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ABSTRAKT BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 
 

Tato bakalá�ská práce se zabývá obecnými principy �ízení projekt�, souborem 

podmínek a stávajícím stavem vedoucím k rekonstrukci Úpravny vody Hradišt� a 

popisem rekonstruk�ních prací.  

Hlavní náplní práce je aplikace metody kritické cesty na skute�ný projekt s využitím 

softwaru MS Project. Pomocí tohoto softwaru mohou být �innosti projektu p�ehledn� 

uspo�ádány v sí�ovém grafu a Ganttov� diagramu. Pomocí získaných informací z t�chto 

dvou zobrazení lze provést možnou optimalizaci n�kterých �inností.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT OF THESIS 
 

This bachelor thesis is addressed to a general project management principles as well as 

set of conditions and current status which leads to a reconstruction of Hradišt� water 

processing plant with description of reconstruction work. 

Content of the diploma is mainly application of critical path to the real problem with 

utilization of MS Project. Maine activities of the project may be well arranged by 

network graph and Gantt diagram. Possible optimalization of some activities can be 

done by dint of obtained information. 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY, CÍL PRÁCE 
 

V roce 2004 za�ala rekonstrukce Úpravny vody Hradišt�. Pomocí aplikace MS 

Project byl vypracován �asový harmonogram veškerých �inností, které na stavb� 

probíhaly. Nebylo zde využito metody CPM tzn. nedošlo k provázání všech �inností, ale 

celé vedení stavby se d�lo na základ� zkušeností a dovedností vedoucího projektu, 

p�ípravá�e, stavbyvedoucího a ostatních technik�. Z celého rozsahu prací, který skýtá 

478 �inností, jsem si pro zpracování metody CPM a pro následnou optimalizaci �inností 

vybrala pouze �ást, protože celek je velmi rozsáhlý. K tomu jsem využila aplikaci MS 

Project. 

Cílem bakalá�ské práce je seznámit se s principy �ízení rozsáhlých projekt� a 

nabyté znalosti aplikovat na konkrétní situaci v praxi. Jádrem práce je návrh �ešení 

postupu stavebních prací pro úpravnu vody s využitím softwaru Microsoft Project. 

 

 

1.1. SPOLE�NOST SMP CZ, A.S 
 

Základy firmy SMP CZ a.s. jsou datovány až do roku 1953, ale nyn�jší název 

spole�nost získala v roce 2005. D�ležitým cílem firmy je postavení v mostním 

stavitelství, ale od roku 2000 zahájila také �innosti v oboru podzemních staveb a 

vodohospodá�ských staveb. V rámci svého výrobního programu se spole�nost zabývá i 

specializovanými �innostmi - výrobou ocelových konstrukcí, výrobou prefabrikát�, 

rekonstrukcemi objekt�, zdviháním konstrukcí, výrobou výztuže, zemními pracemi a 

dopravou. V oblasti prefabrikace firma trvale vyrábí p�í�n� d�lené mostní dílce - mostní 

segmenty a podélné nosníky. Dále rozší�ila vlastní výrobu o prvky protihlukových st�n 

a �adu železobetonových prefabrikát�.  
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2. OBECNÉ PRINCIPY �ÍZENÍ PROJEKT�, MOŽNÉ 

OBLASTI VYUŽITÍ 
 

V dnešní dob� se nejen v ziskov�, ale také v neziskov� orientovaných 

organizacích v�etn� ve�ejné správy neustále zavád�jí nové postupy, produkty a aktivity, 

které se musejí n�jakým zp�sobem �ízen� provád�t. A tímto se práv� zabývá projektový 

management neboli �ízení projekt�.  

Management projektu zahrnuje dva základní souhrny �inností: plánování projektu 

a �ízení realizace projektu. Plánujeme to, �eho chceme dosáhnout a �ízením tyto plány 

uskute��ujeme. Projektový management je zp�sob koordinace lidských zdroj� pro 

dosažení p�edem ur�ených cíl� v daném rozsahu a b�hem ur�itého �asu, v rámci 

ur�ených náklad� a v požadované kvalit�. �ízení projektu zahrnuje p�t manažerských 

�inností, které na sebe plynule navazují, viz. Obrázek 1: 

 
Obrázek 1 - manažerské �innosti 

 

• Definování – stanovení projektových cíl�, tento proces m�že být zahrnut v 

plánování 

• Plánování – strategie vedoucí k dosažení cíl�, rozd�lení �inností projektu, 

vytvo�ení organiza�ní struktury, sestavení �asových plán�, definování 

úkol� a vazeb mezi nimi, plán náklad� a zdroj�, specifikace technik a 

nástroj�, identifikace rizik a omezení a jejich možné eliminace. 

• Vedení – sestavení projektového týmu, �ízení lidských zdroj� 

• Sledování – kontrola pr�b�hu projektu, aby se zjistili rozdíly mezi plánem 

a skute�ností a v�as se navrhlo �ešení 

• Ukon�ení – ov��ení skute�nosti s tím co bylo cílem. 

V dnešní dob� existuje mnoho po�íta�ových program� a aplikací pro práci 

s projekty. Široce používána a brána jako sou�asný standard je aplikace MS Project. 

Definování 

Plánování 

Vedení 

Sledování 

Ukon�ení 
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Svým uživatelským rozhraním a ovládáním se �adí mezi aplikace sady Microsoft 

Office, ale k dispozici je pouze samostatn�. K jejímu efektivnímu používání je d�ležitá 

znalost ovládání aplikace a alespo� �áste�ná znalost problematiky projektového �ízení.   

Projekt je unikátním a jedine�ným souborem �inností, které se odlišují od �inností 

rutinních nejen obsahem, ale i cílovým zam��ením. Sm��uje k dosažení jasn� 

stanoveného konkrétního cíle. Má do�asný charakter s definovaným za�átkem a 

koncem, je tedy neopakovatelný. Díky své jedine�nosti v sob� zahrnuje nejistotu a s tím 

související rizika. Lidské, materiální a finan�ní zdroje jsou tu sice omezené, ale jsou 

navzájem provázané, tak aby došlo k dosažení cílového stavu. Projekty lze rozd�lit na 

malé a velké, krátkodobé, st�edn�dobé a dlouhodobé, složité a jednoduché. 

 

2.1. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Na za�átek vysv�tlím n�kolik základních pojm�, které se budou v dalších 

kapitolách objevovat: 

Doba trvání vyjad�uje dobu, po kterou bude projekt trvat.  

Kritická cesta je soubor �inností, která p�ímo ovliv�uje datum ukon�ení projektu. 

V okamžiku dokon�ení posledního úkolu na kritické cest� je dokon�en celý projekt.  

Kritická �innost je taková �innost, jejíž zpožd�ní má vliv na datum dokon�ení 

projektu a nemá žádnou rezervu. 

�asová rezerva je doba, po kterou m�že být úkol zpožd�n, a p�i tom nebudou 

ovlivn�ny ostatní �innosti ani datum dokon�ení projektu.   

Zobrazení je forma náhledu na celý projekt a sledování jeho pr�b�hu nap�. sí�ový 

graf, Gantt�v diagram atd.  

 
2.2. METODA KRITICKÉ CESTY (CPM – CRITICAL PATH 

METHOD)  
 

Metoda CPM je deterministickou metodou sí�ové analýzy. Slouží k nalezení 

kritické cesty, která ur�í celkovou dobu realizace projektu a p�ispívá k odhalení 

�asových rezerv nekritických �inností. 

