleny. Rozhodně není 

žádoucí, aby rezervy představovaly značnou část projektových rozpočtů. (Doležal, Máchal, 

Lacko, 2012) 

1.3.7. Monitorování a přezkoumání 

Monitorování a přezkoumávání rizik patří k důležitým procesům, které je nutné realizovat 

po celou dobu trvání projektu od doby tvorby registru rizik po samotné dokončení projektu a 

poprojektovou fázi. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Poznatky získané na základě monitorování rizik poté mohou sloužit jako cenné informace 

pro další projekty s podobnými riziky a zároveň zvyšují pravděpodobnost na úspěšnou 

realizaci daného projektu. (PMI, 2013) 

Monitorování rizik zároveň může odhalit následující události: 

• změna pravděpodobnosti nastání rizika, 

• změna dopadů rizika, 
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• vznik nového rizika, 

• zánik existující rizika, 

• neefektivní opatření vůči identifikovanému riziku. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Pokud během monitorování rizika je zjištěna změna pravděpodobnosti nastání daného rizika 

je nutné aktualizovat veškeré informace o tomto riziku. Zároveň je nutné aktualizovat 

hodnotu rizika, neboť se následná změna hodnoty rizika může projevit na strategii řešení 

daného rizika. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Změna dopadů rizika má mnoho společného se změnou pravděpodobností daného rizika, 

neboť obě tyto veličiny jsou základem pro určení hodnoty rizika. I zde je nutné následně 

aktualizovat hodnotu rizika a zároveň zvážit nový postup ohledně ošetřování daného rizika. 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Vznik nového rizika je jedna z nejdůležitějších věcí, která vyplývá z monitorování a 

přezkoumávání rizik. S každým novým identifikovaným rizikem je potřeba aktualizovat 

registr rizik a zároveň zvážit stanovit dopady nově identifikovaného rizika na projekt. Dále je 

nutné v co nejkratším časovém úseku stanovit strategii a opatření pro nové vzniklé riziko. 

Zároveň je nutné stanovené opatření nebo strategii neuspěchat na úkol jejich kvality, aby 

z nekvalitního ošetření nově vzniklého rizika nenastali pro projekt další problémy spojené 

s procesem řízení rizik. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Naopak zánik již existujícího rizika znamená pro projekt velmi pozitivní událost a zároveň je 

pro projektový tým příležitostí, kterou mohou využít s využitím prostředků alokovaných 

pro dané již neexitující riziko. Takto uvolněné prostředky mohou být využity na ošetření 

jiného rizika nebo mohou být vloženy do plnění projektu a tím lze urychlit plnění 

jednotlivých částí projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Další z důležitých aktivit, které souvisejí s monitorováním a přezkoumání rizik je identifikace 

nevhodných a neefektivních opatření, která jsou zaváděny vůči již identifikovaným rizikům. 

Tato část procesu monitorování rizik přináší pro projekt určité úspory ohledně vynaložených 

nákladů v podobě finančních zdrojů a lidské práce, které jsou nutné pro ošetření rizik. 

Zároveň tento proces eliminuje nejhorší scénáře nastání daného rizika, protože dává 

projektovému týmu druhou šanci na správné ošetření daného rizika. (Doležal, Máchal, Lacko, 

2012) 

Během tohoto procesu je nutné svoji pozornost nevěnovat pouze rizikům, ale je podstatné 

zaměřit se i na souvislosti a spouštěče jednotlivých rizik. Proto je nutné po celou dobu trvání 

procesu monitorování rizik být v kontaktu se zainteresovanými stranami projektu. (PMI, 

2013)  
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2. Popis společnosti Swietelsky stavební s.r.o. 

Tato kapitola obsahuje informace o společnosti, ve které jsem realizoval praktickou část této 

práce. Jedná se o společnost Swietelsky stavební s.r.o. (pro potřeby této práce dále jen 

Swietelsky). Následně uvádím veřejně dostupné údaje o společnosti z obchodního rejstříku. 

 

2.1. Identifikační údaje společnosti 

Zde uvádím identifikační údaje společnosti vypracované dle internetového portálu 

rejstrik.penize.cz. Jedná se o údaje platné k datu 5. 3. 2020. Jednotlivé údaje mohou být 

postupně změněny nebo upraveny. 

 

Obchodní firma: 
 

 

Sídlo: 
 

 

Identifikační číslo: 
 

 

Právní forma: 
 

 

Datum vzniku a zápisu: 
 

 

Spisová značka:  
 

 

Předmět podnikání: 
 

 

Statuární orgán: 
 

 

 

¨ 

 

 

Základní kapitál: 
 

 

Společníci: 

 

 

 

 

 

Swietelsky stavební s.r.o 
 
 

České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 40 
 
 

48035599 
 
 

Společnost s ručeným omezeným 
 
 

26. 11. 1992 
 
 

8032 C, Krajský soud v Českých Budějovicích 
 
 

Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a další. 
 
 

Ing. WALTER SPITALER - jednatel 

 

Ing. FRANTIŠEK FRYŠ - jednatel 

 

Ing. JIŘÍ KOZEL - jednatel 

 
250 000 000 Kč 
 
Swietelsky AG 

Linz, Edlbacherstr. 10, PSČ 402 0, Rakouská republika 

Vklad: 250 000 000 Kč, splaceno 100;00 %. Obchodní 

podíl 100;00 

 

 

https://rejstrik.penize.cz/walter-spitaler
https://rejstrik.penize.cz/frantisek-frys
https://rejstrik.penize.cz/jiri-kozel
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2.2. Základní informace o společnosti 

Swietelsky je původem rakouská stavební společnost. Působí ve více než patnácti evropských 

zemí, s tím že největších výsledků dosahuje na domácím rakouském trhu. Mezi další 

lukrativní trhy patří Německo, Maďarsko a Česká Republika. Stavební aktivity v těchto 

státech spolu s Rakouskem tvoří majoritní ziskovou základnu pro celou společnost. 

Struktura společnosti se skládá ze dvou divizí: 

• Divize silničního a inženýrského stavitelství se sídlem v Českých Budějovicích, 

• Divize pozemního stavitelství se sídlem v Praze. 

Společnost se především zabývá stavitelskými činnostmi a činnostmi přidružených k daným 

stavebním projektům. Zároveň se společnost zabývá projektovou činností, pozměňováním 

nebo odstraňováním staveb. 

Mezi další činnosti patří také výkon zeměměřičských prací, realizace nákladní silniční 

dopravy pro materiál putující na konkrétní staveniště nebo suť odváženou ze stavenišť. 

Společnost dále zabezpečuje zámečnictví, nástrojářství, truhlářství a široké spektrum 

elektrotechnických a telekomunikačních prací pro své realizované projekty. 

Jako příklady zakázek je možné uvést úpravy sportovního oválu v Netolicích, opravy 

místních komunikací ve městech Dačice a Kopřivnice a v neposlední řadě projekt Pěšina 

ke Klášterským rybníkům, který je zároveň tématem této práce. (Swietelsky, nedatováno) 
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3. Základní informace o projektu 

Projekt, který je předmětem této bakalářské práce, nese jméno Pěšina ke Klášterským 

rybníkům. V projektu jakožto investor vystupuje město Písek. Projekt je realizován za účelem 

turistického zatraktivnění lokality Klášterských rybníků, které se nacházejí mezi obcemi 

Semice a Smrkovice. 

