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1. ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Příručka projektového řízení pro posluchače UJEP Ústí nad Labem, fakulty životního prostředí je 

koncipována na základě požadavku UJEP pro předmět projektový management. Účelem příručky je 

orientovat se v projektovém řízení, seznámit se se základními pojmy a získat představu 

o strategickém řízení, taktickém plánování a životním cyklu projektu. Příručka ujasňuje jednotlivé 

pojmy a schematicky uvádí jejich náplň. 

Řízení lidí je samostatnou součástí příručky, rovněž tak jako pojednání o rizicích projektu. Na závěr 

příručky jsou uvedeny nejdůležitější nástroje a pomůcky, bez kterých by v dnešní době nebylo 

možné projektově pracovat. 

Obsah příručky je doplněn blokovým diagramem jednotlivých kapitol. Před každou kapitolou je 

rovněž v textu uveden blokový diagram, o čem se v jednotlivých kapitolách jedná. 

Přílohy jsou neoddělitelnou součástí příručky a dokumentují v praktické rovině, jak jednotlivé 

dokumenty v projektovém řízení vypadají. V přílohách a textu příručky jsou uvedeny příklady 

a zkušenosti z projektů, které byly úspěšně dokončeny a jsou funkční. 

Uvedené příklady jsou vybrány ze složitých technických projektů, protože projektové řízení nezná 

zjednodušujících příkladů, tím se příručka liší od příkladů projektů uváděných na mnoha 

managerských fakultách vysokých škol. 

Příklady v textu a přílohách jsou uvedeny z oboru vodní hospodářství, protože autoři v tomto oboru 

dlouhodobě pracovali. Proto tolik informací z akciové společnosti SVS a.s. a GARNETS 

Consulting a.s. 

Kapitola o řízení lidí se opírá o praktické zkušenosti jednoho z autorů, který dlouhodobě pracoval 

jako vedoucí pracovník v oblasti vodního hospodářství a má zkušenosti s řízením projektů desítky 

let. 

Kapitola o rizicích vychází ze zkušeností GARNETS CONSULTING a.s. s kontrolou průběhu 

velkých projektů “ISPA“ uskutečněných s dotací evropských fondů. 

Nástroje a pomůcky pro projektové řízení jsou uvedeny na příkladech rovněž s řadou příloh, kde se 

dokumentuje, jak lze ukotvit principy projektového řízení do formalizovaných dokumentů. 

V příručce jsou záměrně vypuštěny ekonomické roviny pohledu na průběh projektového cyklu, 

protože jsou samostatně formalizovány např. ve studiích proveditelnosti a finanční analýzy jsou 

určeny pro ekonomy. Např. finanční analýza a metoda vnitřního výnosu investice je součástí 

EXCELU. 

 

2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY 

V úvodu musíme zmínit, že projektové řízení je způsob, kterým můžeme dosáhnout stanovených 

cílů s minimálními odchylkami. Je to sofistikovaná činnost formalizovaná použitím způsobů 

prostředků, nástrojů a pomůcek tak, aby tato činnost byla strukturálně podobná. Nelze vše řešit 

novým "originálním" způsobem. 
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Není nic nebezpečnějšího než dosažení cílů pokaždé jiným způsobem. 

Projektové řízení, jako subsystém systémového inženýrství, je produktem lidské činnosti a souvisí 

s prohlubující se organizovanou dělbou práce. Je založeno na historickém hodnocení výrobních 

vztahů a rozvoji techniky. 

Před tím, než začneme rozebírat projektové inženýrství jako obor, je nutné vědět, že je 

subsystémem systémového inženýrství. Systémové inženýrství je více než inženýrským oborem. Je 

metodou efektivní kombinace znalostí z jiných inženýrských oborů a vědeckých disciplín k řešení 

širokého okruhu inženýrských činností. Je příbuzné operačnímu výzkumu, ale liší se od něj v tom, 

že zdůrazňuje plánovací a projektové činnosti. 

Zásadním rozdílem je, že operační výzkum se zabývá optimálním využitím stávajících zařízení, 

zatímco systémové inženýrství se naopak zabývá plánováním nových zařízení. Oba obory 

v mnohých případech používají stejných analytických metod. 

 

3. METODY, NÁSTROJE A POSTUPY SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

3.1. MODELOVÁNÍ A OPTIMALIZACE 

Základní metodou je blokový diagram. To je grafický nástroj představující jednotlivé komponenty 

systému. A je přirozeně kvalitativním popisem. 

 

       

 

Matematický model je systémem rovnic, tabulek a křivek, které slouží ke kvantitativnímu popisu 

modelu. 
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Fyzikální modely jsou zpravidla zmenšené kopie modelovaného objektu.   

 

Vyhodnocovací modely slouží k výpočtu neznámých veličin z veličin známých (mají podobu 

vzorců nebo rovnic).  

Optimalizační modely slouží ke hledání nejlepšího řešení. 

Simulační modely jsou takové, kde čas modelovaného systému je zobrazen jako čas v modelu.  

Příkladem mohou být trenažéry pro výcvik zaměstnanců provozu, experimentální stavby a podobně. 
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3.1.1.  OPERAČNÍ VÝZKUM 

Operační výzkum se zabývá optimálním využitím existujících zařízení. Historicky vznikl ve Velké 

Británii za druhé světové války a původně se zabýval tím, jak nejlépe využít vojenská zařízení. 

Plánujeme-li strategicky s využitím principů projektového řízení, musíme provést analýzu 

současného stavu. Pro vytvoření analýzy současného stavu používáme operační výzkum. 

Například ÚV Hradiště, kde byl proveden technologický audit stávajícího technologického zařízení 

(operační výzkum) se ukázalo, že kapacita úpravny vody je dostatečná a kvalita upravené vody 

nevyhovuje pouze ve dvou parametrech příslušné normy. To byl základ pro řešení její rekonstrukce. 

(Petr Dolejš: Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekonstrukce a modernizace úpraven 

vody. SOVAK č.5/2009 strana 13). 

Je nepochopitelné proč se podceňuje potřeba operačního výzkumu například při řízení hospodářské 

politiky státu.(Umělé podcenění historie 1918-1989). Politická reprezentace se připravila o možnost 

postavit rozvoj národního hospodářství na solidním operačním výzkumu. To co existovalo nelze 

podceňovat. 

 

3.2. DEFINICE CÍLŮ 

Formulace vhodných cílů konečného systému je nejdůležitější součástí systémového inženýrství. 

Zde je nezbytné stanovit přesnou a úplnou definici. Ta musí být reálná a dosažitelná i s ohledem na 

okolí systému. Musíme brát v potaz, že ne každý je systémový inženýr nebo technicky vystudovaný 

vysokoškolák. Cíle musí být srozumitelné a jednoznačné (nesmí být popsány v neurčitých nebo 

puntičkářských termínech). Cíl musí být jasný, zřetelný. Není nic horšího než pohybující se cíle 

(Mooving targets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv blízkého okolí na stanovení cílů je předvídatelný. 

Vliv vzdáleného okolí na stanovení cílů nelze ovlivnit. 

Vzdálené okolí 

Blízké okolí 

projektu 

CÍL 
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3.3. NÁSTROJE SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Nejzřetelnějším aspektem nástrojů systémového inženýrství je jejich rozmanitost. "Prakticky 

neexistuje vědecká disciplína, které by nebylo možné využít při projektu jakéhokoliv velkého 

systému." 

Příklad: pravděpodobnost, výpočetní systémy, teorie her, kybernetika, inženýrství lidských 

zdrojů atp. 

 

4. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY 

Projektové řízení slouží k plánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je 

potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených 

cílů. 

 

Předmětem projektového řízení je projekt, který představuje soubor činností, které je potřeba 

naplánovat a provést, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Cílem projektového řízení je zajistit 

naplánování a realizaci úspěšného projektu, kterým se rozumí případ, kdy v plánovaném čase 

a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu. Projektové řízení vychází z poznání, že 

jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je 

nutno použít adekvátních metod pro řízení celé akce. 

 

4.1. METODY, ZPŮSOBY A PRVKY PROJEKTU 

Při řešení strategie projektu je důležité vědět, zda podobný projekt již někdo neřešil, využít 

literaturu a správně se v ní orientovat. 

K tomu je dobré používat například dějepis: 
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4.2. DĚJEPIS 

Nic nevznikne náhodou. Současný stav je odrazem historie na určitém území. 

Historie popisuje vývoj společenských stavů, vývoj přírody a výrobních vztahů. 

 

4.3. ZEMĚPIS 

Zeměpisné popisy určují místo například strategického projektu a znalost zeměpisu je pro řešení 

projektů důležitá. 

Uvedeme si příklad, že chceme řešit projekty z oboru vodního hospodářství. Provedeme si 

porovnání na vybraných místech Evropy. 

Vodní hospodářství Francie a Velké Británie je svým způsobem podobné. Obě země jsou poměrně 

velké, mají přímý styk s oceánem a zdrojovou část vody v závislosti na předpovědi počasí. Proto 

mají obě země rozsáhlou monitorovací síť na řekách, odkud jsou zásobena města. Monitorovací síť 

pak zajišťuje předpověď kvality vody pro zpracování na úpravnách vody. 

Styk pevniny s oceánem je charakteristický přílivem a odlivem, který mění výšku hladiny řádově 

v metrech. Proto jsou čistírny odpadních vod na konci vybaveny Přílivovými čerpacími stanicemi, 

které zaručí odtok vyčištěných odpadních do oceánu. 

Jiným případem je Nizozemsko. Nizozemsko je poslední zemí v povodí Rýna, který tvoří 

rozhodující zdroj pitné vody pro velkou část území. Rýn má povodňové průtoky tisíce m
3
/s, 

minimální průtoky desítky m
3
/s. K zajištění množství vody jsou vybudována umělá jezera, která 

zajistí roční množství vody např. pro město Rotterdam. 

Severské státy Švédsko, Dánsko musely při odkanalizování a čištění odpadních vod vyřešit 

problematiku Baltského moře. 
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Moře v okolí těchto států je uzavřeno pouze dvěma průlivy. Mezi Švédskem a Dánskem je průliv 

mezi Helsingborgem, další je mezi Odensee. Celé baltické moře má řadu sousedů, kteří o čistotu 

vypouštěných vod nedbají. Proto tyto severské státy mají dokonalé čištění odpadních vod a tím se 

snaží čistotu Baltského moře udržet na dobré úrovni. Norsko vybudovalo všechny čistírny 

odpadních vod s chemickým čištěním. Průměrné teploty jsou pod 10 stupňů Celsia a tato teplota 

neumožňuje biologické čištění. 

Česká republika je střechou a rozvodím Evropy, proto máme tolik přehrad. Veškerá zachycená voda 

slouží vodárenství, závlahám, výrobě elektrické energie a lodní dopravě. Při vypouštění čištěných 

odpadních vod zde platí kritéria pro citlivé oblasti stejně náročná jako v severských státech. Je to 

vlastně dobrý příklad evropské spolupráce, kdy se Česká republika snaží uplatňovat přísnější limity 

pro vypouštění vyčištěných odpadních vod než některé jiné členské země. 

Ještě jedna poznámka tentokrát k organizaci vodního hospodářství v České republice a ostatních 

zemí evropské unie. Základnou v evropských zemích je skutečnost, že vodohospodářský majetek je 

majetkem obecním. Proto každá obec či město zajišťuje a spravuje vodohospodářský majetek 

samostatně. Česká republika měla vodní hospodářství v majetku státu. Systémově byl řízen 

vodohospodářský majetek na vyšší úrovni. Proto zde existují velké vodárenské soustavy, které 

zásobují vodou celé skupiny měst a průmysl. 

To byl jeden z důvodů, proč při zpracování žádostí poskytování dotací ze zdrojů evropské unie jsme 

si s „bruselskou exekutivou„ nemohli dostatečně rozumět. Tolik na vysvětlení, jak musíme 

uvažovat a používat dějepis a zeměpis v průběhu řešení rozsáhlých a složitějších projektů.  

 

4.4. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

V projektovém řízení  používáme metody a způsoby k dosažení cílů projektu. Základní metodou je 

strategické plánování. Strategické plánování popisuje cíle, kterých má projekt dosáhnout. Ve 

strategickém plánování odpovídáme na otázky CO? a PROČ? a ve vztahu k okolí stanovíme 

definované cíle. Výstupem strategického plánování je správně formulované zadání úkolu. V prvním 

kroku provedeme analýzu současného stavu (Příloha 1 strategie rekonstrukcí ÚV v SVS a. s.) 

Vhodné pro velké projekty je, jako součást strategického plánování, použít metodu swot analýzy. 

Swot analýza je druhým krokem strategického plánování a shrnuje silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení, které popisuje analýza současného stavu. Analýzou dosáhneme základní 

popis výchozího stavu projektu. 

Dalším krokem po analýze je stanovení úkolů (cílů). Stanovením úkolů přecházíme ze strategického 

plánování na úroveň taktického plánování. 

 

4.5. TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ  

Úkolem taktického plánování je určení postupného naplňování cílů v časových horizontech. 

U jednodušších projektů - dny, měsíce, rok. 

U složitých projektů - krátkodobý horizont 2 roky, 

 - střednědobý horizont 5 let, 

 - dlouhodobý horizont 15 let. 
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Po postupném určení naplňování cílů následuje operační plán, který obsahuje řadu subprogramů. 

Tím vytvoříme "jízdní řády" k naplnění cílů. (Příloha 2 podnikatelský záměr 2000-2005 SVS a.s.) 

Tyto "jízdní řády" jsou podklad pro investiční programy. Pokud známe "jízdní řády" mohou 

u projektů vznikat základní dokumenty jako například podnikatelské záměry. Schválené 

podnikatelské záměry jsou základní základnou pro posuzování cílů. Protože žijeme v reálném světě, 

musíme počítat s jistými riziky, které mohou ovlivnit zpracované "jízdní řády".  

Vliv okolí na strategické cíle je normální jev a není potřebné důsledně trvat na nepřipouštění změn. 

Naopak musíme umět popsat příčiny a dopady změn a v tomto smyslu upravit operační programy 

(jízdní řády). Tyto stavy se řeší aktualizací základních dokumentů (podnikatelských záměrů). 

(Příloha 3 Návrh aktualizace podnikatelského záměru SVS a.s.) 

Základní dokumenty mohou být různé podle složitosti stanovených úkolů a velikosti organizační 

jednotky, která se jimi řídí. Vrátíme se ještě k teorii a uvedené příklady budeme konfrontovat 

s jednotlivými fázemi projektu. 

 

5. FÁZE PROJEKTU, ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU, CELKOVÉ 
SCHÉMA INVESTIČNÍHO CYKLU 

Investiční cyklus je časově vymezený úsek od zrodu investiční myšlenky, přes realizaci investice, 

využívání investice, ukončení a její likvidace. Odborná literatura člení investiční cyklus zpravidla 

do časových úseků (fází), jež jsou charakteristické převládajícími činnostmi. 

 

5.1. ČLENĚNÍ INVESTIČNÍHO CYKLU NA ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

Členění investičního cyklu ve vztahu na základní činnosti je následující: 

 1. koncepční fáze, 

2. předprojektová fáze, 

3. projektová fáze, 

4. realizační fáze, 

5. exploatační (nebo také fáze využívání investice), 

6. likvidační. 

Dle jiné literatury mohou být jednotlivé fáze sloučeny: 

1. předinvestiční fáze, 

2. investiční fáze, 

3. provozní (operační) fáze, 

4. ukončení provozu a likvidace. 
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Některé literární zdroje uvádějí následující členění: 

1. předinvestiční fáze = koncepční fáze 

 -předprojektová etapa 

 2. investiční fáze 

 -projektová etapa 

 -etapa zadávání realizace 

 -etapa realizační přípravy 

 -realizační etapa 

 -etapa ověření a průkazů 

 3. provozní fáze = exploatační fáze (operační fáze) 

 4. likvidační fáze 

 

5.2. FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU 

Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou 

určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována (Obecná definice – 

Svozilová: Projektový management, Grada Publishing a.s. 2011). 

 

Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu má za cíl zlepšit podmínky 

pro kontrolu jednotlivých procesů. Usnadňuje orientaci všech účastníků ve vývojových stádiích 

projektu a zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu. 

 



18 

 

5.3. TYPICKÉ ROZLOŽENÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU 

  

Obrázek: Archiv autora 

 

5.4. KOMENTÁŘ K FÁZÍM ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU 

Zahájení projektu je strategickým krokem. Provede se analýza a SWOT analýza a definuje se 

předmět projektu. Prakticky to znamená získat údaje pro provedení analýzy. To je možné ze 

studování minulosti s popisem až do výchozího stavu projektu. Přitom používáme statistiky, 

histografické údaje a aplikujeme operační výzkum. Z historie a statistických údajů získáme vstupy 

do analýzy, a to jak vstupy kvalitativní (popisné), tak vstupy kvantitativní (údaje o množství). 

 

Obrázek: Archiv autora 

Obrázek dokumentuje kde je strategická úroveň a kde je fáze operačního řízení projektů. 

Výsledky operačního výzkumu nám dají odpověď na to, jak budou stanoveny cíle projektu. 

Příklad: Technologickým auditem funkčního zařízení zjistíme, kde jsou úzká místa tohoto zařízení 

a organizačními opatřeními (změna provozního nebo manipulačního řádu, technologických vstupů) 

dosáhneme vyššího výkonu instalovaného zařízení. 

Závěrem může být rozhodnutí, že dané zařízení vyhovuje a nevyžaduje investiční prostředky pro 

zvýšení výkonnosti. Tedy fáze zahájení projektu může být ukončena. 
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5.5. SWOT ANALÝZA 

Důležité je nezapomenout na SWOT analýzu. SWOT analýza je nástroj, kterým můžeme upravit 

směr stanovení cílů. 

 

SWOT analýza je druhým krokem strategického plánování a shrnuje 

- silné stránky (strenght), 

- slabé stránky (weaknesses), 

- příležitosti (oportunities), 

- ohrožení (threats). 

SWOT analýzu nesmíme podceňovat, protože si vyjasníme vazby z blízkého i vzdáleného okolí. 

(viz Příloha Strategie rekonstrukcí úpraven vod) 

 

5.6. BENCHMARKING A STOCHASTICKÉ MODELY 

K analýze je možné použít i benchmarking (vzájemné porovnání podobných činností). Vyvarujeme 

se toho, že přehlédneme ten fakt, že někdo již podobný problém řešil. V úvahu musíme brát 

i stochastické modely. 

Vysvětlíme na příkladu účasti v projektu ISPA. 

Předmětem tohoto projektu bylo rekonstruovat zdrojovou úpravnu vody Hradiště, hlavní přivaděč 

pitné vody z Mostu do Ústí nad Labem, zrekonstruovat několik čistíren odpadních vod v severních 

Čechách a rekonstruovat kanalizaci v krajském městě Ústí nad Labem. Celkem 16 rozsáhlých 

stavenišť na severu Čech. 
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5.6.1. PŘÍKLADY STOCHASTICKÝCH MODELŮ 

Úkolem stochastických modelů bylo: 

5.6.1.1. ÚPRAVNY VODY 

Na úseku úpravny vody mít zkušenost z toho stavu, že se bude provádět rekonstrukce na zařízení 

v provozu. 

Proto jako modelový příklad sloužila výstavby ÚV Meziboří, kde se odzkoušelo, zda je možno 

provádět rekonstrukci za provozu, zda zaměstnanci tento úkol unesou, zda dodavatelské firmy jsou 

schopny kompletovat dodávky v průběhu provozu a jestli si nepřekážejí navzájem, zda úroveň 

prováděcího projektu je vůbec realizovatelná. 

5.6.1.2. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Na úseku čistíren odpadních vod bylo nutné modelovat, zda je možné provádět na čistírnách 

odpadních vod rekonstrukce biologické linky a kalového hospodářství současně? 

Odpověď na tuto otázku daly tzv. pilotní projekty rekonstrukcí čistíren v Teplicích a Mostě, kde se 

rekonstrukce obou částí dokázaly provést. Jsou v severních Čechách takové kapacity, které by 

rozsáhlou rekonstrukci mohly provést? Vyhodnocením průběhu výstavby byl fakt, že jsou odborné 

kapacity pro rekonstrukci čistíren. 

5.6.1.3. KANALIZACE 

Na úseku kanalizace v Ústí nad Labem, bylo nutné modelovat, zda je možné provádět rekonstrukce 

při minimálním zatížení života v krajském městě. 

Z projektu výstavby ČOV a kanalizace v Liberci a Jablonci se ukázalo, že je možné provádět 

rekonstrukci kanalizace s minimálním dopadem na tramvajovou dopravu. Zkušenosti byly 

uplatněny v projektech totožného omezení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem. 

Autor projektu kanalizace v Ústí nad Labem a kanalizace v Liberci byl stejný. 