Pro každou �innost projektu se odvodí �ty�i �asové charakteristiky: 
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• nejd�íve možný za�átek – �innost nem�že za�ít d�íve než skon�í všechny 

p�edcházející �innosti  

• nejd�íve možný konec – sou�et nejd�íve možného za�átku a doby trvání 

�innosti 

• nejpozd�ji p�ípustný konec – okamžik, kdy musí nejpozd�ji �innost skon�it, 

aby nedošlo ke skluzu v provád�ní následujících �inností 

• nejpozd�ji p�ípustný za�átek – rozdíl nejpozd�ji p�ípustného konce a doby 

trvání �innosti 

 

2.2.1. VÝPO�ET NEJD�ÍVE MOŽNÝCH ZA�ÁTK� A KONC�  

 

Výpo�et se provádí postupem „vp�ed“, kdy za�ínáme prvním a kon�íme 

posledním uzlem projektu. U prvního uzlu ur�íme datum zahájení první �innosti. Toto 

datum bude nejd�íve možným za�átkem. Pokud má uzel jen jednoho p�edch�dce, 

ur�íme další nejd�íve možný za�átek p�i�tením doby trvání. Má-li uzel více p�edch�dc�, 

pak nejd�íve možný za�átek pro tuto �innost je roven maximu z nejd�íve možných 

konc� p�edcházejících �inností. Takto pokra�ujeme až do posledního uzlu. Datum 

v posledním uzlu ur�uje nejkratší možnou dobu realizace projektu.  

  

2.2.2. VÝPO�ET NEJPOZD�JI P�ÍPUSTNÝCH ZA�ÁTK� A KONC� 

 

Výpo�et se realizuje od výstupního po vstupní uzel, tedy opa�n� než v kapitole 

2.2.1. U posledního uzlu se datum nejd�íve možného konce rovná datu nejpozd�ji 

možného konce. Pokud má uzel jednoho p�edch�dce, nejpozd�ji možný konec je rozdíl 

mezi nejpozd�ji možným dokon�ením a dobou trvání �innosti. Je-li více p�edch�dc�, 

pak nejpozd�ji možný konec je minimum z nejpozd�ji možných za�átk�. Takto se 

pokra�uje až ke vstupnímu uzlu, kde nejpozd�ji možný konec je shodný s datem 

nejd�íve možného za�átku.  

 

2.2.3. VÝPO�ET �ASOVÝCH REZERV  

 

�asové rezervy ur�ují o kolik se mohou �innosti zpozdit, aniž by byly ovlivn�ny 

jiné �innosti nebo datum dokon�ení projektu.  
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Volná �asová rezerva ozna�uje množství �asu, o který se m�že úkol zpozdit, aniž 

by došlo ke zpožd�ní jeho následníka. Rezervu lze využít, když zdroj pot�ebuje k 

dokon�ení úkolu v�tší množství �asu nebo když zdroj pot�ebujeme p�e�adit na práci na 

jiném úkolu. Nebo ji lze také použít k ur�ení zp�sobu obnovení plánu, který se dostal do 

skluzu. 

Celková �asová rezerva ozna�uje množství �asu, o který se m�že �innost 

zpozdit, aniž by došlo ke zpožd�ní data dokon�ení projektu. Celková �asová rezerva 

m�že nabývat kladných nebo záporných hodnot. Když je hodnota celkové �asové 

rezervy kladná, ozna�uje množství �asu, o který m�že být �innost zpožd�na a 

neohrožovala tak dokon�ení projektu. Pokud je hodnota celkové �asové rezervy 

záporná, ozna�uje množství �asu, které je t�eba ušet�it, aby nedošlo k prodlev� v 

dokon�ení projektu. Celková �asová rezerva se vypo�ítá jako rozdíl mezi nejpozd�ji 

p�ípustným koncem, nejd�íve možným za�átkem a dobou trvání �innosti.  

Kritická cesta je tvo�ena �innostmi s nulovými celkovými rezervami. Dojde-li ke 

zpožd�ní kritického úkolu, dojde také ke zpožd�ní data dokon�ení projektu. 

 

2.2.4. SÍ�OVÝ GRAF 

 

Pro zobrazení �inností a jejich vazeb slouží sí�ový graf, viz. p�íklad grafu na obr. 

2. Každý sí�ový graf obsahuje kone�ný po�et uzl�, v tomto p�ípad� dev�t. Z t�chto je 

jeden uzlem po�áte�ním a jeden uzlem koncovým tzn. z po�áte�ního uzlu �innosti 

vystupují a žádné do n�ho nevstupují, a do koncového uzlu �innosti vstupují a už žádné 

nevystupují. Všechny uzly mají stanovenou �asovou návaznost na další �innost nebo 

�innosti. Tento �as je uveden v týdnech. V tomto zobrazení se objevuje nejen délka 

trvání �inností a �asová rezerva, ale také nejd�íve možný za�átek, nejd�íve možný 

konec, nejpozd�ji p�ípustný za�átek a nejpozd�ji p�ípustný konec. U deváté �innosti je 

na stran� nejd�íve možného konce a nejpozd�ji p�ípustného konce stejné �íslo 21. To 

znamená, že celý projekt m�že trvat maximáln� 21 týdn�. Kritická cesta ozna�ená 

�erven� je tvo�ena �innostmi s nulovými celkovými �asovými rezervami. Specifikem 

sí�ových graf� je využívání fiktivních �inností. T�mito �innostmi se vyjad�ují logické 

vazby mezi �innostmi. Mají nulovou dobu trvání a znázor�ují se p�erušovanou �arou. 

V sí�ovém grafu na obr. 1 znázor�uje fiktivní hrana vstupující do uzlu 4 situaci, ve 

které zahájení všech �inností vystupujících z uzlu 4 m�že za�ít až po ukon�ení �inností 

B, C.  
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Obrázek 2 - Sí�ový graf 

 
 

2.2.5. GANTT�V DIAGRAM 

 

Gantt�v diagram se používá v okamžiku tvorby projektu tzn. p�i zadávání 

jednotlivých úkol�, jejich dob trvání, vytvá�ení vzájemných vazeb a u p�i�azování 

zdroj� k jednotlivým �innostem. Pomocí Ganttova diagramu se m�že sledovat pr�b�h 

projektu a je také možné p�ehledn� srovnávat situaci s vytvo�eným plánem. Využívá se 

také k analýze získaných výsledk� z metody CPM, nap�. k zobrazení rezerv u 

jednotlivých �inností. Provád�ní každé �innosti je zde rozvrženo na �asové ose. 

Vymezení doby pro realizaci �innosti je vyzna�eno ráme�kem.  

Obrázek 3 navazuje na sí�ový graf v kap. 2.2.4. Nejprve jsou uvedeny kritické 

�innosti. Tyto �innosti musí na sebe bezprost�edn� navazovat, aby k ukon�ení projektu 

došlo za požadovaných 21 týdn�. �innosti C, D, F musí na sebe navazovat, jen �innost 

C m�že za�ít pozd�ji (po 6. týdnu) oproti �innost F, který m�že skon�it pozd�ji (až 

v 18. týdnu) a to díky jejich rezervám. Postupn� po sob� musí jít i �innosti G, H a I.  
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21  21 

Nejd�íve možný za�átek 

 
    1 
 
0     0 

 
    2 
 
6     6 

 
    4 
 
10  11 

 
    5 
 
13  16 

 
    8 
 
18  18 

 
    3 
 
10  10 

 
    6 
 
12  13 

 
    7 
 
17  18 

                                  4 (0)                                                              8 (0) 
                                           B                          0 (3)                      E 
 
 
 
6 (0)                                 3 (2)                                 3 (3)                            2 (3)                                 3 (0) 
 
A                                       C                                     D                                  F                                      I 
 
                                                                             
                                                                                    2 (1)                                                        0 (1)                   
                                                                         G                                                                                        J                  
                                                                                                                                                                         2 (2) 
 
                                                                                                                       5 (1) 
 
                                                                                                                         H 

Nejpozd�ji p�ípustný za�átek 

Nejd�íve možný konec 

Nejpozd�ji p�ípustný konec 

�íslo uzlu 

Délka trvání �innosti 

�asová rezerva 

Název �innosti 
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�innost 0                3                   6                   9                   12                  15                  18                 21 

A   10     

B         

E        

I               11     

C    R     13   16   

D      R    

F       R   

G     R           17   

H      R    19  

J        R  

 
Obrázek 3 - Gantt�v diagram 

 

Pokud máme v projektu mnoho �asových rezerv nebo jsou rezervy dlouhé, je 

možné prost�ednictvím Ganttova diagramu provést optimalizaci �inností. Na obrázku 4 

je vid�t, že �asové rezervy jsou již velmi malé. Posloupnost �inností C, G, D a F 

za�ínají v 7. týdnu a kon�í v 17. týdnu, nejpozd�ji v týdnu 18. Stejné je to u �innosti H, 

která také musí skon�it nejpozd�ji v 18. týdnu. U �innosti J je více možností. M�žeme ji 

navázat na �innosti F nebo H, nebo ji m�žeme posunout do 18. nebo dokonce až 19. 

týdne. 