Objednavatelem smlouvy o dílo, v tomto případe s názvem „Pěšina ke Klášterským 

rybníkům“, je město Písek. Dodavatelem se na základě výběrového řízení stala společnost 

Swietelsky stavební s.r.o.. Ze smlouvy o dílo plynou pro společnost Swietelsky hlavní 

omezení troj imperativu projektu.  

Hlavní omezení týkající se času potřebného pro realizaci projektu je, že dodavatel má 

desetidenní lhůtu na převzetí staveniště od objednavatele. V momentě převzetí staveniště 

začíná běžet dodavateli tříměsíční lhůta na vyhotovení daného stavebního díla. Po dokončení 

díla následuje sedmidenní lhůta na vyklizení staveniště a předání staveniště objednavateli 

stavebního díla, tedy městu Písek. 

Co se týká ceny o dané stavební dílo, je zde také poměrně velké množství faktorů ovlivňující 

nebo jinak působící na cenovou stránku daného projektu. Cena pro dodavatele za zhotovení 

stavebního díla fixní a to na základě výběrového řízení pro tento projekt. Dále je dodavatel 

dle smlouvy seznámen s případnými sankcemi za nedodržení stanovené kvality díla, termínů 

plynoucích ze smlouvy o dílo tj. termín vyklizení staveniště, termín dokončení stavebního 

díla, termín převzetí staveniště. Penále jsou tedy účtovány za každý den, kdy daný problém 

není odstraněn, to tedy může mít katastrofální důsledky pro celkový rozpočet projektu. 

Zároveň je částečně i omezena kvalita díla, v tomto případě přesněji vzhled některých prvků 

výsledného díla, kdy je ve smlouvě o dílo jasně uvedeno, že dílo má být realizováno 

v přírodním stylu s ohledem na původní a okolní krajinu oblasti. 

3.1. Logický rámec projektu 

Z logického rámce projektu, který lze najít jako přílohu A: Logický rámec pro tuto práci, jsou 

patrné základní údaje nutné pro realizaci projektu. 

Jedná se především pro účel, za jakým je projekt realizován. Konkrétně se jedná o rozvoj 

regionu a následné zlepšení jeho turistické atraktivity. Toto je možné kvantifikovat, tedy 

měřit, pomocí návštěvníků, kteří využijí oblast Klášterských rybníků pro sportovní či 

rekreační aktivity, zároveň realizace projektu povede ke zlepšení životní úrovně obyvatel 

daného regionu, neboť především obyvatelé Semic a Smrkovic získají atraktivní lokalitu 

v místě svého bydliště. Tyto údaje zle získat na základně statistik města Písek o návštěvnosti 
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lokality Klášterských rybníků. Dále lze využít statistiky již zmíněných obcí Semice a 

Smrkovice a v neposlední řadě lze využít statistiky ČSÚ ohledně návštěvnosti regionu. 

Již zmíněným cílem projektu je zhotovením stavebního díla s názvem Pěšina ke Klášterským 

rybníkům. Hlavními předpoklady pro zdařilé dokončení projektu jsou tedy: 

• zájem návštěvníků regionu o lokalitu, 

• zájem o relaxaci v oblasti Klášterských rybníků, 

• zajištění kvalitního provedení, 

• zajištění udržitelnosti projektu. 

Zajištění kvalitního provedení a udržitelnosti projektu spolu souvisí, neboť je pravděpodobné, 

že na tento projekt naváže další projekt, jehož cílem bude vybudování cyklostezky nebo jiné 

formy pozemní komunikace mezi obcemi Smrkovice a Semice. 

Mezi dílčí cíle projektu patří tří hlavní stavební úkony: 

• vybudování pozemních komunikací, 

• vybudování lávky, 

• zrealizování sadových úprav v oblasti. 

Hlavním dílčím cílem je tedy vybudování pozemní komunikace v oblasti Klášterských 

rybníků v kvalitě a vzhledu předem stanoveném ve smlouvě o dílo. Jedná se především 

o volbu materiálů komunikace v souladu s přírodním vzhledem díla, taky aby dílo opticky 

zapadalo do krajiny v okolí Klášterských rybníků. Dále je kladen důraz na zhotovení 

podpůrných konstrukcí pomocí přírodních materiálů. Jedná se především o zábradlí a různé 

odtoky v oblasti. 

Pro lávku byla stanovena obdobná pravidla pro její vzhled, jedná se tedy také o co nejvyšší 

využití přírodních materiálů. V tomto případě se jedná konkrétně o dřevo, ze kterého je 

zhotoveno zábradlí a část konstrukce určená pro přechod lávky. 

V poslední řadě je nutné provést různé sadové úpravy v oblasti. Tyto úpravy se týkají 

především různých dřevin, které se v oblasti vyskytují. Konkrétně se jedná o likvidaci 

poškozených stromů, následné vysazení nových dřevin, zatravnění ploch v oblasti dotčených 

stavebními činnostmi, likvidaci plevelů v oblasti a zároveň provedení odvodňovacích prací 

v okolí dřevin, tak aby nedošlo k jejich likvidaci. 
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Metrika plnění těch dílčích cílů je stanovena v podobě otevření stavebního díla pro veřejnost 

v termínech dle smlouvy o díle pro projekt Pěšina ke Klášterským rybníkům. Zároveň 

u těchto dílčích cílů je nutné vzít v potaz vstupní předpoklady. 

• koordinace stavebních prací, 

• kvalitní lidské zdroje, 

• vhodné technologie. 

Koordinace stavebních prací je základním prvkem k úspěšnému dokončení projektu, neboť je 

projekt ohraničen pevnou časovou dotací a v rámci projektu se vyskytují tři již zmíněné 

hlavní stavební úkony, pro které je nutné alokovat specifické nástroje a zároveň specifickou 

pracovní sílu, která bude dané úkony realizovat. Dále je nutné dbát předem stanovených 

pracovních postupů, tak aby nedošlo k vadám ve výsledném díle nebo nebylo nutné tyto vady 

odstraňovat na úkor ostatních pracovních činností daných dle harmonogramu. 

Z posledního řádku logického rámce projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům je patrný 

základní trojimperativ projektu. Jedná se tedy náklady projektu, čas potřebný pro realizaci 

projektu a kvalitu provedení projektu. 

• 2 280 182 Kč bez DPH, 

• 3 měsíce a 17 dní, 

• kvalita stanovená dle smlouvy o dílo. 

Mezi základní vstupní předpoklady celého projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům lze 

zařadit schválení daného projektu zastupitelstvem města Písek, jakožto následného 

objednavatele stavebního díla a získání zakázky na základě vítězství společnosti Swietelsky 

stavební s.r.o ve výběrovém řízení pro tento stavební projekt. Z dostupných informací 

hlavním parametrem výběrového řízení je celková nákladová částka. 
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3.2. Rozdělení fází projektu 

Projekt je dále nutné rozdělit na fáze s ohledem na prováděné aktivity v daných fázích 

projektu. V tomto případě jsem projekt rozdělil na tři hlavní fáze: 

• předprojektová fáze, 

• plánovací fáze, 

• realizační fáze, 

• závěrečná ráze. 

Předprojektová fáze se především věnuje získáním samotné stavební zakázky. 