Popisem využití stochastických modelů jsme se snažili dokumentovat, proč jsou modely důležité při 

koncipování a řízení projektu. To jak nakonec rozsáhlá výstavba projektu ISPA skončila je uvedeno 

v závěrečné zprávě této akce. Uvádíme pouze část týkající se úpravny vody Hradiště. (Příloha 4 

Závěrečná zpráva ISPA Podkrušnohoří). 

 

5.7. ZAHAJOVACÍ FÁZE PROJEKTU 

Proč zdůrazňujeme význam zahajovací fáze projektu? 

Co se na začátku opomene, vede k výrazným změnám v průběhu dalších cyklů projektu. Zahajovací 

fáze rozhodne o tom, zda je projekt realizovatelný a kolik bude vyžadovat finančních prostředků na 

výdajích. V zahajovací fázi investoři šetří nepochopitelně náklady, které v dalších fázích projektu 

výrazně rostou. 
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Důležitost nepodceňování analytických fází projektu dokumentuje následující graf. 

 

Obrázek: Zdroj internet - obrázky k projektovému řízení 

K uvedenému grafu je možné konstatovat: 

1. Náklady na realizaci projektu v jednotlivých fázích projektu stoupají. 

2. Výši nákladů projektu je možné nejvýrazněji ovlivnit při zahájení a rozhoduje až 66 % nákladů 

na projekt. 

3. V dalších fázích projektu máme příležitost ovlivnit náklady projektu při upřesňování projektu 

v přípravě ze 14 %. 

4. Při realizaci projektu jsme schopni ovlivnit 10 % nákladů na realizaci celého projektového cyklu 

důsledným dodržováním pravidel kontroly realizace projektu a 10 % dodržováním navržených 

technologických postupů. 

Závěr: Zahájení projektového cyklu řídí náklady celého projektového cyklu. 

Součástí zahájení je definice předmětu projektu. 

 

5.8. STANOVENÍ CÍLŮ 

Předmětem projektu je stanovení cílů. Stanovení cílů musí být adresné a kontrolovatelné. 

Příklad stanovení cíle: 

 Dodávat pitnou vodu v souladu s ČSN. 

 Vypouštět odpadní vody v souladu s evropskou legislativou. 
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 Dodržet náklady na provedení projektu (Garneťs Consulting). 

 Modernizace komunikací. 

 Výstavba budov. 

 Zvýšit odbornou úroveň školství. 

 Zajistit soběstačnost ve výrobě potravin. 

 Ochránit životní prostředí v ostravské aglomeraci. 

Ale také 

 Koupit nemovitost. 

 Zřídit novou lékárnu.  

 Využít stávajících budov k jiným účelům než bydlení. 

Atd. 

Další fáze (projekční cykly) již nejsou předmětem strategického plánování a jsou předmětem 

taktického plánování. 

 

5.9. TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

Taktické plánování začíná po stanovení cílů. Jeho úkolem je rozpracování cílů do realizačního 

postupu. K tomu jsou k dispozici metody, nástroje. Obvykle u projektů většího významu začínáme 

investičním záměrem. 

Investiční záměr je na samém začátku projektového cyklu. 

Toto označení je specifické a v anglosaské literatuře má obecnější název projekt. 

 

5.10. REALIZAČNÍ FÁZE - VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU 

Předmětem realizační fáze je: 

 Vypracování projektu (obvykle v několika stupňovém procesu). 

 Realizace projektu (obvykle výstavba). 

Jako příklad je možné uvést: 

 Projekt pro územní rozhodnutí. 

- Řeší se umístění stavby. 

 Projekt pro stavební povolení. 
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- Vyřeší se, co a kde se bude stavět a za jakých podmínek. 

 Zadávací projekt je určen pro výběrové řízení na zhotovitele. 

 Realizační projekt je taková podoba projektu, podle které se staví a kontroluje průběh 

stavby. 

 Projekt skutečného provedení stavby je přesným popisem toho co se realizovalo. 

Veškeré stupně dokumentace mají svoje postupy, které vycházejí z legislativy. Je to proto, aby 

každý stupeň dokumentace vyřešil sofistikovaně účel, ke kterému slouží. 

Protože každý projekt, který se realizuje, je předmětem veřejných řízení a posuzování je nutné, aby 

měl stejný normalizovaný obsah. 

Další fáze projektového cyklu je realizace stavby. 

 

5.11. REALIZAČNÍ FÁZE - PRŮBĚH STAVBY 

Stavba se realizuje dle realizační dokumentace stavby. Průběh stavby řídí dodavatel stavby 

(stavbyvedoucí). Ten má k dispozici veškeré prostředky k realizaci stavby. Řídí skupinu 

pracovníků, kteří stavbu provádějí. 

 

5.12. REALIZAČNÍ FÁZE - KONTROLA STAVBY 

Kontrolou průběhu stavby je pověřen správce stavby nebo technický dozor investora. Jeho úkolem 

je kontrolovat průběh realizace ze tří hledisek: 

 Stavba byla provedena dle projektové dokumentace. 

 Stavba byla provedena v určeném termínu. 

 Stavba byla provedena v souladu s plánovanými náklady. 

Nikdy není možné realizovat stavbu bez jakýchkoliv změn. 

Nejlepší projekty statisticky obsahují okolo 10 % nejasností a chyb. 

Při realizaci stavby zákonitě dochází ke změnám. Změny je nutné zdokumentovat a zapracovat do 

realizační dokumentace. Počet změn závisí zejména na kvalitě zahajovací fáze projektu. Kvalitní 

činnosti v zahajovací fázi projektu snižují počet změn v průběhu realizace projektu. 

Správce stavby má k dispozici nástroje a pomůcky ke kontrole realizace stavby. 

5.12.1. KONTROLA STAVBY - HARMONOGRAM 

Termín výstavby se kontroluje podle harmonogramu. Harmonogram je nástroj, který říká, v jakém 

čase se provádí realizace stavby. K tomu slouží prostředky, kterými jsou různé diagramy. Nejvíce 

používaným diagramem je Ganntův diagram. Tento diagram je základem softwarové podpory 

v prostředí MICROSOFT PROJECT. Harmonogram stavby se zpracovává vždy a velice záleží na 
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úrovni podrobností jeho zpracování. Při využití softwarové podpory je snadné zpracovat detailní 

harmonogram. Detailní harmonogramy nám nabízejí distributoři softwarových podpor, výrobci 

materiálů a dopravci v takových podrobnostech, že není možné harmonogramy v takových 

podrobnostech kontrolovat. Proto je důležité zpracovat harmonogramy do té úrovně, aby byly 

kontrolovatelné. 

Důležité je, aby softwarová podpora při realizaci zajistila dokumentaci změn, které byly 

odsouhlaseny, a umožnila provádět aktualizace harmonogramů.  

Při realizaci stavby se často používají dílčí harmonogramy na určité části projektu, které jsou ze 

současného pohledu nenahraditelnou pomůckou. Například harmonogramy koordinace 

subdodavatelů na stavbě. 

Závěr: Harmonogram je významná součást realizační fáze projektu a je nenahraditelný. Musí být 

zpracován v podobě, která je kontrolovatelná. 

5.12.2. KONTROLA STAVBY - NÁKLADY 

Náklady stavby se řídí výkazem, výměrem prací (rozpočtem stavby). To je prostředek, dle kterého 

se sledují náklady stavby. Výkaz výměr je součástí každého realizačního projektu. Jeho obsahem je 

popis veškerých nákladových položek, podle kterých se stavba realizuje.  

V jednotlivých položkách rozpočtu stavby jsou oceněny všechny činnosti, které se při realizaci 

provádějí. 

- Nákup materiálu. 

- Činnosti na stavbě (výstavba, montáž). 

- Doprava. 

- Ostatní náklady stavby.  

Rozdíl mezi výkazem výměr a rozpočtem stavby je, že rozpočet je oceněný výkaz výměr. 

Závěr: Rozpočet je hlavním dokumentem, podle kterého se řídí náklady stavby.(Příloha 5 Výkaz, 

výměr a rozpočet stavby ČOV Šluknov) 

5.12.3. KONTROLA STAVBY - KONTROLNÍ DEN 

Nástrojem pro kontrolu průběhu realizace stavby je kontrolní den. Kontrolní den je jediný nástroj, 

který používá TDI nebo správce stavby ke řízení odchylek od rozpočtu a harmonogramu stavby. Na 

kontrolním dnu se řeší odchylky v průběhu realizace a kontrolní den je regulátorem probíhající 

realizace. 
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Obrázek: Archiv autora 

Aby mohl být regulátorem, musí mít pravidelný scénář, který se nesmí měnit. Proto se používá 

jednotný formulář. Garneťs Consulting má jednotný formulář, který vychází ze zásad obchodních 

podmínek FIDIC pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje 

objednatel (investor). (Příloha 6 Nevyplněný a vyplněný formulář „Zápis z kontrolního dne“). 

Proto se na kontrolním dni opakují stejné body a porovnává se časový a finanční stav realizace 

projektu. Důležité je, že vedoucí projektu dozoru stavby svolává vymezený počet účastníků 

kontrolního dne, kteří mají nejlepší informace o průběhu a stavu projektu a vede kontrolní den 

pouze ve smyslu pravidelně se opakujících bodů. Závěry jsou jednoznačné a nedochází 

k následným úpravám a doplňkům. 

5.12.4. KONTROLA STAVBY - NORMALIZACE POSTUPŮ 

Garnets Consulting je akciová společnost a její profesionální náplní je kontrola průběhu staveb. 

Protože jde o hlavní činnost, která se opakuje, byl založen vnitřní projekt pro popis činnosti jejich 

zaměstnanců a subdodavatelů. 

Odpovědný tým projekt vyřešil a výsledkem řešení tohoto projektu bylo vypracování "Příručky 

správce stavby", která byla certifikována v rámci ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 14001. Příručka řeší 

činnost v průběhu stavby a formalizuje veškeré dokumenty. Tímto způsobem můžeme zajistit, že 

veškeré prováděné činnosti se opakují standardním způsobem. Ostatně o činnosti správce stavby 

nebo konzultanta v průběhu realizace výstavby je publikováno v přednášce Ing. Karla Opatrného na 

Fakultě životního prostředí. (Příloha 7 Příručka správce stavby). 

 

6. ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Každá organizace (nezáleží na velikosti) nějakým způsobem využívá možnosti projektového řízení. 

Menší organizace do 30 ti zaměstnanců ani jiný způsob nepoužívají. Pro ně je jakákoliv zakázka 

začátkem projektu, který je ukončen ukončením zakázky. To je i příklad Garnets Consulting a.s. 

Její organizační struktura umožňuje využívat zaměstnance pro projektové řízení. Všichni pracují 

pod vedením vedoucího týmu jednotlivého projektu a ostatní jsou do jednotlivých pozic v týmu 

jmenováni a vytvářejí technickou a administrativní podporu vedoucímu týmu. Může se tak stát, že 

technický ředitel firmy pracuje jako vedoucí jednoho projektu a na druhém projektu vykonává 

funkci technického dozoru na stavbě. Zaměstnanci mají stejné pracovní zařazení jako vedoucí 

(manažer) projektu. 
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6.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

U větších organizačních struktur společností s velkým sortimentem a objemem výroby se používá 

liniově štábní řízení. 

  

Obrázek: Zdroj internet – schémata k organizačním strukturám 

Nebo liniové řízení. 

 

Obrázek: Zdroj internet – schémata k organizačním strukturám 
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Pokud mají organizace výše uvedený způsob řízení, neuplatňují principy projektového řízení. Vývoj 

a inovace jsou soustředěny pod výrobním a technickým náměstkem, kteří mají zřízeny odborné 

útvary. Podmínkou, aby se mohly uplatnit prvky projektového řízení, je zavedení maticové 

organizační struktury. 

  

Obrázek: Zdroj internet – schémata k organizačním strukturám  

Maticová struktura umožňuje i organizacím velkého rozsahu uplatnit projektové řízení v tom 

smyslu, že vedoucí jednotlivých projektů si členy projektových týmů vypůjčují od vedení výroby; 

vedení nákupu; vedení marketingu. 

Tento způsob umožňuje pracovat v projektovém cyklu, ale je zdrojem častých komunikačních 

a pracovních problémů. 

 

6.2. FIREMNÍ KULTURY 

K organizačním strukturám patří neoddělitelně i kultura systému řízení. Zcela analogicky 

s architekturou stavebních objektů (slohy) se systémy řízení organizací projevují svojí kulturou. 

Např. HANDY (1981) vytvořil čtyři základní typy firemních kultur. 

Kultura moci je kulturou, kde moc pramení z centra, které řídí a kontroluje. Existuje jen málo 

pravidel nebo procedur a atmosféra je soutěživá, orientovaná na moc a plná politikaření. 

Kultura role je kulturou, v níž se práce řídí procedurami a pravidly a popis role či pracovního místa 

je důležitější než osoba, která v této roli či na onom pracovním místě působí. Moc je tedy spojena 

s funkcemi, nikoliv s lidmi. 

Kultura úkolu je kulturou, jejímž cílem je dát dohromady správné lidi a nechat je pracovat. Vliv je 

založen více na odborné moci než na funkci osobní moci. Tato kultura je přizpůsobivá a významná 

je týmová práce.
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Kultura osoby je kulturou, v níž je středem zájmu. Organizace existuje pouze proto, aby pomáhala 

jedincům v ní. (Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publisher, 2002, str. 203) 

(Příloha 8 - Firemní kultura) 

 

6.3. ŘÍZENÍ LIDÍ 

V praxi se potkáváme s různými způsoby vedení pracovních kolektivů. Je to problém, který musí 

být vyřešen, aby bylo možné projekty různého významu a rozsahu realizovat. 

Profesor Čech ze Západočeské university v Plzni vždy tvrdil, že řízení je věda a umění. Tím chtěl 

vyjádřit fakt, že k řízení pracovních kolektivů jsou vytvořeny vědecké předpoklady (psychologie), 

různé prostředky a pomůcky, které mají obecnou platnost a používají se, ale i další skutečnost, že 

osobnost vedoucího týmu je nenahraditelná a charismatická. 

Někdo má přirozený talent být úspěšným vedoucím kolektivu pracovníků, někdo takové schopnosti 

postrádá. Všichni máme schopnost grafického projektu, ale jenom část z nás je schopna vytvořit 

obraz určité umělecké hodnoty. A tak se dostáváme do stavu, kdy řešíme úkoly, které jsou složité 

a nedosahujeme cílů, které jsme si stanovili. 

 

6.3.1. VEDOUCÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Vedoucí projektu nebo vedoucí pracovníci musí mít schopnost vize. Vizionář má schopnost 

a zkušenosti stanovit složité a dosažitelné cíle. Ten také má výhodu pro výběr členů týmů, které 

dosažení stanovených cílů řeší. Proto úspěšný vedoucí týmu je zpravidla odborníkem, který 

dokonale zná prostředí a obor, ve kterém se případný projekt řeší. Takový člověk se obklopuje 

lidmi, kteří v daném oboru mají zkušenosti a prokázali svou kvalitu. Když budeme řešit projekt, 

měl by ho řídit člověk, který je odborníkem v oboru a má postupně získané manažerské dovednosti 

s řízením skupiny pracovníků od nejnižšího stupně řízení. 

Např.: Generální ředitel by měl mít praxi na všech stupních řízení. Ve výrobní organizaci je nutné 

zvládnout role ve všech funkcích od mistra počínaje přes střední funkce řízení výroby a obsluhy 

výroby až po funkce vrcholné. Takový člověk pak vede pracovní týmy úspěšně. 

Uměním je najít v kolektivech pracovníků tzv. "vůdce stáda", který si vždy vytvoří jakýkoliv 

pracovní kolektiv, umí s ním jednat a dohodnout se. Přirozené oportunisty v pracovních kolektivech 

podporovat a ne likvidovat. Oni jsou korekturou fungování pracovních týmů. 

Člověk, který je schopen vytvářet vize, je zpravidla velkorysý a uměle potlačuje řešení detailů 

v průběhu řešení. 

Budeme-li diskutovat o otázce, kdo je lepším vedoucím týmu, zda odborník nebo manažer, pak 

musíme konstatovat, že jednoznačně odborník s manažerskými zkušenostmi. 

Vizionář, odborník zpravidla si dovede představit dosažitelný cíl (má schopnost vidět "světlo na 

konci tunelu") a volí nejlepší prostředky a metody k dosažení cíle. 

 



29 

 

6.3.2. ŘÍZENÍ 

Dle odborné literatury lze řízení shrnout následně: 

 Hlavním úkolem řízení je působit na pracovníky tak, aby pracovali efektivněji a činili tak 

dobrovolně. 

 V personální oblasti je umění získat, udržet a využít schopné pracovníky (vrána k vráně 

sedá). 

 V hodnocení pracovníků hodnotit přístup k zadaným úkolům, ochotu přijímat nové postupy, 

schopnosti spolupracovat v týmu a principy společenského chování. 

 Ve vedení lidí umět vést, usměrňovat, stimulovat, motivovat. Vyvolat potřebu tvůrčího 

prostředí a zájmu o práci (práce by měla člověka bavit). 

 

6.3.3. STYLY ŘÍZENÍ 

Při řízení lidí kombinovat různé styly řízení. 

 Autokratický styl - preferující využívání pravomocí. 

 Demokratický styl - prosazující u spolupracovníků, aby se volně vyjadřovali ke stanoveným 

cílům a úkolům. 

 Liberální styl - manažer je v roli konzultanta, nechává věcem volný průběh a názor 

prezentuje pouze tehdy, je-li tázán. 

Nejdůležitějším prostředkem řízení projektů jsou pravidelné předem připravené pracovní porady 

projektového týmu. Je užitečné, když pracovní poradu vedou postupně všichni členové týmu. 

 

6.3.4. PROJEKČNÍ TÝMY A PRACOVNÍ SKUPINY 

Zajímavé je sestavování projekčních týmů a pracovních skupin. Vzdělání hraje vždy důležitou roli 

v obsazení týmu. Složitější projekty snadněji zvládají členové týmu s vysokoškolským vzděláním. 

U vysokoškoláků se předpokládá schopnost vyšší úrovně komunikace. 

Věk pracovníků je důležitou podmínkou pro fungování týmu, stejně tak jako jejich dosavadní 

zkušenosti. U projektů, které řeší úkoly organizačního charakteru, je výhodné sestavit týmy ze 

starších zkušených členů týmu a doplnit je mladšími členy, kteří ovládají pomůcky a prostředky 

(počítače, software, diagramy). U projektů, které vedou k vývoji nových produktů a způsobů, je 

vhodnější využít mladších pracovníků a doplnit je zkušenými staršími pracovníky. Lze dosáhnout 

zajímavého efektu. Mladší členové týmu nemají zakořeněny návyky a zvyklosti, které ve své 

podstatě překážejí snadnému dosahování cílů projektu. Střední generace má zkušenosti, ale nemá 

dostatečnou potřebu sledovat vývoj techniky a informatiky. Mladší členové týmu se mohou 

vychovat ve smyslu dosažení cílů projektu rychlým přístupem k novým metodám a postupům, 

stážemi zejména na špičkových pracovištích v tuzemsku a zejména v zahraničí. "Přeskočením 

generace" získáme tvořivý a schopný tým, který není omezován tradicemi a zvyklostmi. 
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Závěr: Řízení lidí je skutečně na rozhraní vědy a umění. 

Využíváním vědeckých zkušeností si usnadníme tento proces a uvědomíme si, že dobrý odborně 

fundovaný vizionář je pro funkci vedoucího projektového týmu nenahraditelný. 

Poznámka k závěru. Současné turbulentní prostředí společnosti jako takové je dáno tím, že v čele 

řízení celé společnosti jsou odborníci nahrazováni politiky. 

 

7. RIZIKA PROJEKTU 

Každý projekt je řešen v nějakém časovém úseku. Tento časový průběh projektu je ovlivňován 

okolním prostředím. Prostředím rozumíme přírodní podmínky a společenské vlivy. Projekty 

realizujeme s tímto vědomím. Nesou rizika ovlivněná okolím projektu. Rizika musíme předpokládat 

a pracovat s nimi pro odstranění jejich vlivu na průběh projektu. Některá rizika lze vyloučit tak, aby 

neovlivňovala průběh projektu, některá rizika vyloučit nelze a průběh projektu ovlivní. 