 

�innost 0                3                   6    7             9   10            12                 15          17   18  19            21  

1. A B E I  

2.  C G D F  J  

3.  H  

 
Obrázek 4 - Gantt�v diagram - optimalizace 
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3. CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÉ SITUACE NA 

ÚPRAVN� VODY HRADIŠT� 
 

3.1. VYMEZENÍ PROBLÉMU 
 

Úpravna vody z roku 1979 je jedním z nejd�ležit�jších zdroj� pitné vody pro 

severozápadní �echy. Surová voda je odebírána z nádrže P�íse�nice, která se nachází 

v Krušných horách.   

Vzhledem ke zhoršující se kvalit� vody v nádrži, špatnému stavu technologií a 

k napln�ní evropských sm�rnic �. 98/83/ES (o jakosti vody ur�ené k lidské spot�eb�) a 

�. 91/271/EHS (stanovuje limity pro vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových) i 

navazující �eské legislativy byl v roce 2004 zahájen projekt “Rekonstrukce systému 

zásobování pitnou vodou, výstavba kanaliza�ních sb�ra��, rekonstrukce úpravny vody a 

�istíren odpadních vod v Podkrušnoho�í“, jejímž subprojektem byla PITNÁ VODA „PO 

109 Úpravna vody Hradišt�“. Investorem byla Severo�eská vodárenská spole�nost a. s., 

která stavbu financovala nejen ze svých prost�edk�, ale také z fond� ISPA Evropské 

unie. 

 

3.2. STRU�NÝ POPIS VŠECH REKONSTRUOVANÝCH OBJEKT� 
 

Surová voda pro Úpravnu vody Hradišt� je odebírána z P�íse�nická p�ehrady a je 

vedena do elektrárny, která je situována v areálu úpravny vody. V elektrárn� je osazena 

Francisova a Peltonova turbina. Paraleln� s Francisovou turbínou jsou umíst�ny dva 

m�ni�e energie. Na elektrárnu navazuje technologická linka. Do p�ívodného potrubí 

surové vody je zabezpe�eno dávkování chemikálií (vápenné mléko, síran hlinitý, chlor 

pro p�edchoraci). Surová voda je po dávkování chemikálií p�ivád�na do rychlomísi��. 

Z rychlomísi�e voda putuje do dvou reak�ních nádrží, které slouží pro p�ípravu 

suspenze po dávkování kolagulantu. V reak�ních nádržích je zachycena malá �ást 

vzniklých vlo�ek p�ed alkalizací, kterou se upraví pH upravované vody na hodnotu 

pot�ebnou pro následné odstran�ní manganu na pískových filtrech preparovaných 

manganistanem draselným. Za reak�ními nádržemi je umíst�na mísící jímka, do které je 

možné dávkovat pomocný flokulant. Z mísící nádrže p�itéká voda na pískové 

rychlofiltry, kterých je 12. �ást upravené p�efiltrované vody je následn� potrubím 
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odvád�na do nádrží akumulace upravené vody. Z této je vodovodním �adem 

distribuována v rámci vodárenské sít� �ásti Ústeckého kraje do n�kolika okres�. Menší 

�ást produkce vody je p�e�erpávána p�es objekt strojovny do provozního vodojemu. 

Tato voda je využívána p�i provád�ní praní pískových filtr�. Likvidace odpadních vod 

vzniklých p�i procesu �išt�ní je �ešena v rámci kalového hospodá�ství. Jedná se o 

soustavu odpadního potrubí a železobetonových kalových lagun, ze kterých je po 

odsazení kal�, voda vypoušt�na do recipientu. Vysušený kal je následn� odvážen na 

skládky v souladu se zákonem o odpadech. Celý provoz elektrárny a všech díl�ích 

provozních soubor� ur�ených pro výrobu pitné vody je �ízen z nov� rekonstruované 

dozorny úpravny vody. V rámci rekonstrukce byla dozorna vybavena modern�jším 

automatickým systémem �ízení. 

Úpravna vody nebyla rekonstruována celá. Jednalo se o rekonstrukci objekt�, 

které svým technickým vybavením již neodpovídaly pot�eb� dnešní doby (kapacita 

výroby vody, kvalita vody, bezpe�nost obsluhy apod.). Byly rekonstruovány 

nejd�ležit�jší vybrané objekty: homogenizace, reak�ní nádrže, písková filtrace, 

dávkování manganistanu draselného, akumulace upravené vody, rozvodna, dozorna a 

kalové hospodá�ství, viz. Obrázek 5 – Rekonstruované objekty  

 
Obrázek 5 - Rekonstruované objekty 

 
Dozorna 

 
Rozvodna  

Kalové 
hospodá�ství 

Dávkování 
manganistanu 

draselného 

Akumulace 
upravené  

vody 

 
Písková filtrace 

 
Homogenizace 

 
Reak�ní nádrže 

 
Úpravna vody 

Hradišt� 
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Každý objekt je na hrubé rozlišovací úrovni rozd�len na dva soubory: stavební 

(SO), viz. Tabulka 1 a provozní (PS), viz. Tabulka 2. Celkem se jedná o 8 stavebních 

soubor� a 8 provozních soubor�. Každý stavební a provozní soubor je dále �len�n na 

pracovní �ásti a tyto �ásti zase na jednotlivé �innosti. P�i nejvyšším stupni podrobnosti 

je tedy patrné velké množství díl�ích �inností (478 jednotlivých �inností) a to tu není 

po�ítáno s projek�ními pracemi. 

 
STAVEBNÍ SOUBORY 
 PRACOVNÍ �ÁSTI JEDNOTLIVÉ �INNOSTI 
SO 11 – Homogenizace 

Stavební �ást    4 �inností  
elektrostavební instalace   3 �inností 

SO 12 – Reak�ní nádrže 
Stavební �ást 17 �inností  
elektrostavební �ást   4 �innosti 

 

vzduchotechnika   4 �innosti 
SO 13 – Písková filtrace 

Stavební �ást 44 �inností 
elektrostavební �ást   4 �innosti 
vzduchotechnika   4 �innosti 

 

vytáp�ní   4 �innosti 
SO 15 – Akumulace upravené vody 

Stavební �ást 26 �inností 
elektrostavební �ást   4 �innosti 

 

vzduchotechnika   4 �innosti 
SO 23 – Dávkování manganistanu draselného 

Stavební �ást 14 �inností 
elektrostavební �ást   3 �innosti 
vytáp�ní   3 �innosti 

 

vzduchotechnika   3 �innosti 
SO 31 – Kalové hospodá�ství 

Stavební �ást 19 �inností 
elektrostavební �ást   4 �innosti 

 

vzduchotechnika   4 �innosti 
SO 41 – Rozvodna 

Stavební �ást 13 �inností  
vzduchotechnika   4 �innosti 

SO 51 – Dozorna  
Stavební �ást 26 �inností 
elektrostavební �ást   4 �innosti  

 

vzduchotechnika   4 �innosti 
 

Tabulka 1 - Stavební soubory 
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PROVOZNÍ SOUBORY 
 PRACOVNÍ �ÁSTI JEDNOTLIVÉ �INNOSTI 
PS 11 – Homogenizace  
 strojn�technologická �ást   9 �inností 
 elektrotechnologická �ást   9 �inností 
PS 12 – Reak�ní nádrže 
 strojn�technologická �ást 13 �inností 
 elektrotechnologická �ást 10 �inností 
PS 13 – Písková filtrace 
 strojn�technologická �ást 36 �inností 
 elektrotechnologická �ást 16 �inností 
PS 15 – Akumulace upravení vody 
 strojn�technologická �ást 14 �innosti 
 elektrotechnologická �ást 12 �inností 
PS 23 – Dávkování manganistanu draselného 
 strojn�technologická �ást   9 �inností 
 elektrotechnologická �ást   7 �inností 
PS 31 – Kalové hospodá�ství  
 strojn�technologická �ást 19 �inností 
 elektrotechnologická �ást   8 �inností 
PS 41 – Rozvodna  
 elektrotechnologická �ást   9 �inností 
PS 51 – Dozorna 
 S�TP pro PS 11 12 �inností 
 S�TP pro PS 12 11 �inností 
 S�TP pro PS 13 15 �inností 
 S�TP pro PS 15 11 �inností 
 S�TP pro PS 23 11 �inností 
 S�TP pro PS 41 14 �inností 
 S�TP pro PS 31 10 �inností 

 
Tabulka 2 - Provozní soubory 

 

Podmínkou pro provedení rekonstruk�ních prací bylo provedení všech prací za 

provozu úpravny vody bez ohrožení kvality pitné vody.  
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4. POPIS REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PÍSKOVÉ 

FILTRACE 
 

Z p�edchozí kapitoly je tedy patrné, že celý projekt je moc rozsáhlý, a proto jsem 

si k mé práci vybrala objekt pískové filtrace, který prošel nejrozsáhlejší rekonstrukcí.  

