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Summary 

The theme of thesis is: Project Management and Risk Implications. The aim of the 

thesis is to refer to the most common risks that occur in almost every project. They also 

analyzed the various stages of the project, an international survey, 

risk analysisand its methods and cooperation between public and private sectors. 

Keywords: 
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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je: Řízení projektů a jejich rizika. Cílem práce je 

poukázat na nejběţnější rizika, která nastávají téměř v kaţdém projektu. Jsou zde 

rozebrány jednotlivé etapy projektu, mezinárodní průzkum, analýza rizik a její metody a 

spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.  
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1 ÚVOD 

V dnešní době se stále častěji a častěji setkáváme s jedinečnými projekty ať uţ 

v pracovním nebo i soukromém ţivotě. Zavedení projektového řízení ve firmě, většinou 

vede k získání ještě větší poptávky po jejich produktech nebo sluţbách, k zavedení a 

zrychlení nových výrobních postupů, tak aby byl zákazník spokojen a nepřecházel ke 

konkurenci. Projekty však musí být dobře organizované, aby dosáhly předem daného cíle.  

Dnes uţ není privilegiem projektových kanceláří, ţe vytvářejí tyto projekty sami. 

Avšak firmy je často volí, protoţe nemají své vlastní oddělení, které by se tím zabývalo. 

Výhodou je to, ţe tuto práci nechají na odbornících, kteří uţ v daných úkolech mají určité 

zkušenosti. Zadavatelé firmy si pouze nastaví podmínky a účel, čeho by chtěli dosáhnout. 

V soukromí se těmito úkoly můţeme zabývat také, můţeme si zařizovat různé akce 

(rekonstrukce strojů – automobilů, motocyklů atd.), nebo různé výstavby (rekonstrukce 

bytu, stavby menších budov, bazénů atd.).  

Cílem této práce je seznámení s celkovým průběhem projektu. Budou zde 

charakterizované jednotlivé části, které by měl kaţdý projekt obsahovat – definování, 

plánování, vedení, sledování a zakončení projektu. Dále bude práce zaměřena na 

nejčastější interní i externí rizika, která mohou nastat během projektu. Bude zde uvedeno 

několik metod, která rizika analyzují a v neposlední řadě i kritické zhodnocení rizik 

projektu. Zaměřím se i na spolupráci veřejného a soukromého sektoru a výhody a 

nevýhody této spolupráce. 
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2 PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V SOUČASNÉ DOBĚ 

Kaţdý, kdo se zabývá nebo bude zabývat řízením projektů, by měl být obeznámen se 

základními pojmy a zásadami, které jsou podmínkou pro úspěšné zpracování a dokončení 

projektu.  

Projektem můţeme často rozumět naplánování a vyřešení určitého úkolu, problému 

či činnosti od počátku aţ po dokončení úkolu. 

Dle normy ISO 10 006 je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných 

a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení předem 

stanoveného cíle, který vyhovuje specifikovaným poţadavkům, včetně omezení daných 

časem, náklady a zdroji.[18] 

Projekt je sekvence činností, mající jeden začátek a jeden konec, přidělené zdroje a 

směřující k vytvoření určitých produktů. S vytvořením produktů je vţdy spojeno 

riziko.[18] 

Dle autora Fialy je projekt výsledkem materiální nebo nemateriální povahy, 

zaloţeného na strategickém plánu, navrţeném, organizovaném a realizovaném pod řízením 

někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele. [3] 

Dle autorů Skalického a Vostrackého je projekt časově omezené úsilí vedoucí k 

vytvoření unikátního produktu nebo sluţby. Časová omezenost znamená, ţe kaţdý projekt 

má definovaný začátek a konec. Unikátnost znamená, ţe produkt nebo sluţba se nějakým 

významným způsobem liší od podobných produktů nebo sluţeb. [7] 

2.1 Charakteristické znaky projektu 

Dle autora Rosenaua existují čtyři typické znaky projektů, které odlišují řízení 

projektů od jiných manaţerských činností: [6] 