 

7.1. ANALÝZA RIZIK 

K řízení projektu je potřebná analýza rizik. Rizika si připustíme a analyticky vyhodnotíme. Z názvu 

analýza rizik je patrné, že je předmětem počáteční fáze projektu, kdy uplatňujeme strategické 

plánování. Proto je nutné s riziky pracovat v přípravných fázích projektu. Ty rizika, která nejsou 

podchycena v přípravných studiích průběhu plánování projektu, objevují se jako nové v dalších 

fázích průběhu projektu a jsou obtížněji řešitelné. V současné době se problémem rizik zabývají 

specializované organizace a skupiny odborníků, kteří vypracovávají kompletní vstupní analýzu 

rizik. Protože se tímto problémem zabývá čím dál tím víc lidí, stává se analýza rizik samostatnou 

disciplínou a činnost v průběhu řešení projektu výrazně komplikuje. 

Rizika se řeší nejen v samostatných analýzách rizik, ale i postupně v dalších fázích realizace 

projektu. 

Pokud dodržujeme legislativní postupy přípravných fází dokumentace: 

 projekt k územnímu řízení, 

 projekt ke stavebnímu povolení, 

 realizační projekt výstavby, 

tak se většina rizik vyloučí. Přesto ve fázi realizace mohou vznikat rizika, jejichž příčiny se 

neustále opakují.  

1. Problém vyplývající z nedostatků nebo nesouladů projektové dokumentace. 

2. Nesoulad smluvních dokumentů na realizaci stavby. 

3. Rizika vyplývající z vlastních stavebních prací. 

4. Rizika plynoucí z realizace prací za provozu v okolí stavby. 

5. Problémy dopadů stavby na životní prostředí. 
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6. Rizika vyplývající z nedodržování smluvních procedurálních postupů při realizaci. 

7. Problémy s financováním projektu. 

8. Problémy s účastníky realizace projektu. 

(Příloha 9 Rizika v průběhu výstavby) 

Zatímco body 1-7 v průběhu realizace lze eliminovat, můžeme je upravit a existují k tomu 

prostředky, problémy s účastníky realizace projektu neberou nikdy konce. Existují lidé, kteří vůbec 

netuší, proč se projekt realizuje a jaké metody pro jeho řízení se používají. Neznají rozsah celého 

projektu, ani jeho význam. Proto se zaměřují na formálnosti, formality a detaily. 

Nejčastější kontrolované uzly realizace projektu jsou pak například:  

 Je formálně správně proveden informační poutač na území stavby.  

 Jaká bude forma fakturace a na kolik desetinných míst se povede vykazování rozpočtu. 

 Jsou používané předepsané metody a postupy správné (ačkoliv jsou formálně předepsány). 

 Jsou platné smlouvy používané při realizaci projektu opravdu použitelné (já jím rozumím 

jinak). 

 Je používané měření dostatečně správné (neexistuje přesnější metr). 

Ve výčtu problémů s účastníky projektu nebo realizace projektu bychom mohli pokračovat do 

nekonečna. Správný projekt se snažíme ukotvit do metod, aby se postup řešil formálně stejně a tím 

se mohl i stejnými způsoby kontrolovat. 

 

8. NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ PRUBĚHU PROJEKTU 

Pro průběh projektu a jeho dokumentaci se používají formalizované nástroje, kterými můžeme 

odizolovat částečně profesionální postup při řešení projektu od vlivu méně informovaného okolí 

projektu. 

Při zahájení projektu použijeme formalizovanou studii příležitosti (oportunity study). 

V této studii jsou vymezeny reálné možnosti investování před tím, než jsou některé z nich zvoleny 

k podrobnějšímu a tedy nákladnějšímu zpracování ve studii proveditelnosti. Výstupem je možný 

soubor realizovatelných investic. 

 

8.1. STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ 

Pokládá základ předinvestiční fáze. Definuje co největší řadu investičních příležitostí, o nichž se dá 

předpokládat, že budou výnosné. Vymezuje reálné možnosti investování před tím, než jsou některé 

z nich zvoleny k podrobnějšímu a nákladnějšímu zpracování v podobě předběžné studie 

proveditelnosti nebo přímo studie proveditelnosti. Výstupem studie příležitosti je vybraný možný 

soubor investic. O každém z projektů obsahuje studie příležitosti pouze nejpodstatnější informace. 
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Studie příležitostí se zpracovává časově před studií proveditelnosti a ukazuje nám směr možných 

řešení. 

 

8.2. STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Studie proveditelnosti je nejčastěji používaný nástroj pro zpracování několika částí projektu. 

V současné době je povinností investora zpracovat studii proveditelnosti ve všech případech, kdy 

investor žádá o poskytnutí veřejných prostředků ke spolufinancování projektu. Bez zpracované 

studie proveditelnosti nelze získat peníze z evropských fondů. (Příloha 10 Osnova studie 

proveditelnosti) 

 

8.2.1. OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Studie proveditelnosti má nezaměnitelnou osnovu, která musí být dodržena. Příklad osnovy studie 

proveditelnosti pro integrované operační programy zpracované ministerstvem vnitra, je dobrým 

vzorem toho, co studie proveditelnosti obsahuje. Studie proveditelnosti, kterou zpracovává investor 

a jejímž výsledkem je reálný hmotný výstup, například výrobna, provoz nějakého zařízení, které 

produkuje výrobek nebo službu, má pak osnovu upravenou a dále formalizovanou. (Příloha 11 

Studie proveditelnosti-SVS a.s.). 

Jako příklad uvedeme vodní hospodářství v severočeské oblasti (oblastí rozumíme území Ústeckého 

a Libereckého kraje). Předmětem činnosti vodního hospodářství je jímání a úprava vody a její 

distribuce spotřebitelům a odkanalizování odpadních vod a jejich čištění před vypouštěním do toků. 

Cílem je výroba a distribuce pitné vody dle normovaných předpisů a odkanalizování odpadních vod 

v souladu se zákonem o vodách. Při tom musí být dodržena veškerá legislativní opatření (zákon 

o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích). Platí také pravidlo ctít zákony a opatření Evropské 

Unie, které je Česká republika členem. 

Pak akciová společnost Severočeská vodárenská společnost, která vlastní základní prostředky 

vodovodů a kanalizací, vypracovává vlastní osnovu studie proveditelnosti. Její obsah je strohý, 

jednoduchý a vyčerpávající. 

 

8.2.2. KOMENTOVANÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Proto, aby ji mohlo užívat více uživatelů než autor obsahu studie proveditelnosti, musí se osnova 

studie proveditelnosti vypracovat v komentované formě. (Příloha 12 Studie proveditelnosti 

v komentované formě) 

Komentovaná osnova studie proveditelnosti je základem pro řízení a kontrolu projektů, které mají 

stanovený cíl. Z teoretického a strohého materiálu se vyrobí taková forma studie proveditelnosti, 

která se dá použít v každodenní praxi. Studie proveditelnosti se tak stává základním dokumentem 

pro přijetí, kontrolu projektu a jeho realizaci. 

Komentovaná studie proveditelnosti je vlastně průvodcem všech fází projektu a umožňuje pracovat 

tak, abychom na nic nezapomněli. 



33 

 

9. POMUCKY PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU 

V průběhu řešení projektu používáme metody, nástroje a pomůcky, které výrazně pomáhají 

a podporují jednotné postupy a zkracují dobu, za kterou se projekt zpracovává. 

 

9.1. PAPÍR A TUŽKA 

Základní a nenahraditelnou pomůckou je papír a tužka. Postupně, jak si vytváříme myšlenkovou 

mapu postupu řešení projektu, zapisujeme si podstatné i méně podstatné informace. Sestavíme si 

graficky schematický popis modelu postupu prací na projektu. To nám umožní vytvořit představu, 

jak bude projekt řešen. Blokové schéma řešení postupných kroků projektu sestavujeme tak, aby 

bylo možné dovést projekt ke stanovenému cíli. Oblasti, o kterých nemáme jasnou představu, 

vyznačíme jako „černé skříňky“ a příliš se jimi nezabýváme. Obsah „černých skříněk“ doplníme 

obvykle v průběhu řešení projektu nebo problém vyřešíme jinak (například řešením pilotních úloh). 

Závěr: Vytvoření myšlenkové mapy a blokového schématu postupu řešení projektu je výchozí 

pomůckou pro zahájení projektu. 

Podpůrným, dnes již nepostradatelným pomocníkem jsou tabulkové procesory. 

 

9.2. MICROSOFT EXCEL 

 

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém 

Microsoft Windows. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku 

Microsoft Office 

V Excelu je k dispozici přes 300 funkcí. Tabulkový kalkulátor takovéto úrovně je schopen podpořit 

řešení projektů ve všech fázích vývoje projektu. 

 

V Excelu je možné vytvářet tabulky, otevřené databáze a vytvářet si datové zdroje pro případný 

samostatný softwarový program vytvořený „na míru“ například pro řízení projektů, které se 

opakují.  
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Jeho předností je, že obsahuje funkce: 

- Logické (Když, A, Nebo) 

- Vyhledávací (Vyhledat, Nepřímý odkaz, Posun) 

- Matematické (Suma) 

a je srozumitelný.  

Přeceňování jeho možností vede například k tomu, že se snažíme vytvořit databáze v tomto 

prostředí, jejichž velikost přesahuje konstrukční možnosti tohoto tabulkového procesoru. Pak se 

v tomto prostředí ztratíme. 

Závěr: Tabulkový procesor Excel je významná pomůcka pro řešení projektů, má však omezené 

možnosti při vytváření rozsáhlejších databází. Zejména pro vytváření časových postupů je vhodné 

používat nástroje, které umožňuje Microsoft Project. 

 

9.3. MICROSOFT PROJECT 

Microsoft Project je nástroj na řízení projektů, který je součástí 

kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Slouží 

k podpoře projektového řízení, správu úkolů, zdrojů a zajišťování 

aktuálního stavu projektu. Poskytuje různé výstupy - Ganttův diagram, 

kalendáře, přehled peněžních toků, různé analýzy atd. MS Project je 

aplikace pro plánování a řízení projektů, sledování termínů, přiřazování 

zdrojů a sledování jejich využití. Výpočet kritické cesty a zobrazování 

různých pohledů na projekt. Výhodou je týmové plánování. MS Projekt 

je určen pro profesionální vedoucí projektů k řízení a vedení jejich 

projektů a týmů. 

Jaké jsou zkušenosti s používáním Microsoft Projectu v praxi. 

Často se setkáváme s tím, že tento nástroj použijeme, dokonale zpracujeme v jeho počáteční podobě 

a považujeme ho za neměnný a závazný způsob řízení projektů. To mělo smysl v dobách, kdy 

nebyly komunikační prostředky tak dokonalé nástroje. Když se zpracoval Ganttův diagram jako 

matrice pro tisk, nikdo nic nechtěl měnit. Předností Microsoft Projectu je, že se vypořádá 

s odchylkami ve vstupech údajů a okamžitě je na vyžádání aktualizuje. 

Další předností tohoto nástroje je, že se dá dobře využít k dílčím pomocným harmonogramům. To 

je podstatná pomůcka při řešení projektů v jejich realizačních fázích. Při hmotné realizaci projektu 

(stavba) jsou dílčí diagramy stavebních profesí a jejich nástupu prostředkem ke standardizaci 

operativního řízení stavby nenahraditelné. Velice rychle se tlumí chaos, který při operativním řízení 

stavby vzniká. (Příloha 13 Harmonogram stavby Horní Jiřetín) 

Závěr: Microsoft Project je perfektní nástroj pro řízení projektů. Dokáže veškeré možné vstupy 

promítnout do času. Universální vlastností je, že dokáže podporovat konečná a dílčí řešení projektů. 

Není to samospasitelný nástroj, ale výrazně pomáhá řešit průběh řízení projektů. Microsoft Project 

umožnil posunout úroveň řízení obecně o několik generací. 
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9.4. AUTO CAD 

 

Auto CAD je populární software pro 2D a3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý firmou 

Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesionálních aplikací určených 

pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, mapování a terénních 

úprav. 

Nativním formátem výkresů Auto CADu je neveřejný souborový formát DWG, popř. jeho výměnná 

(textová) verze DXF. Oba tvoří standard pro výměnu 2D CAD dat. 

Jeho nespornou předností je, že zachovává (konzervuje) projekční postupy a výstupy jsou 

předávány jednotným standardním formátem DWG. Každý zpracovaný projekt poznáme podle 

rukopisu projektanta a úrovně projekční kanceláře. Projekty zpracované v Auto CADu jsou vždy 

kvalitnější, srozumitelnější a prezentované výstupy jednotné. Další výhodou je pružnost tohoto 

nástroje na zpracování a revize změn, které se rozhodneme v projektu uplatnit. 

Uvedeme si příklad: 

Je zpracována projektová dokumentace stavby kanalizace nebo vodovodu v určitém terénu. 

Z nějakých důvodů (výskyt skalního podloží) se rozhodneme o jiném výškovém uložení stavby do 

terénu. Zakládání kanalizace a vodovodu bude o 50 cm výše, než uvažovala dokumentace před 

změnou. Pro Auto CAD snadno řešitelný úkol. Za krátkou dobu změní vstupní parametry projektu 

a navrhne nové řešení. Při klasickém způsobu projektování bychom neuvažovali se zapracováním 

změny vůbec nebo by se změna zapracovala do projektu v řádu dní až měsíců. 

Další příklad: 

Prostorové uspořádání potrubí v průmyslovém výrobním objektu. AutoCAD nikdy nedopustí, aby 

nastal případ, že trubka prochází nebo křižuje jinou trubku. 

Závěr: AutoCAD je sofistikovaný nástroj pro projektování staveb nebo konstrukcí (hmotné výstupy 

projektů). Obsahuje jednotné projekční postupy a srozumitelné standardní výstupy. Je schopen 

okamžitě reagovat na změny vstupních parametrů. 
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9.5. SOFTWAROVÁ PODPORA VYTVOŘENÁ NA MÍRU 

Pro projekty, které se opakují a mají stejný nebo podobný cíl, tvoří nosnou náplň činnosti firmy, je 

potřebné vypracovat samostatnou vlastní softwarovou podporu. Tam se rozhodujícím způsobem 

uplatní firemní zkušenosti, organizační pravidla a vlastní firemní postupy, popřípadě nové metody. 

S vlastním softwarovým řešením získáme výhodu jedinečnosti. 

 

9.5.1. SOFTWAROVÁ PODPORA PŘÍKLAD 1 

Z těchto důvodů a s vědomím, že budeme používat i externí pracovníky a pracovat v celé České 

republice, jsme přistoupili k vytvoření firemní verze softwarové podpory řízení staveb z pohledu 

technického dozoru a správce stavby. Zaměstnali jsme samostatného pracovníka, odborníka na 

informační technologie a byl mu zadán úkol toto softwarové prostředí vytvořit. Realizaci stavby 

zajišťuje dodavatel stavby, kontrolu provedení zajišťuje technický dozor stavby. Proto jsme začali 

na stavbách v jejich průběhu vytvářet standardizované dokumenty o aktérech projektu (kdo se 

projektu zúčastní a jakou má roli), zprávách o průběhu výstavby (Měsíční zpráva), změnách, ke 

kterým na stavbě došlo (návrhy změn, změnové příkazy) a doklady o tom, jak se stavba řídí 

a kontroluje (zápis z kontrolního dne). 

  

Obrázek: Archiv autora 

Zvolili jsme metodiku postupu, kterou vypracoval odborník IT. Časový průběh byl náročný a řešení 

upřednostňovalo názory odborníka IT technologii před názory ostatních spolupracovníků. Při 

dílčích implementacích projektu špatně fungovala zpětná vazba. Výsledkem bylo softwarové řešení, 

které bylo z pohledu řešitele dokonalé, ale příliš složité. Pokusy o uplatnění vytvořeného produktu 

na jednotlivých stavbách, kde jsme implementovali standardizované dokumenty, nebyly úspěšné 

a neměli jsme sílu je prosadit.  

Příloha ukazuje výslednou formu zpracovaných dokumentů. V této formě nebyly dokumenty 
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přijaté, jak blízkým, tak vzdáleným okolím (účastníci stavby, kontrolní instituce, veřejnost). 

S vytvořením takto pojatého projektu jsme neuspěli. (Příloha 14 Ukázka software Garnets, 

původní). 

Závěr: Vytvoření Softwarové podpory na míru se musí správně zadat a vybrat vhodné členy 

řešitelského týmu. IT odborníci jsou v zajetí řešení správné architektury úlohy. Výsledky takto 

pojaté práce nemusí vést k vyřešení problému, protože výsledek je složitý a uživatelsky 

neuplatnitelný. 

 

9.5.2. SOFTWAROVÁ PODPORA PŘÍKLAD 2 

Protože firma Garnets Consulting potřebovala vlastní softwarovou podporu uživatelsky příjemnou, 

přistoupilo se k postupnému vývoji nového softwarového vybavení. Byly stanoveny cíle a zadání 

úkolu zpracovali sami zaměstnanci firmy (tím se zajistí zodpovědnost za zadání úkolu). 

Těžiště činnosti firmy Garnets Consulting je již několik let v poskytování služeb v oboru staveb 

vodního hospodářství. Jedná se zejména o služby typu správce stavby, technický dozor, supervize, 

konzultant, inženýr. Potřeba vytvořit samostatný informační systém (IS) vyplývá z nárůstu počtu 

zakázek. Firma realizuje řadu akcí na území ČR, plánuje rozšíření činností do dalších oborů 

a v blízké době se též předpokládá expanze do zahraničí, zejména do východní Evropy. 

Smyslem IS je umožnit kontrolu a řízení činností na dálku bez zvláštních personálních nároků, při 

zachování základních pravidel vedení zakázky.  

Pravidla pro vedení zakázky jsou součástí integrovaného systému řízení (IMS). Inženýrská činnost 

(IČ), kterou firma provádí, vykazuje jisté znaky společné všem zakázkám a její vedení lze tedy do 

jisté míry unifikovat. 

IS bude tedy možno použít bez ohledu na velikost zakázky a její zeměpisné umístění. Lze 

předpokládat, že většina zakázek bude spolufinancována z prostředků EU a dalších veřejných 

zdrojů.   

V případě realizace projektů na vzdálenějších místech je tým většinou složen následujícím 

způsobem: vedením týmu jsou pověřeni kmenoví zaměstnanci a každodenní dozor provádějí najatí 

místní experti.  

Klienty IS budou zaměstnanci a dočasně najatí experti. IS umožní vzdálený přístup a práci více 

uživatelů najednou. IS bude mít své administrátory, kteří budou uživatelům (zaměstnancům 

a expertům) udělovat práva přístupu k jednotlivým registrům, formulářům a dokumentům. Je 

zřejmé, že najatí experti a zaměstnanci budou mít odlišná přístupová práva. Lze předpokládat, že 

většina vkládaných dokumentů budou scany originálů ve formátu *.pdf. Další zpracovávané 

formáty souborů budou tif, doc, xls, mpp, jpg, dwf, zip popř. jiné. 

Systém bude obsahovat uživatelské nástroje pro tvorbu a správu dokumentů a výkazů. Mezi tyto 

nástroje bude patřit zápis z kontrolního dne, měsíční zpráva, změny, pracovní výkazy zaměstnanců, 

přehled měsíčního nasazení experta, plánování dovolených, kniha jízd, kalendář kontrolních dnů 

a ostatních akcí s připomínkováním.  

IS bude soužit zejména k těmto účelům: 

 sledování a řízení IČ na projektu 
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 sledování činnosti jednotlivých expertů 

 výkaznictví (pracovní výkazy, kniha jízd) 

 archivace a vyhledávání dokumentů 

 správa IMS 

Systém bude připraven na rozšíření o další funkce (moduly), které si vyžádá praktické využívání. 

Mělo by být umožněno připojování / vkládání dalších modulů podle předem definovaných pravidel 

např. sledování finančních toků. 

Předpokládá se též použití IS v zahraničí - systém bude umožňovat vytvořit jazykovou mutaci 

svých základních ovládacích prvků (zejména angličtina). 

Systém bude schopen pracovat takovými softwarovými, hardwarovými a síťovými nároky, které 

budou běžné v době jeho vytvoření. Dobrá funkce IS by měla být zajištěna i při použití 

bezdrátového připojení k síti. Systém bude umístěn v centrálním úložišti (serveru), kde budou 

shromažďována též všechna data.  

Systém bude „uživatelsky příjemný a intuitivní na ovládání s minimalizací počtu kroků potřebných 

k dosažení požadovaného cíle“. 

Systém bude schopen zajišťovat automatické zálohování dat v systému obsažených. 

Systém bude obsahovat vyhledávač s oknem pro vkládání klíčových slov a bude schopen 

vyhledávat dokumenty podle názvů a atributů těmto dokumentům přiřazeným. 

IS umožní snadné odesílání dokumentů (souborů) e-mailem. 

Takto předem definovaný předmět projektu byl obsahem uzavřené smlouvy mezi zadavatelem 

a řešitelem softwarového produktu. 

Vytvořený produkt na objednávku byl vytvořen, doladěn a používá se pro průběh řízení staveb. 