Stávající objekt pískové filtrace sestává ze 4 nádrží pro filtraci vody. Každá nádrž 

je tvo�ena sestavou t�í filtr�. Samotná rekonstrukce probíhala na dvou nádržích tzn. na 6 

filtrech. Cílem rekonstrukce bylo nahrazení stávajících 6 filtr� modern�jšími 8 filtry tak, 

aby objem vy�išt�né vody odpovídal p�vodní výrob� na 12 filtrech. Zbývající dv� 

nerekonstruované nádrže budou v budoucnu využity pro jiné ú�ely. Sou�ástí 

rekonstrukce nádrží nebyla pouze vým�na filtra�ního systému uvnit� nádrží, ale také 

p�íslušná �ást všech strojn�technologických a elektrotechnologických za�ízení.  

Celý objekt pískové filtrace se �lení na stavební soubory (SO) a provozní soubory 

(PS), viz. Obrázek 6 – �len�ní pískové filtrace. Ve stavebním souboru se provád�jí 

�innosti jako vytáp�ní, vzduchotechnika, stavební rozvody elektro a stavební konstrukce 

(železobetonové konstrukce, dlažby, vyzdívky, sanace apod.). V provozním jde o 

�innosti strojn�technologické (veškeré vým�ny potrubí nezbytné pro praní filtr�) a 

elektrotechnologické (ovládací, napájecí a �ídící rozvody elektro). Realizace 

rekonstrukce se �eší v projektové dokumentaci. 

 

 
Obrázek 6 - �len�ní pískové filtrace 
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4.1. VYMEZENÍ PRACOVNÍCH �ÁSTÍ PRO REKONSTRUOVANÝ 

STAVEBNÍ SOUBOR 
 

V objektu Pískové filtrace se podle druhu provád�ných �inností �lení stavební 

soubory na �ty�i pracovní �ásti, z nichž nejrozsáhlejší co do objemu provedených prací 

byla �ást „stavební“.  

Z obrázk� 7 a 8 je vid�t, jak vypadala hala filtr� p�ed a po rekonstrukci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7 - Hala filtr� p�ed rekonstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8 - Hala filtr� po rekonstrukci 
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4.1.1. STAVEBNÍ �ÁST 

 

Tato �ást zahrnuje rekonstrukci poloviny nádrží filtr� a k nim p�ilehlou �ást 

stavebních konstrukcí, dmychadla, mísící nádrže.  

P�ed zapo�etím všech prací se musely nejd�íve v obvodových st�nách vybourat 

montážní otvory, které umož�ovaly p�ísun materiálu pot�ebného pro rekonstrukci a 

materiálu, který byl demontován. Následn� byla z�ízena protiprašná st�na po celé výšce 

a ší�ce haly filtr�, aby se zabránilo ší�ení prachu do ostatních �ástí, které nebyly 

rekonstruovány. Aby mohly být zahájeny bourací a demontážní práce, byl nejprve 

vyt�žen stávající filtra�ní písek z nádrží filtr�. Následovalo vybourání všech vnit�ních 

konstrukcí filtr� tzn. filtra�ní mezidna, d�lící st�ny žlab� v�etn� obklad�, obklady 

obvodových st�n van filtr� a �ásti dlažeb kolem nádrží filtr�. Po vybourání všech 

konstrukcí, které byly ur�ené k demontáži, byly zachovány nádrže v rozsahu dna a 

obvodových st�n. Dále se demontovaly záme�nické konstrukce - ocelové obslužné 

lávky pro vzduchotechniku a strojní za�ízení, zákrytové rošty kanál�, ocelové podpory 

technologických za�ízení, žeb�íky, zábradlí, poklopy apod. Ve stávajících konstrukcích 

byly provedeny vývrty, které sloužily jako nové prostupy pro potrubí technologie. 

V soub�hu s montáží technologie byly provád�ny nové podp�rné betonové konstrukce 

blok�. Na stávajících betonových konstrukcích nádrží, p�ilehlých st�n a strop� byla 

provedena dle požadavk� investora kompletní sanace, která sestávala z mechanického 

o�išt�ní poškozených �ástí, vy�išt�ní ploch tlakovou vodou, penetrace, reprofilace a 

vrchních povrchových úprav (rekrystaliza�ních a bariérových nát�r�). Ve vnit�ní �ásti 

nádrží byly provedeny železobetonové rozd�lovací st�ny, které nádrže dispozi�n� 

rozd�lily dle pot�eby na jednotlivé filtry. Po dostate�ném vyzrání betonových 

konstrukcí byly konstrukce filtr� a p�ilehlých podlah opat�eny novým keramickým 

obkladem. Ve dn� filtr� byl namontován nový drenážní systém. V rekonstruované �ásti 

byly zp�tn� osazovány nové záme�nické výrobky nap�. zábradlí, poch�zné rošty, lávky, 

žeb�íky v nové povrchové úprav� a odpovídající sou�asným požadavk�m na bezpe�nost 

práce. 

Vzhledem k omezenému p�ístupu byla v�tšina prací provád�na ru�n� bez 

možnosti použití mechaniza�ních prost�edk�. 
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4.1.2. VYTÁP�NÍ 

 

V suterénu haly filtr� byly v rámci rekonstrukce vym�n�ny potrubní v�tve zna�n� 

zdevastovaného rozvodu úst�edního vytáp�ní. Stávající potrubí bylo demontováno a 

nahrazeno novým, které bylo opat�eno nát�rovým systémem a tepelnou izolací. Ostatní 

úpravy na úst�edním vytáp�ní byly sou�ástí jiného objektu (kotelny).  

 

4.1.3. VZDUCHOTECHNIKA 

 

V suterénu haly filtr� byla demontována vzduchotechnická za�ízení, která pro 

nov� rekonstruovanou �ást pozbývala sv�j význam. Nové odv�trávání haly filtr� bylo 

�ešeno osazením samo�inných odv�trávacích turbín ve st�ešní konstrukci. Ostatní �ásti 

vzduchotechniky byly �ešeny v rámci ostatních objekt�. 

 

4.1.4. ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE 

 

Posledním stavebním objektem byla elektrostavební instalace. V této �ásti se 

provád�ly práce spojené s rekonstrukcí osv�tlení poloviny haly filtr�. Byly dot�eny i 

rozvad��e, ze kterých bylo osv�tlení napájeno. Stávající výbojkové a zá�ivkové 

osv�tlení bylo nahrazeno  novou osv�tlovací soustavou pomocí zá�ivkových svítidel 

liniových a trubicových. Dále bylo rekonstruováno osv�tlení ve spojovací chodb� a 

v suterénu haly. 

 

4.2. VYMEZENÍ PRACOVÍCH �ÁSTÍ PRO REKONSTRUOVANÝ 

PROVOZNÍ SOUBOR 

 

Na objektu písková filtrace se provozní soubory d�lí na t�i pracovní �ásti. Zde 

nelze �íci, která �ást byla nejd�ležit�jší nebo nejrozsáhlejší. Všechny t�i �ásti jsou velice 

úzce spjaty tak, že bez jedné nelze v sou�asných podmínkách provozovat chod úpravny 

vody. 