Následné alokaci jak personálních tak hlavně materiálních zdrojů nutných pro zdařilé 

realizování projektu je podřízeno plánovací fázi. 

Realizační fáze se zaměřuje již na konkrétní stavební úkony v oblasti, na jejich sled a plnění, 

zároveň v této fázi je nejpravděpodobnější nastání rizika souvisejícího s projektem nebo 

nastání jiných okolností, které ohrožují trojimperativ projektu. 

Poslední závěrečná fáze především spočívá v kontrole stavebního díla a následném předání 

díla objednavateli. V této fázi zároveň figuruje společnost Swietelsky jako zainteresovaná 

strana pro odstranění případných zjištěných nedostatků a vad. 

Kompletní WBS projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům je uvedena jako příloha H. 

Zároveň pro zobrazení návaznosti jednotlivých aktivit slouží přílohy E: Ganttův diagram část 

1 a příloha F: Ganttův diagram část 2. Pro časovou osu těchto diagramů bylo stanoveno pro 

účely práce fiktivní datum, které ovšem reflektuje požadavky projektu a jednotlivé aspekty 

stavební sezóny. 

3.2.1. Předprojektová fáze  

Předprojektová fáze je jednou ze čtyř již zmíněných fází projektu, který se zabývá stavebním 

dílem Pěšina ke Klášterským rybníkům. Samotná předprojektová fáze je velmi zásadní na 

vliv celého projektu neboť se právě zde formuluje základní trojimperativ celého projektu. 

Toto formulování probíhá na základě výběrového řízení o celou zakázku. 

V předprojektové fázi jsem tedy definoval pět základních úkonů, které je potřeba splnit 

pro efektivní rozběhnutí celého projektu. Jedná se o tyto úkony: 

• vysoutěžení zakázky, 

• povolení stavby. 

Samotným základem a zároveň vstupním předpokladem s největší vahou pro celý projekt je 

vysoutěžení zakázky na základě veřejného výběrového řízení zřízeného městem Písek, 

jakožto objednavatelem zakázky. Pro vítězství ve výběrovém řízení je důležité seznámit se 
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s parametry, podle kterých, budou nabídky, účastnící se právě tohoto výběrového řízení 

posuzovány. Déle je potřeba vykalkulovat nabídku tak, aby nebyla ztrátová, ale zároveň aby 

byla dostatečně zisková pro společnost realizující následnou stavbu. S výběrovým řízením 

samozřejmě souvisí také získání stavebního povolení a schválení projektu zastupitelstvem 

města Písek. 

Obrázek č. 4: Předprojektová fáze projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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3.2.2. Plánovací fáze 

Plánovací fáze již podle názvu zahrnuje veškeré plánování související s projektem. Patří sem 

tyto aktivity: 

• sestavení Harmonogramu prací, 

• uzavření smlouvy s investorem, 

• uzavření smlouvy s dodavateli, 

• alokace zdrojů. 

Dále za předpokladu, že společnost Swietelsky stavební s.r.o., získá tuto zakázku na základě 

vítězství ve výběrovém řízení, je potřeba realizovat harmonogram prací, který bude definovat 

jednotlivé pracovní úkony vykonávané na stanovišti. Dále je nutné zajistit sledovou 

kompatibilitu těchto stavebních úkonů a zároveň se připravit krizové scénáře, které mohou 

nastat při nastání některého z identifikovaných rizik.  

Dalším krokem je uzavření patřičných smluv, jak s investorem, v tomto případě 

s objednavatelem zakázky s městem Písek, tak i se subdodavateli, kteří budou v místě 

realizovat například truhlářské práce na lávce, či některém ze zábradlí, jehož podoba byla 

v projektu definována jakožto maximálně přírodní. Další práce, které bude vykonávat 

kvalifikovaný subdodavatel, jsou geodetické práce probíhající během celé doby trvání 

projektu a zároveň subdodavatelé budou využiti i na realizaci sadových úprav v oblasti. 

Ve smlouvě s investorem je například zaneseno, kdo za společnost Swietelsky stavební s.r.o 

je zodpovědná osoba pro realizaci stavby tj. stavbyvedoucí. Dále smlouva obsahuje lhůty 

pro předání staveniště společnosti Swietelsky, lhůtu na samotné realizování stavby, lhůtu 

pro předání a vyklizení staveniště. Smlouva také definuje konkrétní penále a jejich výši i 

následné účtování těchto penále pokud by došlo k jejich uplatnění.  

Uzavření smlouvy s investorem, v tomto případě s městem Písek, zároveň znamená ukončení 

předprojektové části, neboť podpisem smlouvy začíná běžet desetidenní lhůta pro předání 

staveniště společnosti Swietelsky a následně v kontextu projektu začíná běžet realizační fáze. 
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Obrázek č. 5: Plánovací fáze projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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3.2.3. Realizační fáze 

Realizační fáze projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům se zabývá především stavebními 

pracemi nutnými ke zdárnému dokončení projektu v požadované ceně a kvalitě. Zároveň je 

nutné dbát zřetel na časové plnění jednotlivých úkonu, neboť na tuto část projektu je časová 

dotace v délce trvání tří měsíců. 

Samotné stavební aktivity lze roztřídit do čtyř základních úkolů, které je potřeba realizovat 

pro zdařilé splnění této stavební zakázky a následnému splnění projektu. Tyto dílčí cíle lze 

definovat takto: 

• vybudování komunikace (pěšiny), 

• vybudování lávky, 

• realizace sadových úprav v oblasti, 

• ostatní stavební úkony. 

Pozemní komunikace 

Největší z těchto úkolů je vybudování pozemní komunikace v oblasti Klášterských rybníků, 

která zároveň bude sloužit jako obslužná komunikace v oblasti především pro pěší 

návštěvníky. Podoba této komunikace byla zvolena v přírodním stylu, aby byl zachován 

především přírodní ráz oblasti. Proto byla zvolena povrchová šedá barva komunikace. 

Pro samotné vybudování pozemní komunikace je nejprve nutné provést zemní práce, které se 

týkají úpravy povrchu, kde bude následně vybudována pozemní komunikace. Dále je nutné 

provést výstavbu základů pro tuto pozemní komunikaci a zároveň provést základní 

odvodňovací opatření, které zabezpečí ochranu a odolnost pozemní komunikace vůči 

vodnímu živlu. 

Po konstrukci základů pro tuto pozemní komunikaci je nutné dokončit pozemní komunikaci 

v konečné podobě, zároveň v části komunikace je nutné vybudovat zábradlí z přírodního 

materiálu, v tomto případě dřeva. Po dokončení těchto stavebních prací je také nutné odvézt 

z místa staveniště veškerý již nepotřebný nebo odpadový materiál, který by následně v oblasti 

stavby překážel dalšímu pokračování stavebních úkonů a zároveň v případě, že by nedošlo 

k odvozu stavebního materiálu, vyvstávala by další rizika pro plnění samotného projektu a 

také pro pracovníky podílejících se na dalších pracovních úkonech v oblasti. 
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Lávka 

Po vyhotovení pozemní komunikace v oblasti Klášterských rybníků je nutné zhotovit lávku 

pro pohodlný přesun pěších návštěvníků přes odtok jednoho z rybníků v oblasti. Lávka je 

také plánována, aby vizuálně co nejvíce zapadala do přírodního rázu oblasti. Proto je kovová 

konstrukce co nejvíce pokryta dřevěnými prvky. 