Závěr: Při vypracování požadavku softwarového produktu na objednávku jsou zapojeni 

zaměstnanci, kteří budou s programovým vybavením pracovat. 
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Na doporučení Ing. Nataši Kalouskové CSc. připojuji dovětek k závěru textové části shrnutí 

základních rozdílů mezi projektovým řízením a řízením rutinním: 

 

- začátek pevný, konec otevřený  x  definován začátek i konec 

- opakovaná rutina  x  konkrétní jedinečná realizace 

- riziko jednotlivé akce nízké x neúspěšný projekt nelze opakovat 

- stálý řešitelský tým x tým pouze pro konkrétní projekt 
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IMS integrovaný firemní systém 
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Příloha 1 - Strategie rekonstrukcí úpraven vod v SVS a.s. 

(Zdroj: Archiv autora) 

Ing. František Pácalt  

Strategie rekonstrukcí úpraven vod v SVS a.s. 

Materiál obsahuje vlastně návod, jak se řeší systémově strategické plány. Výstupem je správně 

formulované zadání úkolu. Operační plán udržuje kontinuitu strategie a taktiky a umožňuje řešit 

objekty úpraven jednotně a vůbec vyhodnotit, jak jsme dodrželi zadání úkolu. 
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Příloha 2 - Podnikatelský záměr SVS  2000-2005 

(Zdroj: Archiv autora) 

 

SVS a.s. OVRK-Ing. Martin Votava 
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Příloha 3 - Aktualizace podnikatelského záměru SVS a.s. do roku 2005. 

(Zdroj: Výroční zpráva SVS a.s. 2002) 
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Příloha 4 - Závěrečná zpráva projektu ISPA Podkrušnohoří 

(Zdroj: Archiv UJEP) 

Závěrečná zpráva - Final Report 
 

ISPA opatření číslo: 
2001/CZ/16/P/PE/004 

ISPA Project No: 

 

Referenční kód: 
113954/D/SV/CZ 

EuropeAid Ref: 

 

Objednatel: 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Contracting Authority: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba 

kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren 

odpadních vod v Podkrušnohoří (severní Čechy) 

Scheme Name: Reconstruction of Drinking Water Supply System, Construction 

of Sewerage System, Reconstruction of Water Treatment and 

Waste Water Treatment Plants in the Region Podkrušnohoří  

Část: 
Úpravna vody Hradiště 

Part: 

 

Konzultant: 
Babtie Group Limited + VOD-KA a.s. + HHP v.o.s. 

Consultant: 
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Severočeská vodárenská společnost a. s. 

REKONSTRUKCE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, VÝSTAVBA 

KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY A ČISTÍREN 

ODPADNÍCH VOD V PODKRUŠNOHOŘÍ (SEVERNÍ ČECHY) 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 

1 Úvod 
 

1.1 Informace o přípravě projektu 

 

Příprava projektu následovala po dohodě o přistoupení České republiky do EU v březnu 1998 

a přípravě revidovaného Národního programu pro zavedení Acquis v červnu 1999. Projekt byl 

označen jako prioritní projekt v sektoru vodního hospodářství v rámci České republiky s cílem 

dosáhnout zlepšení kvality pitné vody a svedení a čištění odpadních vod v regionu Podkrušnohoří. 

Financování díla z programu EU ISPA bylo schváleno Finančním memorandem č. 2001 CZ 16 P 

PE 004, podepsaným EU dne 13. října 2001. 

Projekt se zaměřuje na modernizaci čistíren odpadních vod (ČOV) ve městech Jirkov, Klášterec nad 

Ohři, Kadaň, Údlice a Žatec, kde jsou čištěny odpadní vody svedené z městských částí a jejich 

okolí. Zastaralé čistírenské provozy v těchto čistírnách vypouštěly odpadní vodu, jejichž parametry 

neodpovídaly standardům stanoveným legislativou České republiky a Evropské unie. Tato situace 

měla zásadní vliv na znečištění řek Bílina a Ohře. K dosažení cíle zlepšit kvalitu vody 

v mezinárodní řece Labi bylo nutné dokončit hlavní kanalizační řady, které odvádějí odpadní vodu 

z centra a příměstských částí krajského města Ústí nad Labem na nedávno dokončenou ČOV 

Neštĕmice (v Ústí nad Labem).  Pro účely dosažení zlepšení kvality pitné vody bylo zapotřebí 

provést modernizaci a částečnou rekonstrukci úpravny vody (ÚV) Hradiště. ÚV Hradiště je jednou 

z klíčových úpraven vody vodovodního systému severních Čech (Region Podkrušnohoří) 

a zajišťuje úpravu vody z přehradní nádrže Přísečnice. Zalesněné povodí přehradní nádrže Písečnice 

bylo postiženo kyselými dešti, které způsobily zvýšení obsahu humusu, manganu a CHSK ve vodě 

čerpané z přehradní nádrže. 

 

Implementace projektu si klade za cíl dosáhnout v rámci regionu Podkrušnohoří 

vodohospodářských cílů Nařízení o čištění městských odpadních vod OJ EHS (Urban Waste Water 

Treatment Directive OJ) č.91/271/EEC, svedení a vyčištění splaškových vod v aglomeracích 

o velikosti více než 10,000 ekvivalentních obyvatel a splňovat požadavky Směrnice o pitné vodě OJ 

EHS (Drinking Water Directive OJ) č.98/83/EEC. V souladu se Směrnicí o kvalitě vody pro účely 

koupání OJ EHS (Quality of Water for Bathing Directive OJ) č.76/160/EEC mají dílčí projekty za 

úkol výrazně zlepšit kvalitu povrchové vody několika řek, včetně přeshraničního dopadu na řeku 

Labe (Německo, Severní moře), a přispět ke splnění cílů vytyčených Mezinárodní komisí pro 

ochranu Labe (International Commission for the Protection of the Elbe (IKSE, 1998)). Modernizace 

technologie zpracování kalu v čistírnách odpadních vod přispěje k zpětnému využívání kalu 

v souladu se Směrnicí OJ č. 86/278/EEC o ochraně životního prostředí a půdy využitím odpadního 

kalu v zemědělství. 
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Vlastníkem vodárenské infrastruktury, která je předmětem tohoto projektu, je Severočeská 

vodárenská společnost a.s., která také představovala kontraktační autoritu uzavírající smlouvy 

v rámci projektu.  Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vlastní další veřejné vodovodní 

systémy, kanalizační systémy a čistírny odpadních vod v severních Čechách (pokrývající 7 400 km
2
 

a 1.2 miliónů obyvatel) a je největším vlastníkem vodárenské infrastruktury v České republice.  

Strategie regionálního rozvoje SVS definuje cíle společnosti v oblasti dodávky pitné vody, 

kanalizace a čištění odpadních vod do roku 2015.  Tento projekt je součástí systematického 

zavádění Regionálního operačního programu SVS, jehož aplikací byl ze Strategie regionálního 

rozvoje vypracován plán opatření pro každý výhledový rok 2005, 2010 a 2015. 

 

1.2 Strukturování projektu 

 

Tato zpráva se týká realizace: 

 

Projektu číslo 2001/CZ/16/P/PE/004 registrovaného pod publikačním názvem 

EuropeAid/113954/D/SV/CZ, “Rekonstrukce systémů zásobování pitnou vodou, výstavba 

kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod 

v  Podkrušnohoří” v Ústeckém kraji v České republice, 

 

Ústřední koordinační orgán: Ministerstvo financí České republiky 

Implementační agentura: Státní fond životního prostředí České republiky 

Objednatel (a konečný příjemce) Severočeská vodárenská společnost a.s 

 

Tato závěrečná zpráva popisuje postup prací, realizaci, problémy, které nastaly, a jejich řešení 

v průběhu výstavby díla. Součástí této zprávy je i finanční analýza projektu, kontrolní osvědčení 

pro část technických služeb a doporučení pro další stavební práce a technickou pomoc, kterou 

považujeme za prospěšnou k zajištění řádného provozu a efektivní údržby díla.  Hlavní části zprávy 

tvoří: 

 popis stavebních prací, fyzické seznamy a investiční výdaje podle kategorie prací 

 časový harmonogram postupu prací 

 stav povolení, protokolů, zkoušek, dokumentace skutečného stavu, manuálů a řešení 

problémů 

 publicita projektu 

 počáteční vliv na provoz objektu, provozní postupy a doporučení 

 finanční přehled stavby, předpokládané provozní náklady a obchodní konkurenceschopnost 

 osvědčení o shodě 

 

Projekt zahrnuje tři skupiny smluv o zhotovení díla a smlouvu o technických službách (stavební 

dozor). Smlouvy o zhotovení díla byly pro: 

 

- Smlouva pro skupinu opatření č. 1 – Pitná voda 

- Smlouva pro skupinu opatření č. 2 – Rekonstrukce čistíren odpadních vod 

- Smlouva pro skupinu opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem 

 

a byly vyhotoveny v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu objektů a inženýrských děl 

projektovaných zadavatelem FIDIC, „Červená kniha“ (první vydání, 1999). 
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Smlouva o technických službách k zajištění stavebního dozoru (inženýr stavby) pro každou ze 

smluv o zhotovení díla byla vyhotovena v souladu s Obecnými smluvními podmínkami pro 

smlouvy o poskytování služeb financovanými EK (prosinec 2000). Smlouva obsahovala: 

 

- Lot 1 – Služby v průběhu výstavby díla 

 

Tato zpráva se týká výstavby a dozoru prací až do začátku Lhůty pro oznámení závad. 

1.3 Časový plán realizace projektu 

 

Skupina opatření č. 1 (Pitná voda) 

   

   

 Uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení: 08.08.2003 

 Datum zahájení prací:  21.05.2004 

 Původní datum ukončení prací: 31.01.2006 

 Aktualizované datum ukončení: 31.05.2006 

 Datum předání díla: 31.05.2006 

 Předpoklad nejzažšího termínu uplynutí lhůty pro oznámení vad*: 31.05.2011 

 Zhotovitel: ISPA Hradiště – Consorcium SMP Construction, Sogea-Satom 

 

Skupina opatření č. 2 (Rekonstrukce ČOV) 

 

 Uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení: 15.04.2004 

 Datum zahájení prací:  26.11.2004 

 Datum ukončení prací: 30.06.2006 

 Datum předání díla: 30.06.2006 

 Předpoklad nejzažšího termínu uplynutí lhůty pro oznámení vad*: 30.06.2011 

 Zhotovitel: Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV  

 

Skupina opatření č. 3 (Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem) 

 

 Uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení: 27.03.2004 

 Datum zahájení prací: 26.11.2004 

 Datum ukončení prací: 31.05.2006 

 Datum předání díla: 27.06.2006 

 Předpoklad nejzažšího termínu uplynutí lhůty  pro oznámení vad*:27.06.2011 

 Zhotovitel: Stavby silnic a železnic, a.s. 

 

Služby týmu konzultanta (Inženýr stavby) 

 

 Datum zahájení prací: 30.04.2004 

 Datum ukončení prací (Lot 1) Stavební dozor - výstavba 31.12.2006 

 Konzultant (Inženýr stavby): JV Consortium: Babtie Group Ltd – Vod-Ka a.s. – HHP v.o.s. 
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* Lhůty pro oznámení vad smlouvy 

 

Skupina opatření č. 1, 2 a 3 

 stavební objekty 60 měsíců 

 povrchy komunikací 36 měsíců 

 elektrická zařízení 24 měsíců 

 technologie 24 měsíců 

 

Skupina opatření č. 1 a 2 

 SCADA a telemetrie 24 měsíců 

 

SCADA = Supervision Control And Data Acquisition systém (Systém kontroly, regulace a pořízení 

dat). 

1.4 Stručný popis situace před zahájením prací 

  

1.4.1 Skupina opatření č. 1 

 

P0109 Úpravna vody (ÚV) Hradiště. Tato ÚV se nachází v Ústeckém kraji, 4 km severně od 

města Kadaň.  Byla postavena v letech 1970-1976 a její průměrná kapacita čištění je 940 l/sek 

a maximální kapacita 1050 l/s (91 000 m
3
/den). Je to hlavní zdroj pitné vody pro severočeský 

vodovodní systém a odebírá vodu (tunelem) z přehradní nádrže Písečnice, která se nachází 

přibližně 7 km severozápadně.  Původní čistící systém úpravny tvořila koagulace, písková filtrace 

a chlorace. Provoz úpravy tvrdosti vody přidáváním oxidu vápenatého byl zřízen v roce 1992. 

 

Těžba a spalování uhlí v Sokolovské a Mostecké pánvi mělo negativní dopad na životní prostředí 

Krušných hor. Poškození lesního porostu kyselými dešti změnilo odtokové poměry, které negativně 

ovlivnily kvalitu vody v přehradní nádrži Písečnice. Kvalita neupravené a upravené vody objektu je 

uvedena v tabulce níže (údaje z let 1993-1998): 
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 Surová voda Průměrná 

hodnota pro 

upravenou 

vodu 

Norma EU 

98/83/EEC 

    
CHSK 3-4 g/m

3
 97% < 3 g/m

3
 5 g/m

3
 

Železo (Fe) 0.3 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.2 g/m

3
 

Mangan (Mn) 0-2.5 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.05 g/m

3
 

Hliník (Al) < 0.2 g/m
3
 85% < 0.2 g/m

3
 0.2 g/m

3
 

Počet bakterií Max 7,500/l 0 z roku 1997 0 

Amonné ionty 

(NH4) 

< 0.2 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.5 g/m

3
 

pH 6 – 8 7.61 6.5 – 9.5 

Dusitan (NO2) < 0.1 g/m
3
 < 0.1 g/m

3
 -- 

Dusičnan (NO3) 6.3-3.8 g/m
3
 -- -- 

Ca + Mg < 0.2 mmol/l > 0.9 mmol/l 0.9 mmol/l 

Vápník (Ca) < 20 g/m
3
 > 20 g/m

3
 20 g/m

3
 

Chloridy (Cl) -- 6.5 g/m
3
 250 g/m

3
 

Absorpce světla 

(@254 nm) 

0.054-0.112 0.027-0.058 0.08 

 

Přítomnost zbytkového koagulantu ve vodovodním systému prokazovala, že účinnost pískových 

filtrů úpravny byla nízká. Zvýšené hodnoty manganu v neupravené vodě a přidávání oxidu 

uhličitého a vápníku pro zlepšení tvrdosti vody způsobovaly zvýšené pH a to mělo za následek 

vznik usazenin manganu ve skladovacích nádržích upravené vody a ve vodovodním systému. 

Chlorované uhlovodíky (karcinogeny) se tvořily také v upravené vodě díky přítomnosti zbytkového 

CHSK v upravené vodě a systému dávkování chloru.  

 

P0111 Vodovodní řad Želenice – Bílina.  Ocelové potrubí DN600 vodovodního řadu v délce 

6,2 km, které vychází z přerušovací komory v Želenicích a dosahuje až do východních hranic 

Bíliny, bylo významně poškozeno působením „bludných proudů“, vznikajících hlavně v důsledku 

blízkosti přilehlé elektrifikované železniční tratě ČD. Tento vodovodní řad tvoří hlavní část 

severočeského vodovodního systému, který zásobuje přibližně 650,000 lidí, a ročně přepraví 

přibližně 4 miliony m
3
 vody do regionů Most a Teplice. Z tohoto důvodu stálá koroze velké části 

vodovodního řadu mezi Želenicemi a Bílinou ohrožuje celistvost a provoz regionálního 

vodovodního systému. 

 

1.5 Stručný popis jednotlivých skupin opatření 

 

1.5.1 Skupina opatření č. 1 

 

P0109 ÚV Hradiště. Dílo provedené na ÚV Hradiště představovalo rekonstrukci a modernizaci 

této UV pro zajištění maximální provozní kapacity 1050 l/s a běžné provozní kapacity 750 l/s. 

Požadovaným cílem kvality čištěné vody modernizované UV je soulad s normou EU č. 98/83/EEC 

(uvedenou dále). Záměrem je, aby byla po většinu doby rekonstruovaná linka úpravny provozována 

v běžné provozní kapacitě s tím, že v případě mimořádných špiček se výkonnost zvýší na maximální 

http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=koagulant&lang=cz2en&extended=yes
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provozní kapacitu. Jedna ze dvou původních provozních linek byla rekonstruována a práce byly 

realizovány současně za nepřetržitého provozu zbývající poloviny stávajících technologických 

jednotek čištění. Dílo představovalo rekonstrukci a renovaci nádrží a potrubních spojů, instalaci 

nového dávkovacího zařízení a elektrorozvodny, instalaci nového systému kontroly, regulace 

a pořízení dat (SCADA) a nové telemetrie. Hlavní stavební objekty, které byly upravovány, jsou 

následující: 

 

Injektové potrubí homogenizace 

- nový regulační ventil na nátoku do objektu 

- výměna injektorů dávkujících koagulant a chemikálie 

- výměna rozdělovací komory (rozdělení proudu do reakčních nádrží a obtoku) 

- rekonstrukce dávkovací jednotky koagulantu 

- rekonstrukce nádrží manganistanu draselného a dávkovací jednotky  

 

Reakční nádrž 

- opravy interních a externích líců stěn nádrží 

- instalace nových perforovaných vnitřních kaskádových stěn 

- úprava jednotky dávkování chemikálií mezi reakční a filtrační nádrží 

 

Pískové filtry 

- opravy vnitřních a vnějších líců stěn nádrží 

- výměna nátokového potrubí a odtokových žlabů a potrubí 

- výměna drenážního a pracího systému  

- rekonstrukce nádrže čištěné vody a instalace nových čerpadel prací vody 

- rekonstrukce dmychány pracího vzduchu 

- výměna bezpečnostního zábradlí 

 

Skladovací nádrže čištěné vody 

- výstavba nového tlakového potrubí od filtrů ke skladovacím nádržím čištěné vody 

- opravy stěn nádrží, stropu a vnitřních podlah 

- rekonstrukce strojovny a skladovací nádrže 

- rekonstrukce dávkovacího zařízení chloru 

 

Kalové hospodářství 

- výměna a modifikace kalového potrubí 

- opravy dozorny kalu 

 

Výměna příslušného potrubí, ventilů, ochozů a bezpečnostního zábradlí, bezpečnostních značek 

a nápisů atd. 

 

Systémy napájení elektrickou energií 

- výměna elektrického transformátoru, rozvodného systému a rozvaděčů 

- instalace systému SCADA a telemetrie 

- rekonstrukce velína 

 

Drobné stavební úpravy byly prováděny na budovách ÚV. 
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 Norma  

CSN 75 711 

Norma - 

Nařízení EU 

98/83/EEC 

   
Pesticidy – celkem (µg/l) 0.50 0.50 

PAH (µg/l) 0.10 0.10 

Selen (µg/l) 10 10 

Tetra- a tri-chloretylen (µg/l) 10 10 

Tri-halometany – celkem (µg/l) 100 150 (100) 

Vinylchlorid (µg/l) 0.50 0.50 

Hliník (mg/l) 0.20 0.20 

Amonné ionty (mg/l) 0.50 0.50 

Chloridy (mg/l) 250 100 

Clostridium perfringens (KTJ/100 ml) 0 0 

Barva přijatelná 20 mg/l Pt 

Vodivost (µS/cm) 2500 2500 

pH 6.5 -9.5 6.5 -9.5 

Železo (mg/l) 0.20 0.20 

Mangan (mg/l) 0.05 0.05 

Odér přijatelný Stupeň 2 

CHSKMn (mgO2/l) 5.0 3.0 

Sírany (mg/l) 250 250 

Sodík (mg/l) 200 200 

Chuť přijatelná přijatelná 

Celkový počet koliformních baktérií při 

22oC (KTJ/1 ml) 

žádná 

nepravidelná 

změna 

200 

Koliformní baktérie (KTJ/100 ml) 0 0 

Organický uhlík celkem (mg/l) žádná 

nepravidelná 

změna 

5 

Zákal (ZF) přijatelný 5 NTU 

Tritium (Bq/l) 100 -- 

Celkové individuální zatížení (mSv/rok) 0.1 -- 

 

P0111 Modernizace vodovodního řadu Želenice – Bílina.  Dílo provedené na vodovodním 

přivaděči mezi Želenicemi a východním předměstím Bíliny představovalo náhradu 6,2 km 

dlouhého ocelového vodovodního řadu DN 600 novým sklolaminátovým potrubím DN 500 (GRP), 

včetně nových ventilů a příslušenství. Hydraulické výpočty prokázaly, že řad DN 500 GRP zajistí 

dostatečnou přenosnou kapacitu. Stávající přivaděč byl poměrně zkorodovaný a elektrostatické 

analýzy ukázaly, že „bludné proudy“ byly natolik silné, že potrubí nebylo možno odstínit 

prostřednictvím katodové ochrany. Dílo bylo zahájeno zhruba 0,6 km západně od vesnice Želenice 

a vedeno 3,9 km, obecně podél trasy stávajícího přivaděče až na předměstí Bíliny. Tato délka řadu, 

který byl pro účely projektu rozdělen do tří dílčích úseků (1 až 3), zahrnovala křížení se  silnicí 

E442 a 3 křížení s řekou Bílina. Následujících 0,4 km délky stávajícího vodovodními řadu (úsek 4) 
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bylo vedeno povrchově a práce představovaly pouze výměnu stávající izolace na stávajícím řadu, 

spolu s výměnou on-line ventilů a armatur. Od konce úseku 4 byla délka 0,4 km stávajícího řadu 

(úsek 5) až k železniční stanici Bílina (úsek 6) nahrazena novým potrubím GRP. Zbývající délka 

1,2 km nového řadu (úsek 6) byla položena podél trasy stávajícího řadu vedle řeky Bílina a přes 

pozemky ve vlastnictví Dolů Bílina do blízkosti areálu čistírny odpadních vod Bílina. Během 

výstavby díla bylo nutné udržet stávající vodovodní přivaděč v provozu. Toho se dosáhlo realizací 

krátkých uzavírek vodovodního systému u provozovatele (SčVK), aby bylo možné provést klíčové 

spoje křížení. Z celkového pohledu zůstal distribuční systém výměnou nezměněn.  