Na obrázku 9 je vid�t rozdíl mezi starou a nov� zrekonstruovanou �ástí 

technologie v suterénu pískové filtrace.  
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Obrázek 9 - Stará a nová technologie v suterénu 

 
 

4.2.1. STROJNÍ �ÁST 

 

Sou�ástí strojní �ásti je demontáž stávající technologie a montáž nové. V podzemí 

haly filtr� byly demontovány stávající technologické trubní rozvody a nahrazeny 

novými z nerezové oceli. P�ístup do podzemí byl montážním otvorem ve strop�, který 

se navíc nacházel v ochranném pásmu vedení VN 22 kW. Podmínky S�E pro práce 

v ochranném pásmu limitovaly obvyklé možnosti transportu materiálu.  

Na nové dno nádrže byl osazen drenážní systém f. Leopold, který byl tak poprvé 

použit v �eské republice. Filtry pak byly napln�ny filtra�ním pískem p�edepsané 

zrnitosti a antracitem (aktivním uhlím). Tato dvouvrstvá nápl� filtr� má vysokou 

ú�innost a výkonnost. P�vodní filtrace tak bude dosaženo provozem poloviny filtr�.  

 

4.2.2. ELEKTROTECHNOLOGICKÁ �ÁST 

 

P�edm�tem elektrotechnologické �ásti bylo napájení spot�ebi�� pískové filtrace 

�erpadel, uzavíracích klapek, pultových rozvad��� jednotlivých filtr� a stávajících 

podružných rozvad���. Za tímto ú�elem byly na stavbu dodány a instalovány nové 

rozvad��e. Byl instalován nový hlavní rozvad�� RH1, který slouží pro napájení dalších 

nov� instalovaných rozvad���. Pro venkovní osv�tlení sk�í�ový rozvad�� RM1, ten 

nahradil stávající demontovaný rozvad�� rm 10-04.1. Pro dmychadla pracího vzduchu 

rozvad�� RM47. Z nov� instalovaných pultových rozvad��� jsou napájeny nov� 

instalované klapky filtr�. U nerekonstruovaných �ástí byl zachován p�vodní rozvod 
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elektroinstalace. U rekonstruované �ásti byly elektrotechnické rozvody kompletn� 

vym�n�ny v�etn� všech pomocných konstrukcí (záv�sné a podp�rné kabelové lávky) .  

 

4.2.3. S�TP  

 

V tomto souboru jde o propojení dozorny úpravny vody s elektrotechnologickou, 

strojn�technologickou �ástí úpravny vody a zajišt�ní automatického systému �ízení tzn. 

kontroly a vizualizace všech provozních proces� p�i výrob� vody (dávkování 

chemických látek, m��ení kvalita vody, m��ení hladin, spot�eba vody p�i praní, spot�eba 

vzduchu pro praní, množství distribuované vody apod.) 

P�edm�tem dodávky je: 

• �ídicí systém v�etn� programového vybavení, 

• p�ístroje polní instrumentace, 

• vnit�ní a vn�jší kabely pro vzájemné propojení dodávaných za�ízení S�TP, 

p�ipojení na rozvad��e elektrotechnologické �ásti a ostatní za�ízení, 

• rekonstrukce za�ízení MaR a dálkové p�enosy z rozvoden, trafa a 

rozvad��e. 
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5. NÁVRH �EŠENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ S PODPOROU 

SOFTWARU MS PROJECT S MOŽNOU OPTIMALIZACÍ 

�ASOVÝCH CHARAKTERISTIK DANÝCH �INNOSTÍ 
 

Na úplném za�átku jsem si stanovila kroky, které jsou nutné k realizaci projektu: 

• rozd�lit celý projekt na jednotlivé �innosti, 

• odhadnout délku trvání �inností, 

• stanovit �asovou návaznost pro provád�ní jednotlivých �inností, 

• užití metody kritické cesty (CPM), 

• sestavení orientovaného uzlov� ohodnoceného sí�ového grafu, 

• sestavení Ganttova diagramu,  

• optimalizace. 

 

5.1. ROZŠÍ�ENÍ NÁZVOSLOVÍ PRO MS PROJECT 
 

V programu MS Project se setkáváme s mnoha dalšími pojmy, které se budou 

objevovat v této kapitole.  

�innost je aktivita se za�átkem a koncem.  

Vazba zobrazuje závislost mezi dv�ma a více �innostmi.  

Milník je �innost, která má nulovou dobu trvání. Slouží k identifikaci n�jaké 

zvláštní události, nap�. dokon�ení jedné fáze, dokon�ení obtížných �inností nebo 

za�átek dalších �inností, zm�ny v zodpov�dnostech atd. Pokud milník splníme, m�žeme 

v projektu plynule pokra�ovat. Pokud dojde k nespln�ní milníku, je projekt ohrožen a 

musí se �asov� i finan�n� upravit. 

Následník je �innost, která nem�že za�ít ani skon�it, dokud jiné �innosti, které 

jsou jejími p�edch�dci, neza�nou nebo neskon�í 

P�edch	dce je �innost, která musí za�ít nebo skon�it p�edtím, než mohou 

�innosti, které jsou jejími následníky, za�ít nebo skon�it. 

Prodleva znamená, že ve vazb� za�íná další �innost až po n�jaké dob�, ne ihned 

po dokon�ení p�edch�dce, zadává se kladným �íslem 

P�edstih znamená, že ve vazb� za�íná další �innost ješt� d�íve, než je dokon�en 

p�edch�dce, zadává se záporným �íslem  
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PÍSKOVÁ FILTRACE 

Projek�ní práce 

SO 13 Písková filtrace 

PS 13 Písková filtrace 

Stavební �ást 

Elektrostavební �ást 

Vzduchotechnika 

Vytáp�ní 

Projek�ní práce 

Strojní �ást 

�ást elektro 

S�TP 

Projek�ní práce 

Projednání RDP 

RPD skute�né provedení 

Souhrnná �innost seskupuje díl�í �innosti a vytvá�í tak fázi projektu.  

 

5.2. DEFINICE �INNOSTÍ PROJEKTU 
 

Základem je rozd�lit celý projekt na jednotlivé �innosti, odhadnou jejich dobu 

trvání a stanovit �asovou návaznost pro provád�ní jednotlivých �inností, tzn. ur�ení 

toho, které �innosti musí p�edcházet. V této práci se nebudu zabývat p�i�azením 

lidských, materiálních ani finan�ních. 

Protože se jedná o dlouhodobý projekt, v�tšina �inností bude mít dlouhé trvání. 

V p�edcházející kapitole se celý objekt Pískové filtrace rozd�lil na soubory, 

pracovní �ásti a jednotlivé �innosti. Pro pot�ebu MS Projectu se musí objekt rozd�lit 

pomocí hierarchické struktury osnovy na souhrnné �innosti, viz. Obrázek 10. Tyto 

souhrnné �innosti jsou tvo�eny jednotlivými pracovními �innostmi tzn. že soubory a 

pracovní �ásti se stanou souhrny, které p�edstavují fázi nebo díl�í fázi projektu. Pro 

�ízení pracovních �inností jsou d�ležité i projek�ní práce, které zahrnují jednání o 

projektových dokumentacích, jejich samotné vydání a odevzdání projektové 

dokumentace, kde je zakreslena skute�nost. Proto jsou do projektu p�idány t�i souhrnné 

�innosti, které se t�chto �inností týkají. Toto rozd�lení poskytuje lepší p�ehled hlavních 

krok� a seznam úkol� se vizuáln� rozd�lí do menších skupin. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Obrázek 10 - �len�ní pískové filtrace pro metodu CMP 
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V harmonogramu vypracovaném na stavb� bylo 123 �inností, což  bylo pro mou 

pot�ebu stále zna�n� nep�ehledné. Z tohoto d�vodu jsem z technické dokumentace 

vypsala základní �innosti a navzájem je provázala. K �asovému sledu a k závislostem 

mezi jednotlivými �innostmi jsem využila stavební deníky a p�vodní harmonogram 

stavby s jeho aktualizacemi. Po agregaci �inností projekt obsahuje celkem 46 navzájem 

provázaných �inností uvedených v P�íloze �.1.  