Pro vybudování lávky je také nutné provést základní zemní práce spočívající v terénních 

úpravách oblasti, ve které bude lávka vybudována. Dále následuje vybudování základů, na 

kterých bude finální lávka stát. Po zhotovení základů je nutné lávku zkonstruovat a usadit na 

její patřičné místo. Zároveň je při těchto stavebních úkonech nutné dbát opatrnosti, aby 

nedošlo k poškození základů pro lávku nebo již vybudované pozemní komunikace. 

Po dokončení hrubé konstrukce lávky je také nutné z oblasti odvézt odpadový a jiný stavební 

materiál, který již nebude využit, aby nedošli k problémům již zmíněných v bodu pozemní 

komunikace. 

Závěrečné práce na lávce mají podobu truhlářských prací potřebných k estetickému 

dokončení lávky a zároveň je nutné provézt kroky k maximalizaci povrchu lávky vůči 

vnějším vlivům, které se v oblasti především týkají ochrany před vodou.  

Sadové úpravy 

Posledním velkým stavebním úkonem a zároveň dílčím cílem projektu je provedení sadových 

úprav v oblasti. Toto je nutné z důvodu existence již původního porostu v oblasti, který je 

nekompatibilní s celkovým rázem a vidinou hotového projektu. 

Prvním krokem sadových úprav v oblasti je odstranění již vytipovaných dřevin v oblasti, 

které by mohli ohrozit návštěvníky oblasti po té, co bude zpřístupněna veřejnosti. Dále je 

nutné odstranit dřeviny, či byliny, které by mohli kolidovat se zadržováním, či nadměrným 

uvolňováním vodu v oblasti. Na toto je nutné dbát zřetel, neboť vodní živel může následné 

poničit kvalitu díla, což může vést k následným penále nebo zbytečným dokončovacím či 

napravovacím pracím související s kvalitou díla stanovenou ve smlouvě o dílo. 

Po odstranění různých dřevin či bylin je nutné založit nový trávník, který bude následně 

oblasti dávat přírodní udržovaný ráz. Souběžně se zatravňovacími pracemi je nutné vysadit i 

nové dřeviny. Po dokončení zatravňovacích a vysazovacích prací je následně nutné provézt 

chemické odplevelení oblasti, aby nedošlo k následnému přemnožení plevelů v oblasti, což 

by mohlo mít za následek snížení atraktivity oblasti pro návštěvníky a následným reklamacím 

či dokončovacím pracím související s touto položkou zanesenou ve smlouvě o dílo. 
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Ostatní stavební práce 

Závěrečným milníkem realizační fáze jsou takzvané ostatní stavební práce. Tyto práce nejsou 

nutně vykonávané po dokončení všech ostatních prací, ale některé z nich je nutné vykonat 

v různých fázích ostatních stavebních a dílčích cílů. Patří sem například práce související se 

zařízením staveniště, vybudování zázemí pro personál vyskytující se na staveništi během 

stavebních prací nebo různé geodetické práce, které je nutné vykonat v různých fázích 

stavebních úkolů.  

Obrázek č. 6: Realizační fáze projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

 

3.2.4. Závěrečná fáze 

Jak vyplývá z názvu této fáze projektu, tato fáze značí dokončování stavebních prací, 

v konkrétní podobě tedy kontrolu a revizi prováděných činností a následné aktivity vedoucí 

k uzavření zakázky a předání celého díla investorovi. 

Závěrečnou fázi jsem rozdělil na tři hlavní body jejiž splnění povede k úspěšnému dokončení 

projektu.  
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Tyto body jsou následující: 

• kontrola díla, 

• předání díla, 

• kolaudace. 

Kontrola kvality díla je nejdůležitější z těchto zmiňovaných bodů, neboť je to poslední šance 

pro společnost realizující projekt identifikovat a odstranit vady, které by následně mohly 

bránit předání projektu investorovi, což by mělo za důsledek uvalení penále na dodavatele 

stavebního díla. 

Samotnou kontrolu díla lze rozdělit na další tři úkony, které se zabírají jednotlivými dílčími 

cíli celého projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. Tyto již zmiňované dílčí cíle jsou: 

vybudování komunikace, vybudování lávky, realizace sadových úprav v oblasti. Každý 

z těchto realizovaných dílčích cílů je tedy nutné zkontrolovat a zrevidovat zdali odpovídá 

smluvně sjednaným podmínkám. 

Během kontroly pozemní komunikace je nutné dbát zřetel na kvalitu povrchu a zároveň 

odvodnění celé komunikace, neboť nekvalitní vedení vody v oblasti pozemní komunikace by 

mohlo mít za následek reklamaci celé komunikace a následné sankce ze strany investora. 

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu zábradlí, které vede současné s částí komunikace, zdali je 

dostatečně uchyceno a nehrozí jeho zřícení nebo poničení. 

Dalším krokem je kontrola lávky umístěné přes odtok jednoho z Klášterských rybníků. Je 

nezbytně důležité, aby byl dřevěný povrchový materiál lávky správně a kvalitně 

naimpregnován a zároveň ošetřen proti dalším vlivům. Dále je nutné provézt zátěžové 

zkoušky celé lávky, zda nebude pro potencionální návštěvníky oblasti nějakým způsobem 

nebezpečná. 

Poslední bod kontroly celé realizační fáze se týká sadových úprav prováděných v oblasti. Zde 

je důležité prověřit u nově vysazených dřevin jejich odvodnění, aby se předešlo likvidaci 

těchto dřevin z důvodu nadměrného zadržování vody v jejich okolí. Dále je nutné zrevidovat, 

zdali chemické odplevelení opravdu odstranilo všechny nechtěné rostliny v oblasti, které by 

posléze mohli narušit ekologickou rovnováhu v oblasti. 

Po dokončení těchto kontrolních prací se začíná rozbíhat kolaudační řízení, po jehož 

dokončení a následném předání díla objednavateli zakázky, v tomto případě městu Písek, 

může dojít k slavnostnímu otevření oblasti Klášterských rybníků veřejnosti. 
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Obrázek č. 7: Závěrečná fáze projektu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Kompletní vyobrazení všech ucelených fází, včetně identifikovaných milníků a aktivit lze 

najít v příloze H: WBS projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. 

Přibližná návaznost se stanoveným fiktivním počátečním datem je uvedena v příloze G: 

Návaznost jednotlivých aktivit. 
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3.3. Časový plán projektu 

Při přípravě projektu je také nutné vytvořit takzvaný časový plán projektu. V tomto plánu 

jsou zahrnuty plánované doby trvání jednotlivých aktivit potřebných k úspěšnému dokončení 

projektu. Samozřejmě je nutné stanovit si dostatečné rezervy, které jsou v tomto případě již 

zařazeny do jednotlivých časových dotací pro jednotlivé aktivity. Zároveň je nutné brát 

v potaz i časové ohraničení projektu samotného.  