 

1.5.4 Klíčové ukazatele 

 

Úplný přehled fyzických ukazatelů a nákladů podle kategorií je uveden v Příloze 2. Nicméně 

přehled klíčových fyzických ukazatelů prováděného díla je uveden v následující tabulce. 

 

Část díla Typ prací Jednotka Množst

ví  
Skupina opatření č. 1 

ÚV Hradiště Rekonstrukce a modernizace úpravny ks 1 

Želenice – Bílina úsek 1 Rekonstrukce vodovodu DN 500mm  m 1687 

Želenice – Bílina úsek 2 Rekonstrukce vodovodu DN 500mm  m 1080 

Želenice – Bílina úsek 3 Rekonstrukce vodovodu DN 500mm  m 1111 

Želenice – Bílina úsek 4 Oprava izolace vodovodního řadu m 432 

Želenice – Bílina úsek 5 Rekonstrukce vodovodu DN 500mm m 412 

Želenice – Bílina úsek 6 Rekonstrukce vodovodu DN 500mm  m 1187 

 
Skupina opatření č. 2 

ČOV Jirkov Rekonstrukce a rozšíření čistírny ks 1 

ČOV Klášterec Rekonstrukce a rozšíření čistírny ks 1 

ČOV Kadaň Rekonstrukce a rozšíření čistírny ks 1 

ČOV Údlice Rekonstrukce a rozšíření čistírny ks 1 

ČOV Žatec Rekonstrukce a rozšíření čistírny ks 1 

 
Skupina opatření č. 3 

Stoka Z2 Kanalizační stoka DN 1000mm  m 702 

 Kanalizační stoka DN 700mm  m 9 

Masarykova I Kanalizační stoka DN 1600mm  m 295 

 Kanalizační stoka DN 1400mm  m 410 

 Čerpací stanice a výtlačný řad ks 1 

Masarykova II Kanalizační stoka DN 1200mm  m 25 

 Kanalizační stoka DN 1000mm  m 378 

 Kanalizační stoka DN 800mm  m 172 

 Kanalizační stoka DN 600mm  m 188 

 Vodovod DN 125mm m 663 

Převedení Stříbrnického 

potoka 

Úpravy přepadové komory a 

souvisejících kanalizačních rozvodů 

ks 1 

Žukovova  Kanalizační stoka DN 1000mm  m 314 

 Kanalizační stoka DN 700mm  m 24 
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 Kanalizační stoka DN 600mm  m 49 

Stoka O Výtlačný řad DN 100mm m 559 

 Čerpací stanice a výtlačný řad ks 1 

Chabařovice Kanalizační stoka DN 500mm  m 522 

 Kanalizační stoka DN 300mm  m 2717 

 Čerpací stanice a výtlačný řad ks 4 

Povrly Kanalizační stoka DN 300mm  m 357 

 Čerpací stanice a výtlačný řad ks 2 

 

2 Realizace díla 
 

2.1 Skupina opatření č. 1 

 

2.1.1 Povolení a zvláštní požadavky projektu  
 

Povolení. Rekonstrukce úpravny vody Hradiště probíhala po jednotlivých objektech, provozních 

souborech (PS) a stavebních objektech (SO), uvedených v zadávací dokumentaci. Rekonstrukce se 

týkala těchto souborů a objektů: 

- PS a SO 11 Homogenizace místa chemického dávkování 

- PS a SO 12 Reakční nádrž 

- PS a SO 13 Nádrže pískové filtrace  

- PS a SO 15 Nádrž akumulace upravené vody 

- PS a SO 23 Zařízení dávkování manganistanu draselného 

- PS a SO 31 Nádrže kalového hospodářství 

- PS 41 Rozvodna 

- SO 51 Dozorna 

- SCADA 

 

Rekonstrukce souborů UV Hradiště byla provedena dle schválené realizační dokumentace 

a harmonogramu. Práce probíhaly na základě vodoprávního povolení vystaveného OKU RŽP 

Chomutov. S dokončováním jednotlivých objektů díla byla získávána povolení k prozatímnímu 

užívání stavby. Povolení stanovují zkušební provoz díla na dobu jednoho roku. V současné době je 

vydané povolení o prozatímním užívání a povolení ke zkušebnímu provozu. 

 

Práce na vodovodu Želenice-Bílina probíhaly na šesti úsecích a na základě vodoprávního povolení 

vystaveného OKU RŽP Teplice a prodloužení stavebního povolení vystaveného Odborem životního 

prostředí Městského úřadu Bílina. Povolení stanovují zkušební provoz nového díla na dobu tří 

měsíců. Dne 26. června 2006 bylo Městským úřadem Bílina vydáno kolaudační rozhodnutí, které 

potvrzuje úspěšné dokončení této části díla. Toto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 

17. srpna 2006 (viz Příloha 10). 

Přejímací řízení staveb ÚV Hradiště a přivaděče Želenice – Bílina proběhla 31. května 2006. 

Potvzení inženýra stavby o dokončení díla bylo vystaveno dne 31. května 2006 a Prohlášení 

zhotovitele o dokončení bylo předáno dne 27. června 2006. Seznam stavebních povolení je uveden 

v Příloze 5, kopie Potvrzení inženýra stavby o dokončení, kopie Prohlášení zhotovitele o dokončení 

a kopie Povolení k prozatímnímu užívání stavby jsou uvedeny v Přílohách 8, 9 a 10). 
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Zvláštní požadavky projektu.  Jak práce na ÚV Hradiště, tak rekonstrukce vodovodu Želenice-

Bílina byly prováděny za provozu ostatních částí systému. To vyvolávalo řadu omezení a zvláštní 

požadavky na plánování a způsob výstavby. Základní požadavky byly následující: 

- rekonstrukci provést za provozu úpravny vody 

- nenarušit plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou v kvalitě odpovídající 

požadavkům českých zákonů, vyhlášek a norem tak, aby nedošlo k odchylkám od 

nařízení 98/83/EEC  

- minimalizovat dopad stavby na činnost provozovatele 

- minimalizovat dopad stavby na životní prostředí 

- vzhledem k tomu, že práce na ÚV Hradiště probíhaly v zařízení, které bylo v provozu, 

a práce na vodovodu Želenice-Bílina probíhaly na veřejných komunikacích, sportovišti, 

v obci atd. - zajistit maximální zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost 

a ochranu zdraví veřejnosti, pracovníků provozovatele a pracovníků stavby 

 

2.1.2 Stručný popis výsledků zkoušek  

 

Veškeré zkoušky určené v zadávací dokumentaci, projektantem a inženýrem byly provedeny 

v průběhu stavby nebo při dokončení jednotlivých částí díla, podle typu zkoušek.  

Komplexní zkoušky: Před každým dílčím uvedením díla do předčasného užívání byly provedeny 

řádné komplexní zkoušky. Komplexní zkoušky byly prováděny v souladu s návrhem komplexních 

zkoušek zhotovitele a probíhaly pod dohledem komise složené z pracovníků jmenovaných 

zadavatelem, zhotovitelem, inženýrem a provozovatelem. O každé komplexní zkoušce byl pořízen 

zápis, který v příloze obsahoval soupis zkoušených zařízení, návrh provozního řádu pro zkoušená 

zařízení a doklad o proškolení provozovatele. Na závěr stavby byly provedeny zkoušky souběhu 

všech souborů, které byly napojeny na nový řídící systém. 

Veškeré zkoušky byly prováděny v souladu s příslušnými normami a předpisy včetně bezpečnosti 

práce na pracovišti. Většina zkoušek proběhla napoprvé úspěšně, ale pokud tomu tak nebylo, 

zkoušky byly zakončeny vždy až po provedení takových úprav na zkoušeném objektu, že bylo 

dosaženo požadovaných parametrů, případně že byly tyto parametry vylepšeny. Všechny závady 

a nedodělky byly odstraněny.  

 

Před dokončením každé stavby byly všechny soubory komplexně vyzkoušeny jako úplný celek bez 

ohledu na to, že některé soubory zařízení byly vyzkoušeny před prozatímním užíváním stavby. 

Protokoly o těchto závěrečných komplexních zkouškách byly podkladem pro žádosti o uvedení 

úpravny vody a vodovodního přivaděče do zkušebního provozu. Datum ukončení komplexních 

zkoušek bylo vždy před podáním žádosti o povolení zkušebního provozu. Konzultant se 

v součinnosti s objednatelem a zhotovitelem aktivně podílel na přípravě a realizaci komplexního 

vyzkoušení a na organizaci přejímacího řízení. 

 

Garanční zkoušky: Během zkušebního provozu proběhnou dle předané metodiky celkem čtyři fáze 

garanční zkoušky a to z důvodu sledování systému filtrace za různých podmínek. Do termínu 

odevzdání Závěrečné zprávy proběhly pouze první dvě fáze zkoušky.  

 

Od 11. do 12. července 2006 proběhla 1. část garančních zkoušek podle zpracované metodiky pro 

provádění garančních zkoušek. Garanční zkoušky měly bezproblémový průběh. Provozní technolog 

prováděl průběžně odběry vzorků a jejich vyhodnocení po celou dobu 1. fáze zkoušky.  
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Od 17. do 19. října 2006 proběhla 2. část garančních zkoušek podle zpracované metodiky pro 

provádění garančních zkoušek stejně jako v 1. části. Garanční zkoušky měly bezproblémový 

průběh. Provozní technolog prováděl průběžně odběry vzorků a jejich vyhodnocení po celou dobu 

2. fáze zkoušky. 

 

Po ukončení každé garanční zkoušky byl vypracován a schválen příslušný protokol mapující průběh 

a výsledky garanční zkoušky. Zkoušky nejsou hodnoceny samostatně. Celkové vyhodnocení bude 

provedeno po vyhodnocení všech garančních zkoušek a bude vypracován návrh opatření 

a případných úprav pracovních postupů. Dosavadní předběžné výsledky prokazují dosažení 

návrhových parametrů. 

 

2.1.3 Uvedení díla do provozu a přehled výkonnosti díla v průběhu rekonstrukce 

 

S výjimkou plánovaných krátkodobých výluk byly ÚV Hradiště a vodovod Želenice-Bílina po 

celou dobu rekonstrukce v plném provozu. Na ÚV Hradiště bylo deset odstávek v trvání jedné 

hodiny či méně a sedm odstávek v trvání 8 až 24 hodin. Každá se týkala jednotlivých souborů díla. 

Na vodovodu Želenice-Bílina bylo šest krátkodobých odstávek. V průběhu rekonstrukce odpovídala 

výkonnost ÚV Hradiště požadavkům českých zákonů, vyhlášek a norem a nebyly zjištěny odchylky 

od nařízení 98/83/EEC. Všechny odstávky byly pečlivě připraveny, plánovány a řešeny 

v koordinaci s provozovatelem. Pro provedení nezbytných laboratorních zkoušek byla zajištěna 

účast technologa provozovatele. 

 

Díky dobré připravenosti zhotovitele, dobré koordinaci na stavbě a dobré spolupráci provozovatele 

a jeho dispečinku nedošlo k narušení provozu úpravny, ohrožení kvality ani dodávky pitné vody. 

Jednotlivé rekonstruované soubory a objekty byly uváděny do provozu v souladu se 

schváleným harmonogramem prací, který byl zárukou, že nebude ohroženo řízení regionálního 

systému zásobování pitnou vodou provozovatelem. V průběhu výstavby nedošlo k žádným 

provozním problémům v dodávce vody.  

 

Jednotlivé objekty a soubory byly před zprovozněním vybaveny potřebnými pomůckami a byly 

prohlédnuty poradcem provozovatele z hlediska celkové bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

provozovatele. Specialista – technolog dodavatele zařízení se zúčastnil uvádění nových filtrů na ÚV 

Hradiště do provozu. Před zahájením provozování a při jeho zahajování byla řádně proškolena 

obsluha zařízení a personál úpravny. Toto školení se týkalo základního počítačového školení 

a konkrétněji proškolení na nový SCADA systém na ÚV Hradiště. 

Postupné uvádění do provozu bylo dokončeno 31. května 2006, kdy byl vystaven Protokol 

o předání a převzetí a kdy byl zahájen zkušební provoz ÚV Hradiště na dobu 12 měsíců a zkušební 

provoz vodovodu Želenice-Bílina na dobu 3 měsíců. 

 

2.1.4 Dokumentace skutečného provedení a provozní řády 

  

Dokumentace skutečného provedení byla předávána správci stavby a objednateli vždy před 

zahájením prozatímního užívání stavby a při místním šetření vodoprávního úřadu pro povolení 

zkušebního provozu. Současně s dokumentací skutečného provedení byly předány návrhy 

provozního řádu pro zkušební provoz. Součástí předání dokumentace je i průkaz o zaškolení 

obsluhy provozovatele. 
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2.1.5 Nepředpokládané situace při realizaci díla 

 

Při realizaci díla vznikaly nejčastěji problémy související s odchylkami v realizační dokumentaci od 

skutečnosti, které byly odkryty v průběhu stavby. Tyto nesrovnalosti vyplývaly z toho, že při 

zpracování zadávací dokumentace a realizační dokumentace neměl projektant k dispozici 

dostatečně podrobné a kvalitní podklady. Skutečný rozsah hlavně sanačních prací v objektu 

úpravny vody se podstatně lišil od předpokladů uvedených v tendrové dokumentaci. Podobně 

rozsah bouracích prací uvedený v tendrové dokumentaci neodpovídal reálnému stavu zjištěnému 

v průběhu rekonstrukce. Tyto okolnosti měly vliv na zvýšení celkové ceny díla. Všechny významné 

změny, které při rekonstrukci nastaly, prošly řádným změnovým řízením. Během změnového řízení 

byly ověřeny důvody změn, bylo navrženo nejvhodnější řešení a nakonec byly vystavené příslušné 

změnové příkazy.  

 

2.1.6 Protokoly o převzetí díla a schvalování díla 

 

Protokoly o předání a převzetí díla na ÚV Hradiště a na vodovod Želenice-Bílina, které proběhlo 

dne 31. května 2006 a kdy jsou také tyto protokoly datovány, popisují situaci při předání díla 

zadavateli a provozovateli. Na ÚV Hradiště nebyly zaznamenány žádné vady ani nedodělky, ale 

u vodovodu Želenice-Bílina byly uvedeny následující dvě drobné závady: 

 Odtrhové zkoušky šachty AŠ 5 

 Požadavek inženýra na drobné textové úpravy Technických zpráv dokumentace 

skutečného provedení 

Odstranění těchto závad bylo potvrzeno při jednání dne 15. července 2006 za účasti zhotovitele, 

zadavatele, provozovatele a inženýra. 

Potvrzení o provedení díla bude inženýrem vydáno po uplynutí lhůty pro oznámení vad (záruční 

lhůty). 

 

2.1.7 Propagační činnost po dobu výstavby 

 

V průběhu výstavby bylo značné úsilí věnováno tomu, aby byla veřejnost informována 

o probíhajícím projektu, o výhodách, které to veřejnosti přinese a také o případných dopadech, které 

se mohou po dobu výstavby objevit. Kromě konkrétních níže uvedených propagačních činností také 

probíhala častá kontrolní a technická jednání s pracovníky technických oddělení místních 

městských úřadů a členy zastupitelstev. 

 Na kontrolním dni č. 4 ve středu 1. září 2004 bylo sděleno, že záležitosti PR budou 

koordinovány manažerem projektu zadavatele. 

 V září 2004 byla připravena tisková zpráva k příležitosti slavnostního zahájení stavby, které 

bylo stanoveno na 29. září 2004. Tisková zpráva umožnila zpřístupnění informací o projektu 

široké veřejnosti. 

 Byly osazeny dva billboardy s popisem projektu. Tyto billboardy byly navrženy v souladu 

s manuálem Evropské unie a poskytují informace o prováděném díle, jeho harmonogramu, 

nákladech a financování. 

 Ve středu 29. září 2004 proběhlo na ÚV Hradiště slavnostní zahájení stavby Skupina 

opatření č. 1.  Na toto zahájení byla pozvána veřejnost a zástupci médií. 
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 V pátek 16. prosince 2005 proběhl na ÚV Hradiště mimořádní kontrolní den, který umožnil 

veřejnosti, zástupcům médií a technickým odborníkům navštívit areál a shlédnout ukázku 

technologie, která bude na ÚV Hradiště instalována. 

 V první polovině května 2006 byla na ÚV Hradiště instalována pamětní deska k ukončení 

projektu Skupiny opatření č. 1. 

 Ve středu 24. května 2006 proběhlo na ÚV Hradiště slavnostní ukončení projektu Skupiny 

opatření č. 1. Na toto ukončení byla pozvána veřejnost a zástupci médií. 

 V průběhu výstavby byla zveřejněna řada tiskových zpráv, článků v tisku a na internetu, 

spotů v rádiu a televizi. 

 

2.1.8 Změny v přítocích a požadavky na průtok po dobu realizace díla 

  

Protože byla ÚV Hradiště rekonstruována za provozu, byl její výkon určen potřebami vedoucího 

úpravny a byl domlouván na základě každodenních potřeb. Ve většině případů to bylo v souladu 

s předem odsouhlaseným harmonogramem. U rekonstrukce vodovodu Želenice-Bílina 

spolupracoval zhotovitel průběžně s provozovatelem řadu prostřednictvím dispečinku 

provozovatele. Zhotovitel a provozovatel se operativně přizpůsobovali svým potřebám 

a umožňovali snížení průtoků nebo provedení krátkodobých výluk, pokud to situace vyžadovala.  

 

Ale kromě těchto výkyvů v každodenní poptávce a dodávce vody nebyly v průběhu projektu 

zadavatelem zjištěny žádné dlouhodobé trendy nebo změny potřeby vody v systému.  

 

2.1.9 Zkoušky navrhované na konec Lhůty pro oznámení závad 

 

Výkon ÚV Hradiště a vodovodu Želenice-Bílina bude podrobně sledován provozovatelem 

a regulačními orgány po dobu zkušebního provozu v trvání jednoho roku a následného pětiletého 

období lhůty pro oznámení závad. V tomto období budou probíhat pravidelná jednání mezi 

inženýrem, zadavatelem, provozovatelem a zhotovitelem k posouzení případných nedostatků nebo 

závad, které budou zjištěny u souborů, zařízení úpravny nebo výkonu úpravy. Nedostatky 

v úpravně, u řadu nebo ve výkonu by měly být zřejmé z celkového výkonu systému (např. výkyvy 

v kvalitě upravené vody, měřené průtoky, frekvence praní atd.). Bude kontrolováno, aby množství 

a kvalita upravené vody odpovídaly normám a odsouhlasenému plánu garančních zkoušek, který 

byl zpracován zadavatelem a provozovatelem. Kromě pravidelných kontrolních dní navrhujeme, 

aby nejméně měsíc před koncem zkušebního provozu a před koncem každé lhůty pro oznámení 

závad proběhl zevrubný kontrolní den za účelem zjištění případných závad nebo nedodělků, které 

lze připsat zhotoviteli, a zajištění odpovídajícího harmonogramu pro jejich odstranění. 