V této tabulce má každá �innost své jedine�né identifika�ní �íslo. Jak jednotlivé 

�innosti tak i souhrnné �innosti jsou rozd�leny do osnovy, aby se poznalo na jaké 

rozlišovací úrovni se nacházejí. U všech �inností je uvád�na doba zahájení a ukon�ení a 

celková doba trvání. V prvním �ádku je uveden za�átek a konec celého projektu. První 

provád�nou �inností je projednání realiza�ní projektové dokumentace, které za�íná 

27.5.2007 a posledním úkolem je odevzdání realiza�ní projektové dokumentace 

skute�ného provedení, které je datováno na 8.5.2006. Celý projekt tedy trvá 508 dní. I 

souhrnná �innost má dobu trvání, ta se nezadává, ale je odvozena z �innosti s 

nejd�ív�jším datem zahájení a z �innosti s nejpozd�jším datem dokon�ení. Doba trvání 

po�ítá pouze s pracovními dny, pond�lí až pátek, a s osmi a p�l hodinovou pracovní 

dobou. 

P�edch�dci jsou zde ozna�ováni identifika�ním �íslem p�edcházející �innosti. 

Pokud je více p�edch�dc� pro jednu �innost, jsou odd�lovány st�edníkem. V celém 

projektu je používána vazba start-finish (FS). To znamená, že další �innosti mohou za�ít 

po dokon�ení �innosti p�edcházející. U této formy vazby existují výjimky, kdy lze za�ít 

s následnou �inností d�íve nebo pozd�ji, než to dovoluje datum p�edch�dce. Jde o 

prodlevu a p�edstih a v n�kolika p�ípadech jsem je použila. U �innosti RPD bourání (ID: 

43) je p�edch�dcem �innost projednání RPD (ID: 4). Je tu použita vazba FS + 20dny. 

V této vazb� je použito kladné �íslo, proto jde o prodlevu. Dokumentace pro bourání 

m�že být tedy vydána 20 dní po projednání realiza�ní dokumentace. U p�edstihu je to 

obdobné. �innosti montáž strojního za�ízení (ID: 51) p�edchází dodávka materiálu (ID: 

50). Zde je uvád�no spojení FS - 15dny. Záporné �íslo zna�í, že vazba má p�edstih. 

Montáž strojního za�ízení m�že za�ít o 15 dní d�íve, než je dokon�ena dodávka 

materiálu. Je to z toho d�vodu, že materiál není dovezen najednou, ale po �ástech. Lze 

ho tedy využít d�íve než je dokon�ena celá dodávka.  

V projektu se objevuje osm milník�. Z toho �ty�i milníky se týkají projektové 

dokumentace. Dodání projekt� je d�ležité pro rozeb�hnutí prací v daném bloku. Nap�. 

montáž p�íjezdové komunikace, což je první �innost ve stavební �ásti, m�že být 
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zahájena pouze v p�ípad�, že bude p�edána dokumentace k bourání dne 24.6.2004. 

Pokud by v tomto dni nedošlo k p�edání, došlo by k narušení celého projektu. Poslední 

dva milníky �eší zprovozn�ní nov� rekonstruovaných filtr� ve dvou etapách. 

Zprovozn�ní filtr� 1-4 dne 25.4.2006 a zprovozn�ní filtr� 5-8 dne 5.5.2006.  

 

5.3. APLIKACE METODY KRITICKÉ CESTY  
 

Pokud jsou všechny �innosti identifikovány, �asov� rozlišeny a vzájemn� 

propojeny, tedy ur�eni p�edch�dci, m�žeme za�ít s realizací metody kritické cesty. 

Cílem je najít kritickou cestu a p�ípadné rezervy. Nejprve se musejí vypo�ítat nejd�íve 

možné za�átky a konce a nejpozd�ji p�ípustné za�átky a konce viz. P�íloha �. 2. 

Aplikace MS Project tyto veli�iny automaticky vypo�ítává p�i zadávání hodnot, 

týkajících se délky trvání �inností. Pak se vypo�ítané hodnoty dají p�evést do 

excelovské tabulky. Stejným zp�sobem se získají volné a celkové �asové rezervy. 

 Celkové �asové rezervy jsou u n�kolika �inností dost dlouhé. Je to zp�sobeno 

tím, že byla vydána projektová dokumentace, která se týkala ur�itých �inností, které 

musely být ihned provedeny, p�estože jejich následníky byly pozd�jší �innosti. Když 

známe délku celkových �asových rezerv, zjistíme, které �innosti jsou kritické a které ne. 

Z tabulky také zjistíme, jaké �innosti se stávají milníky.  

Takovéto zobrazení pomocí tabulky sice obsahuje veliké množství informací o 

projektu, ale je zna�n� nep�ehledné. Proto se v dalších podkapitolách budu v�novat 

p�ehledným zobrazením a analýzou získaných výsledk�.  

 

5.4. SÍ�OVÝ GRAF 
 

Jednou z možných variant zobrazení projektu v MS Projectu je pomocí sí�ového 

grafu, viz. P�íloha �. 3. Existují dva druhy sí�ových graf�: hranov� orientované a uzlov� 

orientované. MS Project pracuje s uzlov� orientovanými sí�ovými grafy, což znamená, 

že �innosti jsou v uzlech a hrany (vazby) slouží k jejich propojení. MS Project 

rozeznává  �ty�i typy vazeb:  

• konec => za�átek (FS) – následující �innost nem�že být zahájena, dokud 

nebude ukon�ena p�edchozí �innost 
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• konec => konec (FF) – následující �innost nem�že být ukon�ena, dokud 

není ukon�ena p�edchozí �innost 

• za�átek => za�átek (SS) – následující �innost nem�že být zahájena, 

dokud nebude zahájena p�edchozí �innost 

• za�átek => konec (SF) – následující �innost nem�že být kon�ena, dokud 

nebude zahájena p�edcházející �innost 

Nej�ast�ji používanou a v práci použitou vazbou je FS, u vazeb FF a SS se mohou 

�innosti p�ekrývat, z �ehož vyplývá efektivní postup prací v �ase. A vazba SF 

z praktického hlediska je nerealizovatelná. 

Sí�ový graf tedy zobrazuje �innosti a vazby mezi nimi. Jednotlivé úkoly jsou 

znázorn�ny geometrickým tvarem (uzly) a �ára mezi nimi vyjad�uje vzájemnou 

závislost, viz. Obrázek 11 a Obrázek 12. Každý uzel obsahuje popis �innosti, její název, 

datum zahájení a dokon�ení, délku trvání �innosti, datum nejd�íve možného za�átku a 

nejpozd�ji p�ípustného konce a celkovou �asovou rezervu. V sí�ovém grafu se vyskytují 

dva typy uzl�. Prvním je obdélník, který charakterizuje �innost a druhým je 

mnohoúhelník, který znázor�uje milník. Pokud je objekt nekritický, má barvu modrou. 

Je-li barva �ervená, je objekt kritický. Stejné barevné ozna�ení platí i pro kritické a 

nekritické znázorn�ní závislosti mezi jednotlivými uzly. U každé vazby je uveden typ 

vazby, pop�ípad� i její p�edstih nebo prodleva.  

Na obrázku 11 je tedy vid�t �innost RPD nové konstrukce, jejíž délka trvání je 

nulová, proto se jedná o milník, oproti následující �innosti demontáže, která trvá 40 dní. 

Mezi nimi je vazba FS, která uvádí, že po skon�ení milníku dne 14.10.04 mohou druhý 

den za�ít demontáže.  

 
Obrázek 11 - Styly uzl� a hran - nekritické 

 
Obrázek 12 - Styly uzl� a hran - kritické 
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Sí�ový graf je dostate�n� p�ehledný, proto sta�í zobrazit pouze jednotlivé �innosti 

a nemusí se tu objevovat rozd�lení po souhrnech. Toto zobrazení nepoužívá �asovou 

osu, proto je výhodné použít ho tehdy, když se zam��ujeme na vzájemné vazby úkolu 

než na dobu trvání, nap�íklad p�i vytvá�ení a dolad�ní plánu, p�i vytvá�ení vazeb mezi 

úkoly, p�i grafickém znázorn�ní úkol�, které ješt� neza�aly, probíhají nebo jsou 

dokon�eny a p�i p�i�azení zdroj�. 