Předprojektová fáze obsahuje dvě základní aktivity, které sice společnost Swietelsky sama 

nerealizuje, ale buď se jich účastní, nebo v nich vystupuje jako zainteresované strana. Délka 

trvání této fáze je závislá na vyjádření stavebního úřadu ohledně povolení stavby celého 

projektu. Dobu trvání této fáze jsem odhadl na 33 dní. Je pravděpodobné, že fáze může trvat 

značně kratší dobu, ale zároveň i značně delší, neboť délka trvání závisí na času, který je 

potřebný pro získání stavebního povolení a zároveň na délce samotného výběrového řízení. 

Obrázek č. 8: Časový odhad předprojektové fáze  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Po získání zakázky následuje plánovací fáze, která je podstatně kratší oproti předprojektové 

fázi vzhledem k know-how a kapacitám společnosti Swietelsky. Tato fáze obsahuje zajištění 

smluv s investory a dodavateli, vytvoření harmonogramu prací a alokaci zdrojů na stavbu. 

Za předpokladu, že by aktivity vyřizovalo jedno oddělení nebo jedna osoba fáze by trvala 9 

dní. Nicméně aktivity v této fázi je možné realizovat paralelně a tak doba trvání může být 

pouhé 4 dny. 

Obrázek č. 9: Časový odhad plánovací fáze  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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V tomto případě je na realizační fázi projektu stanovena časová dotace 90 dní. Celkový počet 

dní potřebný pro realizační fázi projektu, dle odhadu je 78 dní, to znamená, že již existuje 

určitá forma časové rezervy. Tuto rezervu, lze dále zvýšit paralelním prováděním některých 

prací. Například stavební práce na lávce mohou probíhat současně se sadovými úpravami, 

které je nutné realizovat v oblasti. Toto paralelní řešení některých aktivit sníží dobu 

potřebnou pro realizační fázi o 13 dní a to na 65 dní. 

Obrázek č. 10: Časový odhad realizační fáze  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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Délka závěrečné fáze je také velmi relativní jako například zde u předprojektové fáze. Hlavní 

faktor ovlivňující trvání závěrečné fáze projektu je doba nutná pro kolaudaci stavby. Tato 

fáze má mnoho společného s předprojektovou fází, neboť i zde u některých aktivit figuruje 

společnost Swietelsky pouze jako zainteresovaná strana. Samotnou dobu trvání fáze jsem 

odhadl na 37 dní. 

Obrázek č. 11: Časový odhad závěrečné fáze  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

 

Jak již bylo zmíněno, tento projekt je v určitých fázích ohraničen přesnými časovými 

dotacemi na určité fáze nebo úkony. Mezi tyto ohraničení patří zejména: 

• 90 dní na realizaci projektu od převzetí lokality od investora, 

• 10 dní na vyklizení staveniště od předání díla investorovi. 

Všechna tyto omezení jsou zohledněny v časových plánech pro jednotlivé fáze projektu. 

Zároveň jelikož společnost Swietelsky disponuje dostatečnými kapacitami jak v oblasti 

lidských zdrojů, tak i v oblasti materiální, je možné při nedodržování časového 

harmonogramu alokovat další zdroje potřebné pro včasné dokončení projektu. 
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3.5. Způsob financování projektu 

Projekt je financován městem Písek, jakožto zadavatelem zakázky. Zadavatel zakázky zaplatí 

zhotoviteli celou vysoutěženou částku po dokončení stavebních prací a následném převzetí 

stavebního díla. Jednotlivé penále, které mohou vyvstat jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a 

jejich fakturace proběhne po odstranění příčiny daného problému a následnému sečtení 

daného penále za každý časový úsek definovaný ve smlouvě o dílo. 

Společnost Swietelsky, jakožto dodavatel, nepředpokládá pochybení ze své strany, které by 

vedlo k placení pokuty za nedodržení podmínek smlouvy.  Proto společnost nevytváří ani 

případnou rezervu, ze které by se hradilo případné nedodržení podmínek smlouvy o dílo. 

Zároveň společnost Swietelsky nepředpokládá ani žádné komplikace projektu ze strany 

ochránců životního prostředí. Dále společnost si je vědoma rizik spojených s projektem a 

nevytváří rezervu pro případ archeologického nálezu v oblasti.  

Detailní rozpočet projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům je rozpracován v příloze B: 

Rozpočet projektu. 

V projektu se vyskytuje celkem 85 nákladových položek, které jsem rozdělil na přímé 

náklady tj. náklady přímo související se stavebními činnostmi vyskytujících se v projektu. 

Patří sem například různé zemní práce, usazení lávky, odvozy hmot a jednotlivé úkony 

sadových úprav prováděné v dané lokalitě. 

Mezi nepřímé náklady lze zahrnou přidružené administrativní úkony související s daným 

projektem. Zde lze uvést vyhodnocení geodetických prací a různá dopravně inženýrská 

opatření související se stavbou.  

Tabulka č. 1: Rozdělení přímých a nepřímých nákladů  

Popis Cena bez DPH 

Pěšina ke Klášterským rybníkům 1 812 341 Kč 

Lávka 144 379 Kč 

Sadové úpravy 231 486 Kč 

Zařízení staveniště 6 768 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 85 208 Kč 

Celkem 2 280 182 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019 
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4. Rizika projektu 

V každém projektu, se nepochybně vyskytují rizika, která jej mohou ovlivnit jak po stránce 

kvality, ceny, tak i času potřebného na realizaci projektu. Zde uvádím příklady deseti rizik, 

která jsem identifikoval pro tento projekt.  

R1 Neschválení projektu zastupitelstvem, pokud projekt neschválí zastupitelstvo města 

Písek, není možné projekt realizovat. Toto by znamenalo případné odložení projektu 

do chvíle, než by o něm začalo uvažovat případné nové zastupitelstvo. 

 

R2 Nedodržení harmonogramu, jestliže dojde k nedodržení harmonogramu, znamená to 

oddálení termínu realizace, případně dokončení projektu a následné prodražení 

projektu. Nedodržení harmonogramu, lze předejít alokováním dostatečných 

materiálních, či personálních zdrojů potřebných k projektu.  

 

R3 Změna zákonů a předpisů, změna zákonů a předpisů by vyžadovala revizi projektu 

v oblastech týkajících se změněné legislativy. Následkem tohoto rizika je prodražení 

projektu. Tomuto riziku, dle mého názoru předejít nelze. 

 

R4 Chyby v projektové dokumentaci, by vedly ke zpoždění a prodražení projektu, 

případně k nedosažení kvality díla. Riziku lze předejít výběrem autorizovaného 

projektanta a překontrolování projektové dokumentace dodavatelem stavebních prací 

či osobou ze stavebního úřadu. 

 

R5 Špatná definice rozsahu, v případě nesprávné definice projektu dojde k celkovému 

prodražení. Riziku lze předejít ověřením požadavků a zanesení klauzulí do smlouvy 

o dílo. 

 

R6 Archeologický nález, v případě archeologického nálezu v oblasti stavby dojde 

k pozastavení projektu a následnému prodražení. Riziku předejít nelze. 

 

R7 Vážný pracovní úraz, vážný úraz nebo nehoda během stavebních prací by měla 

za následek následné vyšetřování incidentu a případné prodražení projektu. Riziku lze 

předejít volbou kvalifikovaných zaměstnanců a volbou vhodných bezpečnostních 

opatření na stavbě.  
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R8 Živelná pohroma, jelikož místo realizace projektu je v oblasti vodního díla je nutné 

počítat s možností zatopení staveniště. Tomuto riziku zle předejít dostatečným 

odvodněním stavebního pozemku a následnému monitorování hladiny vodních toků 

v okolí.  