 

2.1.10 Provozování díla po jeho dokončení 

  

Budoucí provoz staveb Skupiny opatření č. 1 bude probíhat na základě nájemní smlouvy mezi 

zadavatelem a provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (SčVK). Tato smlouva 

je platná do roku 2020 a na základě této smlouvy SčVK zodpovídá za údržbu a opravy majetku. Po 

dokončení jednotlivých souborů, objektů a úseků řadu byly tyto postupně předávány provozovateli 

do předběžného užívání a budoucího provozu. Činnost provozovatele při údržbě majetku bude 

sledována zadavatelem (Severočeská vodárenská společnost a. s.) a městskými úřady. 
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V průběhu výstavby byl personál úpravy a obsluha zařízení zadavatele a provozovatele proškoleni 

v provozu a údržbě nového zařízení a provozu, vývoji a dolaďování nového systému SCADA na 

ÚV Hradiště. Během 12ti měsíčního zkušebního provozu ÚV Hradiště a 3 měsíčního zkušebního 

provozu vodovodu Želenice-Bílina bude zhotovitelem a zadavatelem sledován provoz díla za 

podpory inženýra. Navrhujeme, aby po skončení tohoto zkušebního období probíhaly pravidelné 

kontrolní dny až do konce lhůty pro oznámení závad. 

 

2.1.11 Předpokládané provozní náklady díla 

  

Většina prací byla provedena v souladu se zadávací dokumentací a díky tomu bude provoz ÚV 

Hradiště a vodovodu Želenice-Bílina do značné míry odpovídat předpokladům zohledněným 

v projektu a vymezeným v původní Žádosti o podporu z projektu ISPA. V této žádosti byly 

provozní náklady a náklady na údržbu uvedeny v následující výši (v EUR): 

ÚV Hradiště před – 2 136 000 po – 2 983 000 

Vodovod Želenice-Bílina před – 69 000  po – 60 000 

 

Provozovatelem úpravny vody a vodovodu bude do roku 2020 SčVK na základě smlouvy o nájmu 

a z toho důvodu budou náklady na provoz a údržbu majetku vyplývat z podmínek stanovených 

tímto nájmem. 

 

Předpokládá se, že změna drenážního systému pískové filtrace na ÚV Hradiště přinese možnost 

případného prodloužení filtračního cyklu, zefektivnění praní filtrů se snížením potřeby prací vody 

a vzduchu, nižší ztráty pískové náplně a následné úspory pro provozovatele na náklady spojené se 

spotřebou elektrické energie, písku a prací vody.  

Před rekonstrukcí v roce 2004 byla průměrná měsíční výroba vody 1 430 186m
3
. V období po 

rekonstrukci se vyrábí v průměru 1 302 175 m
3
/měs, což v porovnání s rokem 2004 představuje 

snížení výroby o 9%. 

Spotřeba elektrické energie činila před rekonstrukcí v roce 2004 v průměru 282 709,6kWh/měs. 

Průměrná výše spotřeby elektrické energie po rekonstrukci činí v průměru 86 605,25kWh/měs. 

Tento rozdíl představuje pokles spotřeby o 69,4%. 

Rekonstrukcí úpravny a použitím nových technologií došlo k výraznému snížení odběru elektrické 

energie potřebné pro výrobu pitné vody. 

U vodovodu Želenice-Bílina lze předpokládat provozní úspory a úspory na opravách související 

s výrazným snížením poruchovosti řadu. Tyto úspory však již byly zohledněny v původním návrhu 
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Severočeská vodárenská společnost a. s. 

RECONSTRUCTION OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM, CONSTRUTION OF 

SEWERAGE SYSTEM, RECONSTRUCTION OF WATER TREATMENT AND WASTE 

WATER TREATMENT PLANTS IN THE REGION PODKRUŠNOHOŘÍ (NORTH 

BOHEMIA) 

 

FINAL REPORT 

 

1. Introduction  

 

1.1 Project Background   
 

The Project was developed following the accession partnership adopted by the Czech Republic in 

March 1998 and the preparation of a revised National Programme for the Adoption of the Acquis in 

June 1999.  The project was identified within the Czech Republic as a priority project in the Water 

sector to achieve improvement of the drinking water quality and wastewater collection and 

treatment in the Region Podkrušnohoří.  EU ISPA funding for the works was approved by 

Financing Memorandum No. 2001 CZ 16 P PE 004 signed by the EU on 13 October 2001.  

The core of the Project is the improvement of the waste water treatment plants (WWTPs) at the 

towns of Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Údlice and Žatec where waste water from the 

municipal centres and from their surroundings are being treated.  Outdated treatment plant at these 

works has resulted in the production and discharge of effluent which fails to meet the standards 

required by Czech and EU legislation.  This situation has had an impact and caused pollution of the 

Bílina and Ohře rivers.  Completion of the main trunk sewers, which collect waste water from the 

centre and suburbs of the regional town of Ústí nad Labem and transfers it to the recently completed 

Neštĕmice WWTW (in Ústí nad Labem), needed to be completed to improve the water quality in 

the international water River Elbe (Labe).  To improve the quality of drinking waters, improvement 

and partial reconstruction of the water treatment plant (WTP) at Hradiště was required. Hradiště 

WTP is one of the key water treatment plants in the water supply system of Northern Bohemia 

(Region Podkrušnohoří) and treats water from the Přísečnice reservoir.  The forested catchment of 

the Přísečnice reservoir has been affected by acid rains, which has led to an increase in the humic, 

manganese and CHSK content of the reservoir’s water. 

 

The implementation of the Project will lead to the achievement, within Region Podkrušnohoří, of 

the water management objectives of the Urban Waste Water Treatment Directive OJ 

No.91/271/EEC, ‘the drainage and treatment of domestic waste water in agglomerations with a size 

of more than 10,000 population equivalent’ and the requirements of Drinking Water Directive OJ 

No.98/83/EEC.  In accordance with Quality of Water for Bathing Directive OJ No.76/160/EEC, the 

sub-projects will lead to a significant improvement of the surface water quality of several rivers 

including a cross-border impact (Germany, North Sea) on the River Elbe, and will contribute to the 

achievement of the objectives formulated by the International Commission for the Protection of the 

Elbe (IKSE, 1998). Improvement of the sludge processing technology at the waste water plants, 

should allow the re-use of the sludge in accordance with Directive OJ No.86/278/EEC on the 

protection of the environment and the soil where sewage sludge is used in agriculture. 
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The owner of the water infrastructure covered by this Project is Severočeská vodárenská společnost 

a. s. (North Bohemia Water Works Joint Stock Company) and was the ‘Contracting Authority’ for 

the Project’s various Contracts. Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) owns other public 

water supply systems, sewerage systems and waste water treatment plants across North Bohemia 

(covering 7,400 sq.km and 1.2 million inhabitants) and is the largest owner of water infrastructure 

in the Czech Republic. SVS’s Regional Development Strategy defines the company’s goals on 

drinking water supply, drainage and waste water treatment up to the year 2015. This Project forms 

part of the systematic implementation of SVS’s Regional Operating Programme which has 

developed, from the Regional Development Strategy, a plan of action for each of the year horizons 

2005, 2010 and 2015. 

 

1.2 Project Arrangements   

 

This Report covers the execution of: 

 

Project No. 2001/CZ/16/P/PE/004 registered under publication reference 

EuropeAid/113954/D/SV/CZ, “Reconstruction of Drinking Water Supply System, Construction 

of Sewerage System, Reconstruction of Water Treatment and Waste Water Treatment Plants 

in the Region Podkrušnohoří” in the Ústí nad Labem Region in the Czech Republic, 

 

Central Co-ordinating Body; Ministry of Environment of the Czech Republic 

Implementing Agency; State Environmental Fund of the Czech Republic 

Contracting Authority (and Final Beneficiary); Severočeská vodárenská společnost a.s. 

 

This Final Report addresses the progress, execution, problems that arose and lessons learnt during 

the construction of the Works.  This report also includes a financial analysis of the Project, an audit 

certificate for the Technical Services component and recommendations for any additional 

construction works and technical assistance considered beneficial for the proper operation and 

efficient maintenance of the Works.  The main parts of the Report are: 

 

 description of the construction works, physical indexes and expenditure by category of work 

 time schedule of the works progress 

 status of the permits, protocols, tests, as-built records, manuals and lessons learnt 

 project publicity 

 initial effect on Works product, operating procedures and recommendations 

 financial overview of the construction, anticipated operating costs and commercial viability 

 certificates of conformity 

 

The Project comprised three Groups of Works Construction Contracts and a (Site Supervision) 

Technical Services Contract.  The Works Construction Contracts were for: 

 

- Contract Group of Measures No. 1 – Drinking Water Measures 

- Contract Group of Measures No. 2 –  Reconstruction of Waste Water Treatment Plants 

- Contract Group of Measures No. 3 – Ústí nad Labem Sewerage System Completion 
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and were undertaken in accordance with the FIDIC Conditions of Contract for Construction for 

Buildings and Engineering Works Designed by the Employer ”The red book“ (First edition, 1999). 

 

The Technical Services Contract, which covers the Site Supervision (as the Engineer) for each of 

the works construction contracts, was undertaken in accordance with the General Conditions for 

Service Contracts Financed by the EC (December 2000).  The Contract comprised: 

 

- Lot 1 – Services during the Construction of the Works 

 

This Report addresses the construction and supervision of the Works up to the commencement of 

the Works Defects Notification Period. 

 

1.3 Time Schedule of Project Implementation   

 

Group of Measures No. 1 (Drinking Water Measures) 

    

 Publishing of Tender Procurement Notice: 08.08.2003 

 Commencement Date:  21.05.2004 

 Original Completion Date: 31.01.2006 

 Amended Completion Date:  31.05.2006 

 Date of Taking-Over of the Works: 31.05.2006 

 Anticipated latest expiry of Defects Notification Period*: 31.05.2011 

 Contractor: ISPA Hradiště – Consorcium SMP Construction, Sogea-Satom 

 

Group of Measures No. 2 (Reconstruction of Waste Water Treatment Plants) 

 

 Publishing of Tender Procurement Notice: 15.04.2004 

 Commencement Date: 26.11.2004 

 Completion Date: 30.06.2006 

 Date of Taking-Over of the Works: 30.06.2006 

 Anticipated latest expiry of Defects Notification Period*:  30.06.2011 

 Contractor: Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV (Association of Companies 

 Podkrušnohoří – WWTP) 

 

Group of Measures No. 3 (Ústí nad Labem Sewerage System Completion) 

 

 Publishing of Tender Procurement Notice: 27.03.2004 

 Commencement Date: 26.11.2004 

 Completion Date: 31.05.2006 

 Date of Taking-Over of the Works: 27.06.2006 

 Anticipated latest expiry of Defects Notification Period*: 27.06.2011 

 Contractor: Stavby silnic a železnic, a.s. 
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Consultant’s Team Services (Engineer) 

 

 Commencement Date: 30.04.2004 

 Completion Date (Lot 1) Site Supervision-Construction 31.12.2006 

 Consultant (Engineer): JV Consortium: Babtie Group Ltd – Vod-Ka a.s. – HHP v.o.s. 

 

* Contract Defects Notification Periods 

 

Group of Measures No.s 1, 2 and 3 

 civil construction 60 months 

 road surfaces 36 months 

 electrical equipment 24 months 

 technological equipment 24 months 

 

Group of Measures No. 1 and 2 

 SCADA and telemetry 24 months 

 

SCADA = Supervision Control And Data Acquisition system 

 

1.4 Brief Description of Situation before Works Undertaken  

 

1.4.1 Group of Measures No. 1  

  

P0109 Water treatment plant (WTP) Hradiště. This WTP is located in the region of Ústí nad 

Labem, 4 km north of the town of Kadaň.  It was built during 1970-1976 and had an average water 

treatment capacity of 940 l/sec and maximum capacity of 1050 l/sec (91,000 m
3
/day). It is the main 

source of the North Bohemian drinking water system and draws its water (via a tunnel) from the 

Přísečnice reservoir, which is located approximately 7 km to the north-west.  The original works 

treatment system consisted of coagulation, rapid sand filtration and chlorination.  Water hardening 

by lime dosing was added in 1992. 

 

Mining and burning of coal in the Sokolov and Most basins has had a negative impact on the 

environment in the Krušné Mountains. Damage to the forests, by acid rains, has changed the run-off 

situation, which has adversely affected the water quality in the Přísečnice reservoir. The raw water 

quality and treated water quality for the works is given below (1993-1998 data): 
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 Raw Water Av. Treated 

Water 

Norm EU 

98/83/EEC 

    
COD 3-4 g/m

3
 97% < 3 g/m

3
 5 g/m

3
 

Iron (Fe) 0.3 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.2 g/m

3
 

Manganese (Mn) 0-2.5 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.05 g/m

3
 

Aluminium (Al) < 0.2 g/m
3
 85% < 0.2 g/m

3
 0.2 g/m

3
 

Bacteria Count Max 7,500/l 0 from 1997 0 

Ammonium ions 

(NH4) 

< 0.2 g/m
3
 0.06 g/m

3
 0.5 g/m

3
 

pH 6 – 8 7.61 6.5 – 9.5 

Nitrite (NO2) < 0.1 g/m
3
 < 0.1 g/m

3
 -- 

Nitrate (NO3) 6.3-3.8 g/m
3
 -- -- 

Ca + Mg < 0.2 mmol/l > 0.9 mmol/l 0.9 mmol/l 

Calcium (Ca) < 20 g/m
3
 > 20 g/m

3
 20 g/m

3
 

Chlorides (Cl) -- 6.5 g/m
3
 250 g/m

3
 

Light absorb. 

(@254 nm) 

0.054-0.112 0.027-0.058 0.08 

 

The presence of residual coagulant in the water supply network indicated that the efficiency of the 

plant’s rapid sand filters was low.  Due to the increasing levels of manganese in the raw water and 

the use of carbon dioxide and calcium ‘hardness’ dosing, the increased pH resulted in manganese 

deposits in the treated water storage tanks and in the supply network.  Chlorinated hydrocarbons 

(carcinogens) were also formed in the treated water due to the presence of residual Chemical 

Oxygen Demand (COD) in the treated water and the system’s chlorine dosing. 

 

P0111 Drinking waterpipeline Želenice – Bílina. The 6.2 km length of DN 600 steel drinking 

water main, which runs from the valve room at Želenice to the eastern limits of Bílina, has been 

severely damaged due to the effects of ‘stray currents’, arising principally from the adjacent ČD 

electrified railway line.  This pipeline forms a major component of the North Bohemian water 

distribution system, supplying around 650,000 people, and is used to transfer approximately 

4 million m
3
/year between the regions of Most and Teplice.  Therefore, the continuing corrosion of 

the length of water main between Želenice and Bílina, jeopardised the integrity and operation of the 

regional water distribution system. 

 

1.5 Brief Description of Individual Groups of Measures 

 

1.5.1 Group of Measures No. 1     

  

P0109 Hradiště WTP. The Works undertaken at Hradiště WTP consisted of the reconstruction and 

modernisation of this WTP to provide a peak operational capacity of 1050 l/sec and normal 

operational capacity of 750 l/sec. The required treated water quality objective, for the refurbished 

WTP, is conformity with EU norm 98/83/EEC (shown below). It is intended that the reconstructed 

line will be operated at normal operational capacity for most of the time, with the throughput raised 

to peak operational capacity to meet extra-ordinary peaks in demand. One of the two original 

operational lines was reconstructed, and this work was executed concurrently with the continued 
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operation of the remaining half of the existing water treatment process units. The Works included; 

the re-construction and refurbishment of tanks and pipework, the installation of new dosing 

equipment and electrical plant, the installation of a new supervision control and data acquisition 

system (SCADA) and new telemetry.  The main structures which were modified are listed below: 

 

Homogenisation injection pipework 

- new works inlet regulating valve 

- replacement of the coagulant and chemical dosing injectors 

- replacement of the splitter chamber (flow division to reaction tanks and bypass) 

- reconstruction of the coagulant dosing unit 

- reconstruction of the potassium permanganate holding tanks and dosing unit 

 

Reaction tank 

- repairs to internal and external faces of tank walls 

- installation of new perforated internal cascade walls 

- modification of the chemical dosing unit between the reaction and filter tanks 

 

Sand filters 

- repairs to internal and external faces of tank walls 

- replacement of the inlet pipework and outlet troughs and pipework 

- replacement of the underdrainage and backwash system  

- reconstruction of the treated water reservoir and installation of new wash water 

pumps 

- reconstruction of the wash air blower station 

- replacement of safety handrailing 

 

Holding tanks for the treated water 

- construction of a new pressure conduit from the filters to the treated water holding 

tanks 

- repairs to the tank walls, roof and internal floors 

- reconstruction of the pump room and storage tank 

- reconstruction of the chlorine dosing facility 

 

Sludge management 

- replacement and modification to the sludge mains 

- repairs to the sludge control house 

 

Replacement of associated pipework, valves walkway bridges and safety railing, signage, etc 

 

Electricity supply systems 

- replacement electrical transformer, distribution system and control panels 

- installation of System Control and Data Acquisition system and telemetry 

- re-construction of the control room 

 

Minor builderwork improvements were undertaken to the WTP’s buildings. 
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 Norm  

CSN 75 711 

Norm EU 

Directive 

98/83/EEC 

   
Pesticides – total (µg/l) 0.50 0.50 

Poly aromatic hydrocarbons (µg/l) 0.10 0.10 

Selenium (µg/l) 10 10 

Tetra- and tri-chloroethylene (µg/l) 10 10 

Tri-halomethanes – total (µg/l) 100 150 (100) 

Vinyl chloride (µg/l) 0.50 0.50 

Aluminium (mg/l) 0.20 0.20 

Ammonium ions (mg/l) 0.50 0.50 

Chlorides (mg/l) 250 100 

Clostridium perfringens (KTJ/100 ml) 0 0 

Colour Acceptable 20 mg/l Pt 

Conductivity (µS/cm) 2500 2500 

pH 6.5 -9.5 6.5 -9.5 

Iron (mg/l) 0.20 0.20 

Manganese (mg/l) 0.05 0.05 

Odour acceptable Stupeň 2 

CODMn (mgO2/l) 5.0 3.0 

Sulphates (mg/l) 250 250 

Sodium (mg/l) 200 200 

Taste acceptable acceptable 

Total coliform count at 22oC (KTJ/1 ml) no irregular 

change 

200 

Coliforms (KTJ/100 ml) 0 0 

Total Organic Carbon (mg/l) no irregular 

change 

5 

Turbidity (ZF) acceptable 5 NTU 

Tritium (Bq/l) 100 -- 

Total individual load (mSv/yr) 0.1 -- 

 

P0111 Renovation of drinking water pipeline Želenice – Bílina.  The Works undertaken on the 

drinking water transfer pipeline, between Želenice and the eastern outskirts of Bílina, consisted of 

the replacement of 6.2 km of of DN 600 steel drinking water main, by a new DN 500 glass 

reinforced plastic (GRP) pipeline, including new valves and fixtures.  Hydraulic calculations had 

shown that a DN 500 GRP pipeline would provide a sufficient conveyance capacity.  The existing 

transfer pipeline was sufficiently corroded, and the electrostatic surveys showed that the ‘stray 

currents’ were sufficiently large, that the pipeline could not be protected by means of cathodic 

protection.  The Works commenced approximately 0.6 km east of the village of Želenice and ran 

3.9 km, generally along the line of the existing pipeline, to the outskirts of Bílina.  This length of 

pipeline, which for the purposes of the Contract was subdivided into three Sections (1 to 3) 

included a crossing of the E442 highway and 3 crossings of the River Bílina.  The next 0.4 km 

length of the existing water main (Section 4) ran above ground, and the Work only included the 

replacement of the exist thermal insulation to the existing main, along with the replacement of on-
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line valves and fittings.  From the end of Section 4, a 0.4 km length of the existing main (Section 5) 

through to the Bílina railway station, was replaced with new GRP pipes.  The remaining 1.2 km 

length of the new main (Section 6) was laid along the line of the existing main alongside the River 

Bílina and through land owned by the Department of Mines , to end near the site of the Bílina waste 

water treatment works.  During the construction of the Works, the existing water transfer system 

had to be maintained operational.  This was achieved by arranging short duration closures of the 

supply system with the Operator (ScVK) to allow critical cross connections to be made.  Overall, 

the distribution system remained unchanged by the replacement works. 

 

1.5.4 Key Indicators (physical indexes and expenditure by category) 

 

A full schedule of the physical indexes and expenditure by category is given in Appendix 2. 

However, a summary of the key physical indicators of the constructed works is given below. 