Ze sí�ového grafu je dob�e rozeznatelná kritická cesta. Ta za�íná první �inností 

celého projektu projednáním RPD (ID: 4) dne 27.5.2004. Následuje milník vydání RPD 

pro S�TP (ID: 73). Až za 320 dní dojde k vydání této dokumentace, tak se m�že za�ít 

objednávat materiál a pot�ebné komponenty na S�TP (ID: 65). Po dodání (ID: 66) se 

m�že provád�t jejich montáž (ID: 67). Dále pak prob�hnou individuální a komplexní 

zkoušky S�TP (ID: 68 a 69). Poté p�echází kritická cesta do strojní �ásti, kde se musí 

odzkoušet namontovaný drenážní systém (ID: 52). S odzkoušením souvisí i modulace 

PC a softwar� (ID: 53). Když jsou tyto �innosti hotovy, p�ejde se ke komplexnímu 

vyzkoušení filtr� 1-4 (ID: 54). Po odzkoušení mohou být tyto filtry zprovozn�ny a 

následn� odstaveny filtry 5-8 (ID: 55). Provede se jejich komplexní odzkoušení (ID: 

56), a poté se mohou také uvést do provozu (ID: 57). Kritickou cestu uzavírá 8.5.2006 

RPD skute�ného provedení (ID: 5), kdy se do projektové dokumentace zakreslí 

skute�nost.  

Z celé kritické cesty plyne celková doba trvání projektu a to 508 dní.     

 

5.5. GANTT�V DIAGRAM 
 

V Microsoft Projectu je mnoho forem Ganttových diagram�. Za nejvhodn�jší 

považuji Podrobný Gantt�v diagram, viz. P�íloha �. 4. Od ostatních se liší tím, že 

v tomto typu grafu m�žeme vid�t nejen nekritické a kritické �innosti, kritickou cestu,  

ale také rezervy. Diagram je svisle rozd�len na dv� �ásti. Levá �ást je tabulka, kde jsou 

v �ádcích popsány jednotlivé �innosti a jejich souhrny. Ve sloupcích tabulky jsou 

uvedeny informace o t�chto �innostech, jejich identifika�ní �íslo, název, doba trvání, 

datum zahájení a ukon�ení, p�edch�dci a celková �asová rezerva. Pravá �ást zobrazuje 

grafické vyjád�ení �inností. V levé �ásti záhlaví je �asová osa rozd�lená po m�sí�ních 

intervalech.  
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V grafu se objevuje mnoho objekt�, viz. Obrázek 13 – Styly objekt�. Nej�ast�jším je 

mod�e šrafovaný obdélník, který charakterizuje nekritickou �innost. Kritická �innost je 

ozna�ena �erven� šrafovaným obdélníkem. Milník je nahrazen �erným koso�tvercem 

Stejným barevným principem jsou ozna�eny i �áry zakon�ené šipkou, které reprezentují 

vazby mezi objekty. �ervená zna�í kritickou vazbu, modrá nekritickou, a �erná vazbu 

milníku s �inností. �erné tlusté �áry zakon�ené na obou stranách šipkou ozna�ují 

souhrnné �innosti projektu. Zelená �ára s �íselným údajem na jejím konci se m�že 

objevit pouze u nekritických �inností a udává délku celkové �asové rezervy dané 

�innosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 13 - Styly objekt� v Podrobném Ganttov� diagramu 
 

Z Ganttova diagramu se dají získat stejné informace jako ze sí�ového grafu, ale 

n�které jsou zde p�ehledn�ji zobrazeny.  

P�i pohledu na grafickou �ást je jasné, že mnoho �inností má rezervu a n�které 

z nich ji mají hodn� dlouhou. Jde p�evážn� o �innosti ve stavebním souboru. 

Elektrostavební �ást má rezervu 277 dní, u vzduchotechniky je rezerva dlouhá 411 dní a 

u vytáp�ní 426 dní. V podrobn�jším rozboru diagramu je vid�t, že nejdelší rezervy mají 

�innosti týkající se odzkoušení a revize (ID: 33, 37 a 41). Práv� uvedené t�i �innosti 

souvisejí s ukon�ením prací na uvedených pracovních �ástech. Nový stav musí být 

zakreslen do RPD skute�ného provedení (ID: 5), která se odevzdává až na konci 

projektu. Odzkoušení a revize ale nemohou být provedeny za tak dlouhou dobu, protože 

by namontované nové komponenty nemohly být používány.   

Ve stavební �ásti u demontáže p�íjezdové komunikace (ID: 9), montážního otvoru 

(ID: 11) a protiprašné zást�ny (ID: (13) jsou také delší rezervy. Tyto �innosti mohou 

za�ít až po dokon�ení p�edch�dc�, ale op�t tento stav musí být zakreslen do projektové 

dokumentace (ID: 5). S demontážemi se m�že i n�jakou dobu pose�kat. P�i navážení 
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písku a antracitu se bude moci využít jak p�íjezdová komunikace, tak i montážní otvor. 

Protiprašná zást�na, která je umíst�na v polovin� haly filtr�, zamezí úniku velkého 

množství prachu vznikajícího ukládáním písku a antracitu do nádrží. 

Za zmínku také stojí �ást elektro, kde demontáž (ID: 59) a montáž (ID: 62) 

za�ízení má pom�rn� velkou rezervu. U demontáže je to zp�sobeno pozd�jším vydáním 

projektové dokumentace pro objednávku a následnou montáž dodaného materiálu. 

Následníkem montáže za�ízení je odzkoušení drenážního systému (ID: 52), což je 

kritická �innost, která za�ne až za 148 dní od ukon�ení montáže.  

U dalších �inností je rezerva tém�� zanedbatelná.  

V diagramu jsou uvedeny délky souhrnných �inností, které v sí�ovém grafu 

nejsou vid�t. Stavební soubory trvaly 432 dní  a provozní soubory 476 dní. 

 

5.6. OPTIMALIZACE 

 

Z P�ílohy �. 2 a 4 je velice dob�e rozeznatelné, že mnoho �inností má n�jakou 

rezervu, n�které krátkou, jiné zase p�íliš dlouhou. Díky t�mto rezervám se dají �innosti 

r�zn� p�esouvat po �asové ose tak, aby na sebe �asov� lépe navazovaly. P�itom se 

musejí zachovat vazby mezi nimi. U n�kterých �inností se musejí zachovat jejich 

naplánovaná data za�átk� a konc�. To znamená, že n�které �innosti sice mají rezervu, 

ale není ji možné využít. Ve v�tšin� p�ípadech jde o �innosti, které jsou spjaty 

s milníky. Po vydání dokumentace by se m�lo ihned za�ít se souvisejícími pracemi. 

Pokud po �innosti bez rezervy následuje �innost s rezervou je také lepší ji ponechat tak, 

jak byla p�vodn� naplánována.     

K optimalizaci �inností jsem zvolila op�t Gantt�v diagram, ale v jiné podob�, viz. 

P�íloha �. 5. Je také svisle rozd�len na dv� �ásti. Levá �ást je tabulka, kde jsou v �ádcích 

popsány jednotlivé �innosti. Ve sloupcích tabulky jsou uvedeny pouze informace o 

jejich identifika�ním �ísle, názvu, dob� trvání a o upraveném datu zahájení a ukon�ení. 