 

R9  Porucha stavebního stroje, by měla za následek skluz aktivit v harmonogramu a 

následné prodražení projektu, časové prodloužení projektu nelze předpokládat, 

vzhledem k faktu, že na staveniště by bylo možné doručit nový stroj.   

 

R10 Nekvalitní práce subdodavatele, by znamenala prodloužení a prodražení projektu. 

Samotné riziko v kvantifikované podobě je pomocí smluvních klauzulí přeneseno 

přímo na subdodavatele a v rámci projektu jej stačí jen monitorovat. 

 

Mapa rizik 

V následující tabulce je provedena semikvantitativní analýza rizik identifikovaných 

pro projekt Pěšina ke Klášterským rybníkům. Tato rizika jsou zanesena do tabulky dle jejich 

vyhodnocení dle pravděpodobnosti nastání a velikosti dopadu. Obě tyto veličiny jsou 

ohodnoceny na škále 1 – 5. U obou těchto veličin tedy platí, že čím větší hodnota, tím větší 

dopad nebo možnost nastání daného rizika existuje. 

Tabulka č. 2: Mapa rizik 

 

P
ra

v
d
ěp

o
d
o
b
n
o
st

 5           

4           

3        R1,R6  

2    R9 R2,R10 R7  R4 

1     R3,R8   R5 

  

1 2 3 4 5 

  
Dopad 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019. 

4.1. Rozdělení rizik dle významnosti 

Rizika identifikovaná v projektu je dále nutné klasifikovat do skupin dle jejich ohodnocení, 

které je závislé na pravděpodobnosti jejich výskytu a následků jejich nastání, tedy dopadu. 

Rizika jsem tedy roztřídil do tří skupin s ohledem na jejich významnost. Rozdělení skupin 
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rizik je na rizika s nízkou závažností, střední závažností a vysokou závažností pro daný 

projekt. 

Rizika s nízkou závažností 

Tato rizika, při jejich případném nastání, nebudou mít zásadní vliv na celkovou dobu trvání 

projektu a zároveň nebudou znamenat razantní zvýšení nákladů na realizaci daného projektu.  

• R2 – Nedodržení harmonogramu, 

• R3 – Změna zákonů a předpisů, 

• R8 – Živelná pohroma, 

• R9 – Porucha stavebního stroje, 

• R10 – Nekvalitní práce subdodavatele. 

Rizika se střední závažností 

Pokud nastane jakékoliv z těchto rizik, je velice pravděpodobné, že část projektu nebo, 

případně i celý projekt bude realizován v pozdějším, než plánovaném termínu a zároveň doje 

i k prodražení projektu vzhledem k přidruženým nákladů spojeným s nastáním daného rizika. 

• R5 – Špatná definice rozsahu, 

• R7 – Vážný pracovní úraz. 

Rizika s vysokou závažností 

Tato rizika znamenají ohrožení celého projektu, případně razantní prodloužení doby potřebné 

pro realizaci a zároveň drastické zvýšení nákladů, v zásadě je nutností podniknout kroky 

k jejich minimalizaci nebo k zmírnění. 

• R1 – Neschválení projektu zastupitelstvem, 

• R4  - Chyby v projektové dokumentaci, 

• R6 – Archeologický nález. 

4.2. Ošetření rizik v projektu 

 

Po identifikaci a kvantifikaci rizik je nutné provést alespoň základní plán ošetření rizik. 

V tomto případě jsem identifikoval 10 rizik, která by mohla ohrozit projekt. 
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R1 Neschválení projektu zastupitelstvem 

Riziko neschválení projektu zastupitelstvem je v ohledu ošetření rizik specifické, 

neboť není v silách společnosti Swietelsky stavební s.r.o jej legální cestou ovlivnit, 

neboť zastupitelstvo objednavatele zakázky reaguje nezávisle na společnosti 

realizující výsledné stavební dílo. 

 

R2 Nedodržení harmonogramu. 

 Nedodržení harmonogramu lze předejít zanesením dostatečných rezerv 

do jednotlivých stavebních úkonů. Dále toto riziko není ošetřováno, neboť společnost 

Swietelsky je schopna operativně přesunou potřebné zdroje pro projekt. Zároveň 

u tohoto rizika je nutné pověřit odpovědnou osobu sestavením harmonogramu.  

 

R3 Změna zákonů a předpisů. 

 Toto riziko je další specifické riziko, proti kterému lze podniknout minimum kroků. 

Ovšem na rozdíl od rizika R1 je prostředí odpovědné za toto riziko snázeji 

monitorovatelné a tudíž případná změna legislativy by byla projednána již 

v předprojektové fázi.  

 

R4 Chyby v projektové dokumentaci. 

 Stejně jako u rizika R2 lze tomuto riziku předejít pověřením dostatečně kvalifikované 

a zkušené osoby vypracováním projektové dokumentace a zároveň následně 

zkontrolovat vypracovanou projektovou dokumentaci jiným subjektem. 

 

R5 Špatná definice rozsahu 

 Toto riziko lze vyřešit jednoduchou definicí rozsahu projektu ve smlouvě o příslušné 

díle a následným vyrozuměným všech zúčastněných stran o daných definicích 

jednotlivých rozsahů díla.  

 

R6 Archeologický nález 

 Archeologický nález je příklad rizika, které je nutné řešit operativně a to tedy 

v podobě proaktivní tj. dostatečné časové rezervy a zároveň reaktivní což spočívá 

ve vyrozumění objednavatele zakázky o dočasném uzavření staveniště. 
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R7 Vážný pracovní úraz 

 Tomuto riziku lze předejít volbou kvalitních pracovních pomůcek pro personál 

vyskytující se na stavbě, dále je nutné důkladné proškolení daného personálu v oblasti 

prevence pracovních úrazů a zároveň v oblasti první pomoci. 

 

R8 Živelná pohroma 

 Živelná pohroma v tomto případě má podobu vodního živlu. Toto riziko lze 

minimalizovat dostatečným odvodněním pozemku, na kterém se staveniště nachází a 

zároveň je nutné průběžně monitorovat úhrn srážek na daném místě a hladiny 

přilehlých Kláštereckých rybníků.  

 

R9  Porucha stavebního stroje  

 Toto je další příklad rizika, jehož nastání by se také řešilo operativně a to v podobě 

alokace nového stroje. Samotné riziko lze minimalizovat pravidelnou údržbou 

stavebních strojů a pečlivým proškolením obsluhujícího personálu. 

 

R10 Nekvalitní práce subdodavatele. 

 Ošetření tohoto rizika znamená zanesení klauzulí do smluv se subdodavateli ohledně 

prováděných prací, dováženého materiálu a hlavě kvality, ve které mají být příslušné 

úkony vykonána. Pomocí těchto klauzulí je riziko přeneseno na konkrétní dodavatele, 

zároveň pro minimalizaci nastání rizika je nutné zvolit pro projekt ověřené a schopné 

dodavatele. 
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5. Zhodnocení projektu a návrh na zlepšení 

Jelikož byl projekt realizován na podzim roku 2019, musím hodnotit projekt jako úspěšný 

z hlediska jeho realizace, co se týká cílů na zvýšení turistické atraktivity lokality, je 

v současné době ještě brzy na vyvozování závěrů, neboť ještě nejsou dostupná data z ČSÚ 

nebo ze statistik vedených obcemi, které monitorují výsledky projektu. 