Prvním znakem je trojimperativ, který se skládá ze tří základních podmínek. Někdy 

je nazýván trojpodmínkou nebo trojrozměrným cílem. Těmito podmínkami jsou: 

 provedení (kvalita) – CO se má udělat a v jaké kvalitě  

 čas – připravení tzv. časové osy – KDY musí být daná část hotová 

 náklady – finanční rozpočet – KOLIK musíme investovat do projektu 
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Projekt je povaţován za úspěšný jen tehdy, pokud se nám podaří splnit všechny tři 

podmínky současně – tedy dodrţet provedení (kvalitu), čas a náklady. Podle znázorněného 

obrázku 1, by byl projekt povaţován za dokonalý, protoţe rozdělení všech 3 podmínek je 

rovnoměrně rozdělené. 

 

Obrázek 1 - Trojimperativ [9] 

Ale velmi úspěšných projektů je málo, proto si můţeme roviny podle svých potřeb 

volně upravit. Na obrázku 2 je znázorněna změna parametru imperativu. 

 

Obrázek 2 - Změna parametru trojimperativu [9] 
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Zadavatel projektu většinou poţaduje zhotovení projektu v co nejkratší době, 

minimální náklady, ale co největší kvalitu. Vyhotovitel se však snaţí o pravý opak. Avšak 

platí, ţe jednotlivé podmínky jsou navzájem na sebe závislé. To uţ však záleţí na 

poţadavcích zadavatele projektu. Běţně dochází v realizaci projektu ke změnám – např. 

upravení poţadavků nebo celková změna cíle. Při změně cíle musí projektový tým 

navrhovat řešení, která by vyhovovala zadavateli projektu.  

Druhým znakem je jedinečnost, protoţe kaţdý projekt se provádí pouze jednou. Je 

dočasný a v téměř kaţdém případě na něm pracuje jiná skupina lidí, která ovlivňuje další 

skupiny lidí. Projekt, díky své ojedinělosti, na sebe bere riziko neúspěchu. Nikdy 

nedokáţeme přesně říct, co nás během průběhu projektu postihne. 

Zdroje jsou třetím znakem potřebným k realizování projektů. Jedná se buďto o 

lidské nebo materiálních zdroje. Nad většinou z poţadovaných zdrojů má manaţer projektu 

jen minimální kontrolu. Z těchto důvodů musí dobře organizovat lidské zdroje, tak aby 

byly plně vyuţity materiální zdroje. Řeší různé potíţe, které mohou vznikat při vyuţívání 

těchto zdrojů a současně řeší poţadavky zadavatele projektu při dodrţování časového 

diagramu a rozpočtového plánu.  

Organizace je posledním - čtvrtým znakem typického projektu. Jejím úkolem je 

sledování velkého počtu cílů, protoţe se skládá např. z různých profesí, nepředvídatelných 

reakcí zájmů a povahových vlastností lidských zdrojů. Organizace se musí umět 

přizpůsobovat při nedostatku zdrojů a umět si připravit plány k dostupnosti zdrojů. Dalším 

úkolem organizace je zajišťovat potřebné informace, které by pomohly k realizaci projektu 

– např. jaké zvolíme odpovědné pracovníky projektu, kolik se hodlá investovat do 

projektu, informace o případné konkurenci.  

2.2 Řízení projektů 

Řízení projektů je souborem metod, technik a nástrojů, které vedou k efektivnímu 

řešení. Smyslem projektu řízení je předvídání co největšího počtu potíţí. Dále plánování, 

organizování a řízení úkolů tak, aby byl projekt přes všechny rizika co nejlépe dokončen. 

Problematika řízení projektů je zmapovaná do 5 důleţitých kroků, které jsou podmínkou 

pro úspěšné dokončení projektu. Tato pětice činností je vzájemně propojena.  
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Na obrázku 3 je znázorněn postupný vývoj řízení projektu, který se postupem času 

upravuje, dokud provedené činnosti neodpovídají aktuálním poţadavkům projektu. Pak se 

dá projekt povaţovat za definitivně ukončený.  