 

Works Section Type of Work Unit Quantity 

 
Contract Group of Works 1 

WTP Hradiště Works refurbishment and upgrading No. 1 

Želenice – Bílina 

Section 1 

Reconstruction of 500mm dia. water pipeline m. 1687 

Želenice – Bílina 

Section 2 

Reconstruction of 500mm dia. water pipeline m. 1080 

Želenice – Bílina 

Section 3 

Reconstruction of 500mm dia. water pipeline m. 1111 

Želenice – Bílina 

Section 4 

Replacement insulation to water pipeline m. 432 

Želenice – Bílina 

Section 5 

Reconstruction of 500mm dia. water pipeline m. 412 

Želenice – Bílina 

Section 6 

Reconstruction of 500mm dia. water pipeline m. 1187 

 
Contract Group of Works 2 

WWTP Jirkov Works refurbishment and upgrading No. 1 

WWTP Klášterec Works refurbishment and upgrading No. 1 

WWTP Kadaň Works refurbishment and upgrading No. 1 

WWTP Údlice Works refurbishment and upgrading No. 1 

WWTP Žatec Works refurbishment and upgrading No. 1 

 
Contract Group of Works 3 

Sewer Z2 1000mm dia. sewer pipeline m. 702 

 700mm dia. sewer pipeline m. 9 

Masarykova Street I 1600mm dia. sewer pipeline m. 295 

 1400mm dia. sewer pipeline m. 410 

 Pumping station and rising main No. 1 

Masarykova Street II 1200mm dia. sewer pipeline m. 25 

 1000mm dia. sewer pipeline m. 378 

 800mm dia. sewer pipeline m. 172 
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 600mm dia. sewer pipeline m. 188 

 125mm dia. water main m. 663 

Separation of 

Stříbrnický Brook 

Modifications to overflow chamber and 

associated local sewer pipelines 

No. 1 

Žukovova Street 1000mm dia. sewer pipeline m. 314 

 700mm dia. sewer pipeline m. 24 

 600mm dia. sewer pipeline m. 49 

Sewer O 100mm dia. rising main m. 559 

 Pumping station and rising main No. 1 

Chabařovice 500mm dia. sewer pipeline m. 522 

 300mm dia. sewer pipeline m. 2717 

 Pumping station and rising main No. 4 

Povrly 300mm dia. sewer pipeline m. 357 

 Pumping station and rising main No. 2 

2. Works Execution 
 

2.1 Group of Measures No. 1 

 

2.1.1 Permits and Special Requirements of the Design   

 

Permits. Reconstruction of the Hradiště WTP was carried out on the individual operating units (PS) 

and building structures (SO) as indicated in the Tender Dossier.  Reconstruction affected the 

following units and structures: 

 PS and SO 11 Homogenization Chemical Dosing Point 

 PS and SO 12 Reaction Tank 

 PS and SO 13 Sand Filtration Tanks 

 PS and SO 15 Treated Water Accumulation Tank 

 PS and SO 23 Potassium Permanganate Dosing Equipment 

 PS and SO 31 Sludge Management Tanks 

 PS 41 Switch Room 

 SO 51 Control Room 

 SCADA 

 

Reconstruction of the Hradiště WTP units was carried out in accordance with the approved Detail 

Design, and works programme. The work was covered by a water permit issued by the OKU RZP 

Chomutov and as section of the Works were completed, by additional ‘permits for the advance 

(trial) operation’ of those sections. The permits stipulate a one year trial operation of the new works. 

Advance Usage Permit and Trial Operation Permit have been issued up to date.  

 

The Želenice-Bílina Water Main works was undertaken in six Sections and was covered by a water 

permit issued by the OKU RZP Teplice and an extension of building permit from the 

Environmental Department of the Bílina Town Council. The permits stipulate a three month trial 

operation of the new works. The Kolaudace protocol, confirming satisfactory completion of this 

Section of the Works, was issued by the Bílina Municipality on 26 July 2006 and it became legally 

in force on 17 August 2006 (see Appendix 10). 
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The Works Handing-Over Taking-Over meetings for Hradiště WTP and for the Želenice-Bílina 

Water Main works, were held on 31 May 2006. The Engineer’s Certificate of Completion of the 

works was issued on 31 May 2006 and the Contractor’s Statement at Completion was supplied on 

27 June 2006. A list of the building permits is given in Appendix 5 and copies of the Engineer’s 

Certificate of Completion, the Contractor’s Statement at Completion and the ‘permits for the 

advance (trial) operation’ of the whole of the Works are given in Appendices 8, 9 and 10, 

respectively.   

 

Special requirements of the design. Both the works at Hradiště WTP and the Želenice-Bílina 

Water Main replacement had to be undertaken while the rest of the system was maintained 

operational.  This imposed a number of constraints and special requirements on the programming 

and manner of the construction works.  The principal requirements included: 

 to carry out the reconstruction under operation of the water treatment plant 

 not to disturb the fluent supply of drinking water to the population in the quality 

corresponding to the requirements of the Czech law, regulations and standards and with 

no deficiencies from the 98/83/EEC regulation 

 to minimise the project impacts on the Operator’s activity 

 to minimise the project environmental impacts  

 since the works at Hradiště WTP were undertaken within an active treatment plant and 

the works Želenice-Bílina Water Main works were undertaken on public roads, at 

a sports facility, in a municipality, etc. -  to provide maximum possible site security with 

respect to health and safety of the public and the Operator’s staff and site staff 

 

2.1.2 Brief Description of Works Tests  

 

All the tests stipulated in the Tender Dossier and the tests requested by the Designer, and the 

Engineer were undertaken in the course of construction or at the completion of each section of 

works, as appropriate to the test.   

 

Complex tests: Regular complex tests were performed prior to the individual commissioning of 

each part of the Works for ‘advance (trial) operation’.  The complex tests were performed in 

compliance with the Contractor’s draft of complex tests and took place under supervision of the 

committee nominated from the Employer’s, Contractor’s, Engineer’s and Operator’s staff.  The 

progress and results of each test were recorded in a report, which included a list of the tested 

equipment, the draft of operating instructions for the tested equipment and the evidence on training 

of the Operator.  At the project end, tests were carried out of the on-stream operation of all the units 

that were connected to the new control system. 

 

All the tests were carried out in compliance with relevant standards and regulations, inclusive of the 

site health and safety regulations.  The majority of the tests passed on first attempt, but where 

thiswas not the case, the tests were considered complete only when such corrections of the tested 

structure had been undertaken so that the required indicators were achieved and exceeded. All 

identified defects and outstanding works were remedied.  

Prior to completion of each of the building facilities, all group assemblies were tested 

comprehensively as a whole unit, regardless of the fact that several equipment groups were tested 

prior to premature use of the Works. Reports on the final comprehensive tests served as supporting 
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files for the application for the permits for the advance (trial) operation’ of the WTP and the water 

pipeline. The date of completion of comprehensive tests always preceded the request for a ‘permit 

for advance (trial) operation’.  The Consultant was actively involved, in co-operation with the 

Employer and the Contractor, in the preparation and execution of the comprehensive tests and in the 

organisation of the taking-over. 

 

Guarantee tests: In accordance with the handed over methodology, four phases of a guarantee test 

will be carried out in during the trial operation in order to monitor the filtration system under 

various conditions. Only first two phases of the test were carried out as at the submission of the 

Final Report.  

 

The first part of the guarantee tests was carried out from 11 July 2006 to 12 July 2006 in accordance 

with the methodology prepared for execution of the guarantee tests. No problems occurred during 

the guarantee tests. Operational technologist was taking samples on continuous basis and was 

assessing them during all the first phase of the test. 

 

The second part of the guarantee tests was carried out from 17 October 2006 to 19 October 2006 in 

accordance with the methodology prepared for execution of the guarantee tests. No problems 

occurred during the guarantee tests. Operational technologist was taking samples on continuous 

basis and was assessing them during all the second phase of the test. 

 

An appropriate protocol covering the course and results of the guarantee test was prepared and 

approved after completion of each guarantee test. The tests are not assessed separately. An overall 

assessment will be done after an assessment of all the guarantee tests and a proposal of measures 

and possible modifications of operating procedures will be prepared. The preliminary results up to 

date show achievement of designed parameters. 

 

2.1.3 Works Commissioning and Works Synoptic Performance During Reconstruction  

 

Except for planned short-term shutdowns, the Hradiště WTP and the Želenice-Bílina Water Main 

were maintained in full operation during the reconstruction works.  At Hradiště WTP these 

shutdowns amounted to ten 1 hour or less shutdowns and seven 8-24 hour shutdowns, each to 

individual units of the works.  For the Želenice-Bílina Water Main the shutdowns amounted to six 

short duration shutdowns. During the period of reconstruction, the performance of the Hradiště 

WTP complied with the drinking water quality requirements of the Czech law, regulations and 

standards, and no deficiencies from the 98/83/EEC regulation were identified.  All shutdowns were 

carefully prepared, planned and always settled in co-operation with the Operator. The participation 

of the Operator’s technologist was arranged to allow all the necessary laboratory tests to be carried 

out. 

 

Due to the fact that the Contractor was well prepared and the works on site were well co-ordinated 

with the co-operation of the Operator’s central control, the operation of the plant was not affected, 

nor was the quality or supply of drinking water jeopardized. Each of the reconstructed units and 

structures were commissioned as per the agreed construction programme, which guaranteed that the 

Operator’s management of the Regional water supply system was not adversely affected. No 

operational supply problems arose during the period of execution of the Works.  
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Before commissioning, each of the units and structures were supplied with the necessary 

maintenance supplies and checked by the Operator’s health and safety advisor in terms of their 

overall operators’ health, safety and welfare. A specialized technologist from the equipment 

supplier remained present during the commissioning of the new filters at the Hradiště WTP. Before 

and during commissioning, the Employer’s and the Operator’s water treatment plant and facility 

staff were appropriately trained. This training included basic training in computer systems and more 

specifically the new Hradiště WTP SCADA system. 

 

The progressive commissioning was completed on 31 May 2006, when a Handing-over/Taking-

over Protocol was issued and a 12 months trial operation of Hradiště WTP and a 3 month trial 

operation of the Želenice-Bílina Water Main commenced. 

 

2.1.4 As Built Documents and Operating Manuals - Schedule 

 

The as-built documentation was handed over to the Engineer and the Employer always prior to 

commencement of the premature use of the construction and in the course of local investigation 

performed by the water office for the trial operation permit. Concurrently with the as-built 

documentation, drafts of Operating Instructions for trial operation were handed over. Included in 

the handed over documentation package is also a certificate on training of the Operator’s operators. 

 

2.1.5 Unexpected Situations Encountered During Works Execution  

 

During the project implementation, problems mostly occurred due to inconsistencies between the 

Detailed Design and the physical arrangements actually encountered during the reconstruction. 

These inconsistencies appear to have been due to the fact that the documents available to the 

designer during preparation of the Tender Dossier and the Detail Design were not of sufficient 

detail and quality. The actual scope of especially the maintenance works at the water treatment plant 

significantly differed from the assumptions given in the Tender Dossier. Similarly, the scope of 

demolition works given in the Tender Dossier did not correspond to the actual situation encountered 

during reconstruction. These circumstances influenced the increase of project total price. All the 

important changes that occurred during reconstruction were subject to appropriate variation 

procedure. The reasons of the variations were checked in the variation procedure, the best solution 

was proposed and appropriate variation orders were issued at the end. 

 

2.1.6 Taking Over Certificate and Works Approvals 

 

The Handing-over/Taking-over Protocols for the Hradiště WTP and the Želenice-Bílina Water 

Main, undertaken on and dated 31 May 2006, describe the situation upon handing-over the Works 

to the Employer and Operator.  No defects or outstanding works were identified at the Hradiště 

WTP but the following two minor defects were noted for the Želenice-Bílina Water Main: 

 Tear-out test required at AŠ 5 manhole, 

 Engineer’s requirement for minor textural corrections to As-built Drawings Technical 

Reports. 

These items were reviewed and confirmed as satisfactorily completed at a meeting of the 

Contractor, Employer, Operator and Engineer on 15 July 2006. 

The Performance Certificate will be issued by the Engineer after the Defects Notification Period 

(guarantee period). 
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2.1.7 Publicity Activities During Construction Period 

 

During the execution of the Works, considerable effort was expended to ensure that the public were 

made aware of the Works, the public benefits that would accrue and also any possible impacts that 

they might result during their execution.  In addition to the particular publicity activities 

summarised below, frequent progress and technical meetings were also held with technical staff and 

Councillors of the local Municipal Authorities. 

 At the Progress Meeting No. 4 held on Wednesday 1 September 2004, it was confirmed that 

the Employer’s Project Manager, would co-ordinate the project’s public relations. 

 In September 2004, a press release was prepared for the occasion of the project opening 

ceremony, which was agreed to be held on 29 September 2004.  The press release allowed 

wide disclosure of information on the project. 

 Two project description billboards were erected. These billboards were designed in 

accordance with the European Union guidance and provided information regarding the 

project works, programme, cost and project funding. 

 An Opening Ceremony for the Group of Measures No. 1 was held on Wednesday 29 

September 2004, at Hradiště WTP.  The public and press were invited to this ceremony. 

 An Extraordinary Progress Meeting was held on Friday 16 December 2005, at Hradiště 

WTP, to allow the public, press and technical specialists to visit the premises and view 

a demonstration of the process equipment which was to be installed at Hradiště WTP. 

 A commemorative plaque was installed at the Hradiště WTP in the first half of May 2006, 

on completion of the Group of Measures No. 1 project. 

 A Closing Ceremony for the Group of Measures No. 1 was held on Wednesday 24 May 

2006, at Hradiště WTP.  The public and press were invited to this ceremony. 

 During the execution of the works, a number of press releases, newspaper articles, internet 

articles, TV and radio broadcasts were made.  

 

2.1.8 Variations in Works Influent and Flow Demand over Project Period 

 

Since the Hradiště WTP was reconstructed while under operation, its performance was dictated by 

the Plant Manager’s needs, and was agreed on a day-to-day basis.  In most cases, this followed 

a pre-agreed programme.  For the reconstruction of the Želenice-Bílina Water Main, the Contractor 

co-operated with the service line Operator on a continuous basis, through the central control of the 

Operator. The Contractor and Operator adapted to each other’s needs on an operative basis or 

allowed for reduced flows or short term shutdowns as the situation dictated. 

 

However, other than these daily demand fluctuations in water supply and demand, no longer term 

trend or change in water demand within the system has been identified during the project by the 

Employer. 
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2.1.9 Proposed Tests at End of Defects Notification Completion 

 

The performance of the Hradiště WTP and the Želenice-Bílina Water Main will be closely 

monitored by the Operator and the Regulating Authorities during the one year commissioning 

period and concurrent five year defects notification period.  During this period, periodic meetings 

will be held by the Engineer, Employer, Operator and Contractor, to review any shortcomings or 

defects that are observed in the units, the plant equipment or the work’s treatment performance. 

Deficiencies in the plant, pipelines or performance should become evident from the overall system 

performance (e.g. treated water quality variations, measured flows, unit ‘backwashing’ frequency, 

etc.).  The quantity and quality of water produced will be checked for compliance to the standards 

and agreed plan of guarantee tests which was developed by the Employer and Operator.  In addition 

to the periodic review meetings, it is proposed that at least one month from the end of the 

commissioning period and each defects notification period, a detailed review meeting should be 

held to identify any defects or omissions attributable to the Contractor, and to arrange a suitable 

programme for these to be addressed. 

 

2.1.10 Works Operation After Completion 

  

The future operation of the works covered by the Group of Measures No.1, is covered by a lease 

contract between the Employer and the operating company Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

(ScVK - North Czech Water Supply and Sewerage).  This contract is valid until 2020, and under its 

terms ScVK will remain responsible for the maintenance and repair of the assets.  After completion 

of each of the units, structures and pipelines, the works were successively handed over to the 

Operator for advance use and future operation.  The performance of the Operator in maintaining the 

assets will be monitored by the Employer (Severočeská vodárenská společnost a. s.) and the 

Regional Council. 

 

During the execution of the Works, the Employer’s and the Operator’s water treatment plant and 

facility staff were provided training in the operation and maintenance of the new equipment and in 

the operation, development and refinement of the new Hradiště WTP SCADA system. During the 

12 months trial operation of Hradiště WTP and the 3 month trial operation of the Želenice-Bílina 

Water Main, the performance of the Works will be monitored by the Contractor and the Employer, 

supported by the Engineer. It is proposed that following this trial period, periodic performance 

review meetings will be held until the end of the defects notification periods. 

 

2.1.11 Anticipated Operating Costs of Works 

 

Most of the project works have been undertaken as defined in the Tender Dossier, and as such the 

Hradiště WTP and the Želenice-Bílina Water Main will substantially operate in the manner 

anticipated in the design and as outlined in the original project Application for Assistance under 

ISPA. In that application, the operation and maintenance costs (in euro) were indicated as: 

 

Hradiště WTP before – 2 136 000 after – 2 983 000 

Želenice-Bílina Water Main before – 69 000 after – 60 000 
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The plant and pipeline will be operated by the Operator (ScVK) until 2020 under the lease contract 

and as such, the public operation and maintenance cost of the assets will be dictated by the fixed 

terms of the lease. 

 

It is anticipated that the change of sand filtration drainage system at the Hradiště WTP will enable 

a possible prolongation of the filtration cycle, more effective washing of the filters with a reduced 

consumption of the wash water and air, reduced loss of sand media and subsequent cost savings for 

the Operator related to consumption of power, sand and wash water.  

 

The average monthly production of water was 1 430 186 m
3 

in 2004 before reconstruction. After 

reconstruction, in average 1 302 175 m
3
/month is produced, which represents reduction of the 

production by about 9% compared to 2004. 

The average power consumption was 282 709,6 kWh/month in 2004 before reconstruction. The 

average power consumption after reconstruction is 86 605,25 kWh/month. The difference 

represents a reduction of the consumption by 69.4%. 

Due to the reconstruction and usage of new technologies, the consumption of power necessary for 

the production of drinking water was significantly reduced. 

 

For the Želenice-Bílina Water Main, operation and maintenance savings can be anticipated in 

regard to pipeline repair costs with a related significant reduction in the number of water main 

breakdowns.  However, an allowance for these savings was made in the figures given in the original 

submission.
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Příloha 5 - Výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavby ČOV Šluknov. 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 
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Příloha 6 - Zápis z kontrolního dne 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Vzor a vyplněný vzor. 
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Příloha 7 - Příručka správce stavby 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 
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Příloha 8 - Firemní Kultura 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Kultura systému 

  
1.1      Kontext 
  

Toto téma je v kontextu identifikace systému a návrhu koncepčních systémových modelů. Odbývá 

se ve světě systémové abstrakce a je doménou systémových specialistů. 

  

1.2      Úvod 
  

Vycházím zde z poznatku, že určitý typ architektury znamená určité vlastnosti systému, které jsou 

pro tento typ charakteristické. Přitom se jedná o vlastnosti, které jsou spojeny jak se strukturou, 

tedy s explicitní úrovní systému, tak s jeho generickým materiálem, tedy s implicitní úrovní 

systému. U společenských systémů a u systémů, které nazýváme socio-ekonomicko-technické, bývá 

v této souvislosti místo termínu architektura systému používán ve stejném smyslu termín „kultura 

systému“. Toto je obvyklé zvláště v problematice podnikových a organizačních struktur. Zcela 

analogicky s architekturou
[1]

 stavebních objektů se setkáváme i zde s určitými typy (slohy) 

architektury (kultury), které jsou spojeny s „typickými“ vlastnostmi daného systému. Znalost těchto 

typů nám pomáhá, jak při identifikaci systému, tak, a to především, při jeho projektování. Volbou 

typu volíme i vlastnosti systému. Zásadní otázkou se zdá být volba vhodné architektury. Pak ovšem, 

známe-li tvarosloví daného typu architektury, máme značně ulehčenu úlohu vlastního konstruování 

systému, neboť můžeme použít vzory spojené s tímto typem.  

V následujících kapitolách popíši čtyři hlavní typy architektury organizačních struktur. Setkáváme 

se s nimi především u struktur podniků a organizací vůbec. Tato ilustrace spadá do oblasti systémů 

řízení. Protože je v této oblasti, jak již bylo zmíněno, spíše používán výraz kultura nežli výraz 

architektura (ve stejném smyslu ovšem), přidržím se tedy i já obvyklejšího výrazu kultura. 

V následujících odstavcích budou uvedeny čtyři hlavní typy kultur: kultura úspěchu, kultura síly, 

kultura podpory a kultura rolí. 

 

1.3.1    Typické rysy 
  

Pro organizace s touto kulturou je typické, že: 

  

 Lidé sdílejí pocit nutnosti a naléhavosti dosáhnout cíle a hodnoty, které stojí za to. Mají 

pocit, že pracují pro něco vyššího, než jsou oni sami.  

 Lidé se cítí silnějšími, lepšími, protože jsou členy určité skupiny. To zvyšuje jejich úctu 

k sobě samým.  

 Lidé řídí sami sebe. Dělají dobrovolně to, co považují za potřebné udělat.  

 Není zde dovoleno zavádět do způsobů práce pravidla a nařízení.  

 Lidé pracují dlouhé hodiny, aniž by si stěžovali.  

 Panuje zde vysoká morálka, v duchu hesla „Všichni za jednoho, jeden za všechny.“, je to 

duch kamarádství.  