Ohledně časového plnění projektu nebyly ze strany investora připomínky a projekt byl tedy 

vyhotoven v požadované časové dotaci, která plynula ze smlouvy o dílo daného projektu. 

Rizika, která mohla ovlivnit projekt a byla identifikována v této práci, nenastala a projekt se 

obešel bez problémů. Toto lze odůvodnit značnými zkušenostmi společnosti Swietelky a 

dobrým know-how. 

Z finanční stránky projektu nebyly identifikovány žádné skutečnosti, které by bránily 

realizaci projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. Během realizace nedošlo k žádným 

smluvně definovaným skutkům, které by vedli k účtování penále za nedodržení daného bodu 

smlouvy. Tyto prohřešky se neobjevily mezi investorem a společností realizující projekt, tedy 

mezi městem Písek a společností Swietelsky. Zároveň nedošlo k žádným prohřeškům ze 

strany subdodavatelů společnosti Swietelsky. 

Cílem této práce bylo vypracování určených plánů a projektu, tvorba logického rámce, 

provedení analýzy rizik a následná identifikace zlepšení. Vypracování těchto cílů práce 

odhalilo některé nedostatky, které jsou obsaženy v původním vypracování projektu. 

Konkrétní nedostatky v původním projektu jsou absence vypracování následujících plánů:  

• vypracování logického rámce projektu, 

• vypracování registru rizik. 
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Logický rámec 

Vypracování logického rámce patří mezi základní prvky projektového řízení. Nevidím tedy 

důvod pro jeho nevypracování v tomto projektu, zvláště za předpokladu, že projekty které 

společnost Swietelsky mají mezi sebou silnou analogii, tudíž by vypracování těchto podkladů 

bylo na základě již ověřených postupů. 

Absence logického rámce v projektu můžu vyústit ve zmatečné využívání jednotlivých 

zdrojů, neboť není jiný centrální dokument zabývající se projektem, který obsahuje účel, cíl a 

další klíčové informace obsažené v logickém rámci. 

Centrální regist rizik 

Další velký nedostatek je v absenci registru rizik daného projektu. Prozatím rizika daného 

projektu nejsou nikde ucelena, je tady na každém z pracovníků na daném projektu zhodnotit 

rizika, která souvisejí s jeho zaměřením na daném projektu. Jelikož tito pracovníci spolu 

o jednotlivých rizicích nekomunikují je pravděpodobné, že některá nejsou ani identifikována, 

což následně ztěžuje operativní řízení rizik, které přednost upřednostňuje. 

Již zmíněné operativní řízení rizik také jedním z bodů, který by bylo možné z hlediska 

projektového řízení zlepšit. Samotné operativní řízení patří mezi silné stránky společnosti 

Swietelsky, nicméně s novými riziky, která jsou identifikovány pro projekty je možné, že 

vyvstane možnost neidentifikovaného rizika, které nepůjde operativně řešit, což může mít 

katastrofální důsledky na daný projekt. Je proto důležité stanovit a průběžně udržovat registr 

rizik jednotlivých projektů, který bude rozšířen i o scénáře a způsoby řešení jednotlivých 

rizik. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala plánováním projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. 

Tento projekt byl realizovaný společnosti Swietelsky stavební s.r.o. pro investora projektu, 

kterým bylo město Písek. Společnost Swietelsky poskytla pro realizaci této práce velké 

množství podkladů. Díky tomuto se podařilo vypracovat logický rámec projektu. Dále byly 

vypracovány určené plány nutné pro zdařilou realizaci projektu a zároveň došlo k identifikaci 

deseti rizik spojených s projektem, která byla následně ošetřena.  

Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsou nastíněny jednotlivé pojmy související s projektovým managementem 

tak aby tyto poznatky byly následně využity v korespondujících částích praktické části. 

Praktická část se podrobně věnovala plánování projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům. 

Spolu s realizací časového plánu tohoto projektu, byl vytvořen i logický rámec tohoto 

konkrétního projektu. Dále se praktická část zabývala riziky, která byla identifikována 

pro tento projekt a jejich následným ošetřením. 

V samotném závěru této práce jsou nastíněny podněty pro zlepšení v rámci projektového 

plánování pro společnost Swietelsky stavební s.r.o. Akceptování těchto podnětů by mělo vést 

ke zlepšení projektového řízení a plánování u podobných projektů realizovaných touto 

společností. 

Toto znamená, že cíle práce byly splněny. 
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Příloha A: Logický rámec 

Logický rámec projektu: Pěšina ke Klášterským rybníkům 

Zpracoval: Václav Žežulka, 15. 3. 2020 

 
Rozvoj regionu, zlepšení 

jeho turistické atraktivity                

Nárůst návštěvníků 

využívajících sportovní a 

rekreační služby  

Nárůst návštěvníků 

regionu využívajících 

doplňkové služby 

Zlepšení životní úrovně 

obyvatel 

Statistiky města 

Statistiky sousedících 

obcí 

Statistiky ČSÚ  

Realizace projektu Pěšina 

ke Klášterským rybníkům 

Nárůst nových 

návštěvníků v lokalitě 

Monitorovací zprávy obcí 

v lokalitě 

Statistiky přilehlých obcí 

Statistiky města Písek 

Zájem návštěvníků 

regionu o lokalitu 

Zájem o relaxaci v oblasti 

Zajištění kvalitního 

provedení 

Zajištění udržitelnosti 

projektu  

Schválení projektu 

Předání staveniště 

Stavební práce 

Předání a převzetí díla 

Revitalizace oblasti a 

otevření oblasti veřejnosti 

do data uvedeného ve 

smlouvě o dílo. 

Dokumentace projektu 

Monitorovací zprávy 

zainteresovaných obcí / 

měst 

Realizace projektu v 

požadované kvalitě a 

čase  

Koordinace stavebních 

prací, dodržení 

projektovaných 

parametrů 

Kvalitní lidské zdroje  

Výběr vhodných 

technologií 

1. Výběrové řízení 

2. Vyhotovení plánů 

2.1 Harmonogram prací 

2.2 Registr rizik 

3. Stavební práce 

3.1 Komunikace 

3.2 Lávka 

3.3 Sadové úpravy 

3.4 Ostatní stavební práce 

4. Předání díla 

Celkem 2280182 Kč 

Bez DPH  

3 měsíce a 17 dní pro 

realizační část 

Projektová dokumentace 

Výběr kvalitních 

subdodavatelů 

Zabezpečení průběžného 

financování 

Průběh dle časového 

harmonogramu   

   
Projekt schválen 

zastupitelstvem 

 

Získání zakázky 

 

  



    

 

Příloha B: Rozpočet projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům 

 

Popis Cena 

SO101: Pěšina ke klášterským 

rybníkům 1812340,5 

001: Zemní práce 934568,47 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 

m2 - vč.štěpkování 23461,29 

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 18400,8 

Odstranění pařezů D do 300 mm 34737,6 

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 
35055,729 

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 

do 1000 m3 -  vč. nákupu 11250,68 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 50459,217 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 14577,645 