Grafická �ást obsahuje mén� objekt� než jak to bylo u Sledovacího Ganttova diagramu, 

viz. Obrázek 14. Všechny �innosti jsou zobrazeny modrým obdélníkem. �erný 

koso�tverec s datem je milník. �erná �ára s šipkou udává vztah milníku s ur�itou 

�inností. A �erná tlustá �ára na obou koncích zakon�ená šipkou znázor�uje souhrnné 

�innosti. Grafická �ást je op�t rozd�lena na m�sí�ní intervaly. 
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Obrázek 14 - Styly objekt� v Ganttov� diagramu - optimalizace 

 

�innosti z�staly stejné jako v podrobném Ganttov� diagramu, jen jejich 

uspo�ádání se zm�nilo a jiné jsou i souhrnné úkoly. Je to z toho d�vodu, aby 

optimalizace vypadala p�ehledn�ji. Souhrnné �innosti shromaž	ují �innosti ur�itého 

typu: kritické, stavební, elektro, strojní a milníky. Souhrnné �innosti pob�ží soub�žn�. 

A v každém souhrnu budou tedy probíhat �innosti tak, jak se naplánovaly jejich nové 

za�átky a konce. 

Kritické �innosti z�stávají beze zm�ny a úmysln� jsou uvedeny jako první, 

protože z nich vidíme, kdy celý projekt za�íná a kon�í a tato délka musí být dodržena, 

jinak dojde ke zpožd�ní projektu.  

Ve stavební �ásti došlo u n�kolika �inností k posunu za�átk� v rámci jejich 

rezervy. Vybourání obklad� a dlažeb (ID: 23) m�že za�ít až po demontáži 

záme�nických konstrukcí (ID: 22). Vrtání otvor� pro technologii (ID:24) je posunuto 

tak, aby skon�ilo stejn� jak vybourání obklad� a dlažeb (ID: 23). Po provedení 

plastových oken a dve�í (ID: 30) lze za�ít s osazováním plastových výrobk� (ID: 31).  

Zám�rn� jsou také posunuty doby za�átk� demontáží montážního otvoru (ID: 36), 

protiprašné zást�ny (ID: 37) a p�íjezdové komunikace (ID: 38). Po navezení antracitu do 

haly filtrace (ID: 35) se m�že za�ít se zazd�ním montážního otvoru a také se zrušením 

provizorní p�íjezdové komunikace za halou filtrace. Nakonec p�ijde na �adu demontáž 

protiprašné zást�ny a to v období, kdy už bude všechen antracit uložen ve filtrech a 

za�ne jeho promíchávání.  

Nejv�tší zm�ny jsou provedeny v �ásti elektro, kde se dalo pracovat 

s demontážemi za�ízení. Demontáže vzduchotechniky (ID: 40) se daly posunout o 
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m�síc, i když na tuto �innosti byla vydána projektová dokumentace 24.6.2004. Takhle 

brzy se vydávala kv�li tomu, aby se mohlo za�ít se stavebními pracemi. Ze stejného 

d�vodu se posunuly demontáže vytáp�ní (ID: 41) o tém�� m�síc. Odzkoušení a revize 

vytáp�ní (ID: 45) nemusí probíhat sou�asn� s odzkoušením a revizí VZT (ID: 44), ale 

mohou na sebe plynule navazovat. Demontáž elektro (ID: 49) m�lo zbyte�n� dlouhou 

rezervu. Tato demontáž je sice spojená s milníkem vydání projektové dokumentace, ale 

ta byla 8.7.2004 vydána hlavn� pro pot�eby strojní �ástí. Za�átek je tedy posunut skoro 

o �ty�i m�síce, tak aby navazovala na montáže.  

Milníky, které se týkají vydání projektové dokumentace, jsou jediné �innosti, 

které jsou provázány s následujícími �innostmi. Toto navázání milník� je d�ležité, 

protože to udává, kdy mohou jednotlivé �innosti za�ít. Ur�ení p�edch�dc� pro ostatní 

�innosti není podstatné, protože už nehledáme kritickou cestu. 

P�i vizuálním srovnání Ganttova diagramu – optimalizace a Podrobného Ganttova 

diagramu lze konstatovat, že pomocí optimalizace vypadá celý projekt jednodušeji a 

p�ehledn�ji.   
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6. ZÁV�RE�NÉ VYHODNOCENÍ A NÁVRH DO 

BUDOUCNA 
 

Cílem bakalá�ské práce bylo seznámit se s principy �ízení rozsáhlých projekt� a 

nabyté znalosti aplikovat na skute�ný projekt. Jádrem práce bylo navrhnout �ešení 

postupu stavebních prací pro úpravnu vody s využitím softwaru Microsoft Project. 

Rekonstrukce vybraných objekt� úpravny vody Hradišt� byla nutná nejen 

z d�vodu zm�ny legislativy, ale také díky �asem opot�ebované technologii. Celý projekt 

rekonstrukce byl velice rozsáhlý, proto jsem z n�ho vyjmula nejzajímav�jší objekt 

pískové filtrace. Protože i tak se jednalo o veliké množství provád�ných �inností, 

musela p�ejít k dalšímu zjednodušování. Pomocí technických zpráv, harmonogram� 

vypracovaných na stavb� a stavebních deník� se mi poda�ilo sestavit projekt o 46 

�innostech. P�i sestavování bylo d�ležité si uv�domit veškeré �innosti, které by se v 

projektu m�ly objevit.  

Poté jsem je musela navzájem provázat a ur�it jejich dobu trvání. Pak jsem mohla 

využít metody kritické cesty, která umož�uje najít tu nejdelší možnou dobu trvání 

celého projektu. Pomocí této metody jsem také získala informace o rezervách, které 

rozd�lily veškeré �innosti na dv� skupiny. První je skupina kritických �inností, které 

nemají žádnou rezervu. Posloupnost kritických �inností udává kritickou cestu, která je 

celkovou dobu realizace projektu. Druhou skupinou jsou nekritické �innosti, které mají 

rezervu n�jaké délky.  

Pokud se v projektu objevuje mnoho rezerv nebo jsou rezervy p�íliš dlouhé, m�že 

se u n�kterých �inností použít optimalizace. V rámci rezerv se m�žou �innosti posouvat 

po �asové ose tak, aby došlo k lepší návaznosti �inností na sebe. U optimalizace jsem 

nenechala �innosti v p�vodním uspo�ádání podle projektové dokumentace, ale rozd�lila 

jsem je podle p�íbuznosti obor� (stavební, strojní, elektro) Kritické �innosti, které se 

sice týkají �ásti elektrické, musí být uspo�ádány zvláš�, protože ty udávají celkovou 

dobu projektu. Zvláš� uvedené jsou milníky týkající se projektové dokumentace, 

protože na nich jsou závislé zejména prvotní �innosti z každého oboru. 

Vypracováním kritické cesty a následné optimalizace možných �inností na 

objektu pískové filtrace jsem dosp�la k výsledku, který jsem p�ed zpracováním této 

práce p�epokládala. D�ležité je a musí se na to brát velký z�etel, že tento objekt je 

vyjmut z celku, tudíž ztrácí vazbu na další objekty, které na n�ho mají vliv nebo na 
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které má vliv on. Kritická cesta, zjišt�né rezervy a následná optimalizace mohou sloužit 

pro lepší kontrolu objektu.  

Podle mého názoru lze tento návrh �ešení stavebních prací využít pro zadávání 

prací subdodavatel�m. Ob� strany pak mají stejný p�ehled o tom, které �innosti se mají 

provád�t a kdy. Když jsem za�ínala zpracovávat optimalizaci, zamyslela jsem se nejen 

nad tím jakého oboru se �innosti týkají, ale také jsem zap�emýšlela nad subdodavateli 

(zdroji), které tyto �innosti provád�li. Na za�átku kapitoly 5.2. jsem sice uvedla, že se 

nebudu zabývat p�i�azením zdroj�, ale p�i optimalizovaní �inností a jejich uspo�ádání je 

tato úvaha prosp�šná. Z Ganttova diagramu – optimalizace je vid�t, jak jdou �innosti za 

sebou a kdyby každá firma m�la takovýto diagram, tak se bude v�d�t, jaké �innosti 

budou provád�t. Kdyby došlo k n�jakému problému nap�. zpožd�ní prací, je ke kontrole 

k dispozici Sledovací Gantt�v digram, ze kterého vy�teme možné rezervy a m�žeme na 

problém zareagovat novým zp�sobem optimalizace.   

�ízení projekt� je tedy možné využít ve stavitelství. Cíl, který byl v mé 

bakalá�ské práci vyty�en, jsem splnila. 
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