 Existuje zde pocit výjimečnosti a odlišnosti. Pocit elity se zvláštními mýty a vlastním 

slovníkem, žargonem. 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/f.pacalt/Documents/Kultura.chm::/topUvod.htm#_ftn1
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1.3.2    Silné stránky 
  

Síla organizací s kulturou úspěchu je především: 

  

 v jednotě úsilí o dosažení společně sdílených hodnot a cílů,  

 v redukované potřebě řízení jednotlivců,  

 ve vysoké vnitřní motivaci,  

 v maximálním využití talentů členů organizace,  

 ve vysokém oceňování ostatních členů organizace a jejich vzájemné úctě,  

 v rychlém učení se a schopnosti řešit problém,  

 v rychlé adaptaci na změny. 

  

1.3.3    Slabé stránky 
  

Slabé, nebo stinné stránky organizací s kulturou úspěchu lze charakterizovat takto: 

  

 Lidé věří tak moc v to, co dělají, že připouštějí, že „účel světí prostředky“,  

 Lidé se stávají necitliví k osobním potřebám, obětují rodinu, společenský život a zdraví své 

práci,  

 Skupina hovoří pouze sama se sebou (viz 1.1.1.7). Stává se izolovanou od ostatních a někdy 

i od reality.  

 Skupina kooperuje pouze vnitřně. Ostatním se jeví jako arogantní a konkurenční.  

 Potlačuje se různost názorů a kritičnost. Skupina není schopna opravit své vlastní chyby.  

 Úsilí o výjimečnost, znamenitost a dokonalost za každou cenu vede k plýtvání 

a neefektivnosti.  

 

1.3.4    Omezení 
  

Omezení organizací s kulturou úspěchu jsou: 

  

 Vyskytuje se zde tendence k totálnímu vyčerpání a opotřebování lidí.  

 Tendence k plýtvání zdroji a z toho vyplývající neefektivnost.  

 Zaměřením se dovnitř je zúžen rozhled.  

 Lidé mohou být arogantní a soutěživí.  

 Výskyt možné necitlivosti a někdy i krutosti (v duchu 1.1.3.1).  

 

1.3.5    Výskyt 
  

S kulturou úspěchu se setkáme: 

  

 U vědeckovýzkumných organizací.  

 U společností vyrábějících vyspělou techniku.  

 U lékařských výzkumných týmů.  

 U jednotek intenzivní péče.  

 U záchranářských týmů.  

 Při startu nových podniků a společností.  

 U marketingových společností.  

 U inzertních agentur.  

 U týmů pro kosmické lety a testy nukleárních zbraní.  

 U organizátorů politických kampaní.  
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 U elitních vojenských jednotek.  

 U kriminalistických skupin.  

 U podzemních a partyzánských hnutí.  

 V teroristických skupinách.  

 

1.4.1    Typické rysy 
  

Pro organizace s kulturou síly je typické, že: 

  

 Vůdce je silný, má charisma a je nadán osobním kouzlem.  

 Vůdcové se starají jen o své vlastní. Odměňují a chrání loajální následovníky.  

 Obecně platí, že vůdce je moudrý a benevolentní. Jedná jednostranně, ale v nejlepším zájmu 

organizace.  

 Vůdce je přísný a spravedlivý; jsou jasné jeho požadavky a také požadavky při odměňování.  

 Lidé, kteří jdou dopředu, jsou přísní, rozhodní a ochotní bojovat za své myšlenky.  

  

1.4.2    Silné stránky 
  

Silné stránky těchto organizací spatřuji především v tom že: 

  

 Dochází ke sjednocení individuálního úsilí, které je následně podřízeno vůdcově vizi.  

 Typické rysy poskytují možnost pohybovat se rychle na trhu a provádět rychle vnitřní 

změny.  

 Existuje zde mechanizmus, který převádí vůdcovy znalosti, moudrost a talent.  

 Udává směr a jistotu a redukuje konflikty a zmatky v dobách ohrožení a nebezpečí.  

  

1.4.3    Slabé stránky 
  

Slabé stránky organizací s kulturou síly jsou, nebo se nechají vyjádřit tak, že: 

  

 Lidé dávají přáním vůdce nejvyšší prioritu, a to i v tom případě, že se kříží s důležitou prací.  

 Lidé mají obavu sdělit šéfovi špatné zprávy.  

 Lidé se neptají vůdců, ani když nemají pravdu.  

 Lidé s mocí zpravidla porušují pravidla (pocit beztrestnosti) a přisvojují si zvláštní 

privilegia.  

 Zdrojem osobní moci bývají zpravidla informace. Ty jsou poskytovány jen přátelům 

a spojencům.  

 Prostřední a nekompetentní lidé jdou nahoru proto, že jsou loajální k lidem, kteří jsou 

u moci.  

  

1.4.4    Omezení 
  

Omezení organizací s kulturou síly jsou: 

  

 Konstruktivní změny jsou limitovány vizí a pružností vůdce.  

 Vedení v rukách vůdce může způsobit u velkých organizací zmatky a neefektivnost.  

 Energie místo na práci se orientuje na politiku, politikaření. To se děje za účelem získání 

vůdcovy přízně.  

 Vůdcovo impulzivní chápání může způsobit, že je příležitostně porušen systém, 

harmonogramy a plány.  
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 Vůdce se snadno stává osamoceným a izolovaným od špatných zpráv.  

 Vůdcové bývají zpravidla přepracováni. Práce podřízených stojí a čeká na schválení.  

 Pro organizace se silovou kulturou je typické krátkodobé myšlení, tzv. operativa.  

 

1.5.1    Typické rysy 
  

Pro organizace s kulturou podpory je typické, že: 

  

 Lidé v práci podporují jeden druhého, jdou cestou kooperace.  

 Lidé si váží harmonie. Ujišťují se, že konflikty jsou vyřešeny a že všechno je v pořádku.  

 Lidé věnují svůj čas a energii ostatním. Jsou v případě nutnosti k dispozici, starají se, 

naslouchají.  

 Lidé věří, že jsou organizací chápány jako hodnotné individuální lidské bytosti.  

 Lidé oceňují jeden druhého: oceňují a přiznávají příspěvky jiných k řešení.  

 Lidé mají pocit sounáležitosti: jsou akceptováni svými spolupracovníky a rádi tráví čas 

pospolu.  

  

1.5.2    Silné stránky 
  

Sílu organizací s kulturou podpory lze spatřovat především v: 

  

 Dobré vnitřní komunikaci a integraci.  

 Existuje vysoká úroveň nasazení pro určitá rozhodnutí.  

 Dovednosti a kvalifikace pro komplikované procesy; lidi lze dobře řídit.  

 Existuje vysoká úroveň spolupráce; efektivní skupinová spolupráce.  

 Existuje cit pro prostředí.  

 Poskytování péče a zodpovědných služeb.  

 Existuje důvěra mezi jednotlivci a organizací.  

 Existuje dobrá vyrovnanost pro kulturu úspěchu.  

 Pozitivně přispívá ke zdraví pracovníků.  

  

1.5.3    Slabé stránky 
  

Slabé stránky kultury podpory jsou: 

  

 Lidé se zaměřují na proces a ne na vykonání potřebné práce.  

 Vzhledem k existující „laskavosti“ se vyhýbají obtížným personálním rozhodnutím.  

 Obecně se vyhýbá nesouhlasu, existuje povrchová harmonie a zakrývají se konflikty.  

 Tam, kde nemůže být dosaženo konsensu, se skupiny stávají nerozhodnými a ztrácejí 

orientaci a směr.  

 Změny mohou probíhat zdlouhavě, protože se nechce nikoho opomenout nebo vynechat.  

 Lidé jsou odměňováni stejně bez ohledu na jejich různý příspěvek; to vede k frustraci těch 

ambiciózních.  

  

1.5.4    Omezení 
  

Omezení organizací s kulturou podpory lze spatřovat v tom, že: 

  

 Nebývají cílově orientovány.  

 Špatné se vyrovnávají s konflikty.  
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 Pomalu se rozhodují.  

 Vynaložené úsilí může být rozptýlené a nezaměřené.  

 Je potlačena individualita, není motivován individuální úspěch.  

 Mívají tendenci nadřazovat potřeby lidí nad potřeby organizace.  

 

1.6      Kultura rolí 
  

1.6.1    Typické rysy 
  

Pro organizace s kulturou rolí je typické, že: 

  

 Individuální výkon je posuzován podle psaného popisu práce, pokud jsou dodržovány jeho 

požadavky, je vše v pořádku.  

 Lidé jsou odměňováni za dodržování pravidel a za spolehlivé a oddané služby firmě.  

 Neefektivnost, nejistota a zmatek jsou redukovány jasnými cíli, systémovými opatřeními 

a procedurami.  

 Osobní zneužití moci je omezováno „služebními postupy“ a pravidly omezujícími volné 

užívání autority.  

 Autorita a zodpovědnost jednotlivých funkčních míst jsou jasně definovány, čímž se 

minimalizuje střetávání moci.  

 Metody práce minimalizují variabilitu výkonu a redukují potřebu individuálního 

rozhodování.  

 Lidé jsou cvičeni ve speciálních dovednostech, spíše než v obecných schopnostech řešit 

problémy.  

 

1.6.2    Silné stránky 
  

Síla organizací s kulturou rolí lze spatřovat v tom, že jsou: 

  

 Dobře navržené struktury a systémy činí operace efektivními a redukují čas pro zaučení se.  

 Jasné vztahy autority a zodpovědnosti redukují konflikt, lokální spory, zmatky 

a nerozhodnost.  

 Jasná a poctivá pravidla a vztahy chrání jednotlivce před vykořisťováním a zneužíváním 

moci.  

 Má-li organizace dobré systémy, procedury a „paměť“, omezuje se nebezpečí „objevování 

Ameriky“.  

 Struktura, rutina a předvídatelnost poskytuje bezpečí a redukuje stres.  

 

1.6.3    Slabé stránky 
  

Slabé stránky organizací s kulturou rolí lze spatřovat v tom, že: 

  

 Lidé se řídí pravidly za každou cenu, tedy i v případě, když to je v neprospěch dosažení 

požadovaného výsledku.  

 Obecně je zde považováno za nevhodné překročit vlastní autoritu, porušit subordinaci, nebo 

se odchýlit od přijatých postupů.  

 Je důležitější neodchýlit se od normy, než provést správnou věc.  

 Práce je tak úzce definována, že zbývá málo prostoru pro příspěvek vlastního jedinečného 

talentu a schopností.  

 Je tak obtížné dosáhnout souhlasu se změnami, že lidé spíše vzdají úsilí o potřebná zlepšení.  
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 Lidé jsou považováni za vzájemně zaměnitelné součástky stroje, nikoliv za individuální 

lidské bytosti.  

 

1.6.4    Omezení 
  

Omezení organizací s kulturou rolí jsou: 

  

 V turbulentním prostředí je změna obtížná a pomalá.  

 Kontrola a sdělování požadavků je omezována pro malou důvěru na úkor produktivního 

času.  

 Organizační pravidla a jejich hranice mohou ztuhnout tak, že brání kooperaci.  

 Dochází zde k výskytu jevu suboptimalizace: každý se stará o svou vlastní práci a nedělá si 

starosti o celek.  

 Lidé dělají spíše to, co vyžadují pravidla, než to, co je třeba.  

 Úzce vymezená práce nevyužívá talent a tvořivost podřízených nižších úrovní.  
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Příloha 9 - Příklad rizikové analýzy 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Riziková analýza (návrh) 
1. Problémy vyplývající z nedostatků nebo nesouladu projektové dokumentace 

 

Příčina Riziko - Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Skutečný stav odlišný od 

projektového - nedostatečně 

provedený průzkum 

Požadavky na změny, eskalace 

ceny 

Důsledná kontrola požadavků, 

změnové řízení 

Nepřesné zákresy podzemních síti Střety se stavbou, změny tras, 

přeložky, eskalace ceny 

Kontrola, operativní řešení 

Nesoulad výkresů a výkazu výměr Zvýšení ceny Návrh na reklamace projektu, 

operativní řešení, změnové 

řízení 

Nepřesné, nebo nedostatečné 

specifikace prací 

Nejasnost obsahu prací Výklad správce stavby  

Problémy realizací v důsledku 

časových posunů nebo dodatečných 

požadavků 

Změny projektu, zvýšení ceny Prověření nutnosti změn 

 

 

2. Nesoulad smluvních dokumentů na realizaci stavby  

 

Příčina Riziko – Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Nesoulad mezi jednotlivými 

dokumenty – všeobecnými 

a zvláštními podmínkami, 

specifikacemi 

Nejasná odpovědnost, zdržení 

stavby 

Konzultace správce stavby, 

hledání smírného řešení, návrh 

řešení smluvním stranám 

Nejasnosti vyplývající z rozdílu mezi 

FIDIC a standardně používanými 

postupy  

Zdržení stavby, nejasná 

odpovědnost 

Výklad správce stavby, hledání 

řešení 

Problémy s pojištěním Problémy s úhradou případných 

škod 

Výklad správce stavby, hledání 

řešení 

 

 

3. Rizika vyplývající z vlastních stavebních prací 

 

Příčina Riziko – Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Nevyhovující kvalita prací Nevyhovující zkoušky / přejímky Požadavek na zjednání nápravy, 

odmítnutí plateb 

Požadavky zhotovitele či 

provozovatele na změny 

Nesoulad se smluvními 

podmínkami, eskalace ceny 

Prověrka oprávněnosti, návrh 

řešení objednateli 

Nedodržování harmonogramu prací / 

pracovních postupů 

Zdržení stavby jako celku, 

problémy koordinace prací  

Požadavek na uplatnění sankcí, 

hledání operativního řešení 

Nedodržování bezpečnostních 

předpisů 

Ohrožení, úrazy, nehody Požadavky na vysvětlení, 

zjednání nápravy, návrh na 

uplatnění sankcí 

Použití služeb neschválených 

subdodavatelů 

Nedodržení smluvních ustanovení Kontrola, zadržení plateb 
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4. Rizika plynoucí z realizace prací za provozu v okolí stavby 

 

Příčina Riziko - Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Nerespektování požadavku 

průjezdného profilu komunikace 

Nehody, poškození strojů, úrazy, 

omezení dopravy, zdržení stavby 

Kontrola dodržování 

bezpečnostních předpisů, 

vyhodnocování rizik 

Poškození rozpracovaného či 

dokončeného díla provozem 

Škody, zdržení stavby Kontrola pojištění na uvedené 

riziko 

Vstup neoprávněných osob na 

staveniště 

Ohrožení, úrazy Kontrola zabezpečení staveniště 

zhotovitelem 

 

 

5.  Problémy z dopadů stavby na životní prostředí 

 

Příčina Riziko - Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Znečištění přístupových cest, 

zvýšená prašnost 

Protesty veřejnosti, stížnosti Styk s veřejností, řešení problémů, 

návrh opatření 

Otřesy, způsobené činností 

stavebních strojů a těžkou 

dopravou 

Poškození budov či jiných 

objektů, stížnosti 

Vyžadování pasportizace, styk 

s veřejností, návrh opatření 

Zvýšené hladiny hluku v okolí 

stavby 

Stížnosti, opatření hygienika Styk s veřejností, řešení 

problémů, návrh opatření 

 

 

6. Rizika vyplývající z nedodržování smluvních procedurálních postupů při realizaci 

 

Příčina Riziko - Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Nepochopení či nedodržování 

smluvního rámce dle FIDIC, 

zejména Pokynů Správce stavby 

Nesprávné postupy, opatření, 

chybějící dokumenty ve zprávách 

zhotovitele  

Asistence týmu správce stavby, 

neuznání fakturace,  

Neprováděné nebo špatně doložené 

měření skutečného rozsahu prací 

Zjišťovací protokoly nedoložené 

měřením 

Neuznání fakturace 

Nedostatečně doložené přejímky, 

zkoušky atd. 

Zdržení přejímek, stavby Odložení, zadržení plateb, návrh 

opatření 

Riziko řešení sporů nákladným 

nebo zdlouhavým způsobem 

Zdržení stavby a jejího 

financování 

Asistence týmu správce stavby, 

návrh postupu/opatření 

 

 

7. Problémy s financováním projektu 

 

Příčina Riziko - Dopad Eliminace či minimalizace 

v možnostech správce stavby 

Problém se zajištěním financování 

z fondů EU 

Zdržení plateb, změna způsobu 

financování 

Bez možností 

Problém se zajištěním financování 

z místních zdrojů 

Zdržení plateb, vyřazení z 

programu 

Bez možností 

Rozlišení uznatelných 

a neuznatelných nákladů 

Neuznání pro platby z fondů EU Omezené, pokud vycházejí ze 

schválené dokumentace. Asistence 

správce stavby při výkladu 

Překročení smluvní ceny Potřeba čerpání rozpočtové 

rezervy 

Zjištění příčin, zpracování analýzy, 

doporučení objednateli 
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Příloha 10 - Studie proveditelnosti – osnova 

(Zdroj: Internet – portál MV ČR) 

 

 

 

 

 
Studie proveditelnosti – osnova  

 

1. Titulní stránka a úvod  
identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), název projektu, identifikace zadavatele 

a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby), kontaktní údaje, případně přílohy.  

2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti  
obsahuje stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt řešit, poptávku 

po realizaci projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu, jmenuje cílové skupiny, na 

které bude mít projekt vliv, popisuje návaznost projektu na relevantní strategii (EVS). 

3. Popis projektu a jeho aktivit /etap  
obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký 

smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je 

investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká 

je jeho lokalizace, jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní 

zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. Nezbytné legislativní 

změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti.  

4. Management projektu a projektový tým  
popisuje způsob řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektový tým; popis/seznam 

pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu (specializaci). Dále zahrnuje 

veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, 

nezbytných pro realizaci aktivit projektu.  

5. Technické a technologické řešení projektu  
shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, 

technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, 

vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech 

jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem 

opotřebení apod.,  

Navrhované metriky (i se zdroji),  

Funkční dekompozice  

Datová architektura  

Procesní architektura  

Vymezení služeb poskytovaných systémem  

Vymezení zdrojů dat, způsoby iniciálního naplnění systému  

Provozní parametry pilotního a ostrého provozu  

6. Způsob zajištění projektu  
kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní 

i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty, stručné zdůvodnění výběru varianty.  

7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku  
vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika 

servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.  

pilotního a ostrého provozu  
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Doložení úpravy vlastnických vztahů dle řídící dokumentace IOP (požadavků stanovených výzvou 

a Příručkou pro žadatele a příjemce).  

8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu  
časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby 

harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud 

končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.  

9. Finanční a ekonomická analýza  
finanční plán investiční etapy  

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

finanční plán provozní etapy  

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

plánované stavy majetku  

plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů  

vyhodnocení finanční analýzy  

Ekonomická analýza  
cost benefit analýza (CBA)  

- vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění  

- popis investiční a nulové varianty  

- popis ocenitelných nákladu a přínosů  

- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA  

- výpočet hodnoty přínosů a nákladů  

- výpočet kriteriálních ukazatelů  

- provedení citlivostní analýzy  

- celkový ekonomický peněžní tok  

vyhodnocení ekonomické analýzy  

- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice,  

financovatelnosti a udržitelnosti  

10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  
vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. 

nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza 

projektu. U projektů, které negenerují příjmy, a nelze u nich vypočítat ukazatele finanční analýzy, 

musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat provoz investice a z jakých zdrojů budou 

kryty provozní náklady po ukončení realizace projektu.  

11. Analýza a řízení rizik  
identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v oblasti 

organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.),  

popis možných následků při realizaci rizika  

- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, 

ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na 

jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření  

- náklady spojené s těmito opatřeními  
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12. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti  

13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie  
zahrnuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce 

uveďte zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. nákladů 

a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné 

a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z 

hlediska všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.  

14. Upozornění a doporučení  
- například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního dopisu  

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti  

- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti  

15. Použité zdroje 
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Příloha 11 - Studie proveditelnosti 

(Zdroj: Archiv autora) 

 
Studie proveditelnosti – osnova SVS a.s. pro projekty s hmotným výstupem. 
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Příloha 12 - Studie proveditelnosti SVS. a. s. v komentované formě 

(Zdroj: Archiv autora) 
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Příloha 13 - Harmonogram stavby 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Harmonogram stavby čistírny odpadních vod Horní Jiřetín. 
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Příloha 14 - Software Garnet´s Consulting – původní 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Software Garnet´s Consulting pro kontrolu staveb - původní. 
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Příloha 15 - Software Garnet´s Consulting – současný 

(Zdroj: Archiv Garnet´s Consulting) 

 

Software Garnet´s Consulting pro kontrolu staveb - současný. 

 

Registr projektů: 
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Finanční sledování stavby: 
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Kalendář událostí: 

 

 
Registr subjektů: 

 

 