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm 3154,4 

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm 36068,8 

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm 
6489,6 

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 38228,78 

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 12981,957 

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 19587,373 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných 9070,668 

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně 47727,181 

Uložení sypaniny  - vtlačení, zahutnění, zaválcování 

kamene do změklého podloží 13604,22 

Uložení sypaniny na skládky 3563,7368 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) 188017,07 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním 4505,97 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m 20759,648 



    

 

Kamenivo drcené hrubé frakce 0-125 MN - nákup 

vč.dovozu 290370,52 

Kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/500 - 

nákup vč. dopravy 52495,582 

002: Základy 89122,839 

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 

D do 100 mm včetně lože otevřený výkop 60771,9 

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu 

do 1:5 š do 3 m 6594,48 

Zhutnění podloží z hornin soudržných 11677,56 

Geotextilie 300g/m2 10078,899 

005: Komunikace 505419,66 

Příčná svodnice, dřevěná dl. 2,37m 10354,86 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm - 

Lomová výsivka fr. 0/4, barva hnědá/okrová 86433,53 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm -  fr. 0/32 97179,579 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  fr. 32/63 228403,46 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  fr. 32/63 81494,92 

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

kameniva těženého 771,5952 

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

betonu 781,72 

008: Trubní vedení 9599,84 

Výšková úprava výškových znaků IS 9599,84 

009: Ostatní konstrukce a práce 128360,49 

Dřevěné zábradlí - akát, v=1,1m + ukotvení do bet. 

patky C16/20 - vč.ošetření povrchu akátového 

zábradlí transparentním nátěrem dvouvrstvým 120096,9 

Dřevěný sloupek d=max 0,2m + ukotvení do bet. 

patky C16/20 - vč.ošetření povrchu akátového 

zábradlí dvouvrstvým transparentním nátěrem 1563,39 

Dřevěné lemování - akát nebo dub 4x15cm + 

stabilizace ocelové nebo dřevěné trny dl 0,5m 6700,2 

099: Přesun hmot HSV 87606,63 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným 87606,63 

720: Zdravotní technika 23823,05 

 Kamerová prohlídka kanalizace 23823,05 

V03: Zařízení staveniště 33839,55 



    

 

Zařízení staveniště 33839,55 

SO105: Ostatní položky pro celou 

stavbu 85207,99 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 85207,99 

Dopravně inženýrské opatření 13535,82 

Práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí 
7444,7 

Geodetické práce před výstavbou - vytýčení obvodu 

stavby 14618,68 

Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby 
6091,12 

Geodetické práce během výstavby 11505,45 

Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace 

skutečného provedení stavby - geodetická část - Ve 

třech vyhotoveních tištěně a v jednom digitálním 

vyhotovení 20100,7 

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

projekční část - Ve třech vyhotoveních tištěně a v 

jednom digitálním vyhotovení 11911,52 

SO201: Lávka 144379,03 

001: Zemní práce 868,71825 

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 
43,272 

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 

do 100 m3 528,36625 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 297,08 

002: Základy 17969,153 

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 32 mm 615,95024 

Základové patky a bloky ze ŽB C 16/20 6659,9327 

Zřízení bednění stěn základových patek 2575,7324 

Odstranění bednění stěn základových patek 367,94223 

Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 

10 505 7749,5949 

004: Vodorovné konstrukce 28930,362 

Příčle pro zavětrování nosníků 4981,18 

Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm - 

žárově zinkováno 6183,8904 

Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm - 

žárově zinkováno 12959,327 



    

 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L do č. 22 - kotveno chemickými 

kotvami 4805,9645 

099: Přesun hmot HSV 4418,3247 

Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m 4418,3247 

766: Konstrukce truhlářské 78656,655 

D+m dřevěné prvky lávky - pochozí plocha z fošen z 

dubového dřeva s vroubkováním - vč.povrchové 

úpravy 58637,259 

D+m dřevěné prvky lávky - zábradlí v=1,1m,slouky 

2 příčníky - vč.povrchové úpravy 20019,396 

V03: Zařízení staveniště 13535,82 

Zařízení staveniště 13535,82 

SO801: Sadové úpravy 238254,29 

001: Zemní práce 231486,38 

Osivo směs jetelotravní 3965,2206 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 50 - 80 cm, KK 
1369,26 

Vysokokmen jabloň 4320,68 

Vysokokmen třešeň 6211,53 

Tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm 93,084371 

Substrát pro trávníky A  VL 6700,23 

Kůra mulčovací VL 2284,843 

Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a 

odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 12257,6 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 126128,28 

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5 18408,922 

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 2054,34 

Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 

4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1 12909,78 

Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5 1860,3 

Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím 

v rovině a svahu do 1:5 748,26 

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky 

do 2 m 6850,71 

Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v 

rovině nebo na svahu do 1:5 2733,3 



    

 

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2466,56 

Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5 4656,42 

Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 

do 6 m 12394,35 

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a 

svahu do 1:5 3062,28 

Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina 10,4211 

V03: Zařízení staveniště 6767,91 

Zařízení staveniště 6767,91 

 

  



    

 

Příloha C: Registr rizik 

 

  



    

 

Příloha D: Časový plán 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Příloha E: Ganttův diagram část 1 

 
 

  



    

 

Příloha F: Ganttův diagram část 2 

  



    

 

Příloha G: Návaznost jednotlivých aktivit 

 
  



    

 

Příloha H: WBS projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům 

 

 
  



    

 

Abstrakt 
 

ŽEŽULKA, Václav. Projekt a jeho plán. Plzeň 2020. Bakalářská práce. Západočeská 

univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

 
Klíčová slova: projekt, plán, riziko, logický rámec 

 

Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním vybraných projektových plánů a řízením rizik 

projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům, který byl realizován v oblasti Klášterských 

rybníků mezi obcemi Semice a Smrkovice ležících u města Písek. V úvodu práce jsou 

vysvětleny základní pojmy projektového managementu, které slouží pro informování 

uživatelů a nastiňují klíčovou problematiku této práce. Dále na základě praktických zjištění 

daného projektu, jsou navrženy jednotlivé přínosy, které lze aplikovat na projekty podobného 

rozsahu nebo s podobným zaměřením. Jednotlivé přínosy spočívají ve vypracování logického 

rámce projektu, který obsahuje klíčové informace o daném projektu a vytvoření centrálního 

registru rizik ve kterém jsou zaznamenána rizika ohrožující daný projekt. 

 



    

 

Abstract 
 

ŽEŽULKA, Václav. Project and its plan. Plzeň 2020. Bachelor Thesis. University of West 

Bohemia. Faculty of Economics. 

 
Key words: project, plan, risk, logical framework 

 

This bachelor thesis deals with drafting of selected project plans and risk management, which 

focus on a project called Pěšina ke Klášterským rybníkům, which was realized in the area of 

Klášterské rybníky, which is located in between of villages Semice and Smrkovice, which are 

situated in the vicinity of city Písek. The introduction contains various explanations of terms, 

which are necessary for basic understanding of project management and serve as a guide for 

the users of this thesis. Benefits of this thesis are identified by realization of project plans and 

risk management. The benefits can be used for projects with similar scope. The benefits are 

creation of the single logical framework, which contains key project information and the risk 

register, which consists of the identified risk endangering project. 