 

Obrázek 3 - Řízení projektu [6] 

2.2.1 Definování 

Definování je vymezení cíle daného projektu, aneb co by měl vlastně projekt 

splňovat. Mnoho manaţerů špatně definuje cíl projektu a tím pádem vzniká mnoţství 
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ztrátových časů, chyb a problémů. Manaţeři musí volit realizaci projektu tak, aby 

odpovídal poţadovanému záměru, pro který má být definován. Kaţdý cíl musí být 

podrobně specifikován tak, aby byl správně vykonán. Správné definování nám můţe 

ušetřit náklady i čas. Záleţí také na tom, kdo bude definovat cíle, zda pouze manaţer, 

zadavatel projektu nebo projektový tým. Většinou však navrhuje zadavatel projektu 

podmínky, kterými se projektový tým zabývá a volí nejlepší moţné řešení k vyřešení 

cíle. Manaţer v těchto případech slouţí jen jako prostředník mezi oběma stranami.  

Pokud jsou domluveny všechny cíle, začíná vyjednávání o smlouvě mezi 

zadavatelem a dodavatelem projektu. Jedná-li se o projekt, který je jen pro naše účely, 

nemusíme se zabývat vyhotovováním smlouvy. Smlouva musí obsahovat základní údaje 

o dodavateli a zadavateli (jméno a adresu), specifikaci zodpovědných osob 

s podpisovými právy, lhůtu dodání, podmínky pro průběţné kontroly, seznam 

dokumentace k projektu a mnoho dalších informací. Ve smlouvě musí být definovány 

podmínky, k čemu by měl být projekt pouţit. Dále musí být stanovena maximální cena, 

kterou zadavatel hodlá investovat do projektu. To uţ ale záleţí na stranách, na čem se 

obě strany dohodnou a co bude smlouva obsahovat. 

2.2.2 Plánování  

Cílem této činnosti je dobře specifikovat provedení, vymyslet a rozvrstvit časový 

harmonogram a připravit finanční rozpočet, vybrat vhodné pracovníky do projektového 

týmu. Plánování napomáhá lepší koordinaci a komunikaci mezi lidmi, kteří se na projektu 

podílí. Je základem pro sledování průběhu projektu. 

Do celého plánování musí být zapojeni všichni potřební členové projektového týmu a 

manaţer projektu, aby mohl informovat zadavatele o průběhu práce. Plán je obvykle 

rozdělován na dílčí části, ve kterých jsou obsaţeny jednotlivé úkoly s přidělenými právy 

osob.  Kaţdý plán musí dodrţovat několik poţadavků, kterými se musíme řídit.  

Hlavní osobou při plánování projektu je manaţer. Manaţer je osoba, která 

zodpovídá za provoz dané organizace. Přiděluje lidem z projektového týmu práva a 

odpovědnost podle svého uváţení a hlavně jejich zkušeností. Jeho dalším úkolem je 

motivovat své podřízené, aby dosáhli lepších výsledků v daném úkolu.  Ostatní členové 

projektu nikdy nesmí zapomenout, kdo je jejich šéf. Přední vlastnosti manaţera by měly 

být především komunikativnost (umět jednat s lidmi – zjednat si autoritu), neztrácet 
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globální přehled o problému (vědět úplně o všem, co se kde děje), umět řídit velké 

mnoţství lidí (pověřovat je danými úkoly a příkazy), umět řídit krizové situace, měl by být 

důsledný – třeba i umět potrestat projektanty za způsobené chyby, spravedlivý (umět 

ocenit práci) a zároveň přátelský ke svým podřízeným.  

Jedním ze základních poţadavků pro vypracovávání projektu je vytvoření 

projektového týmu.  Týmem většinou myslíme skupinu lidí, kteří jsou na sobě pracovně 

závislí. Jejich společným úkolem je stanovený cíl, kterého se snaţí dosáhnout. Jejich dělba 

práce a odpovědnost na projektu závisí na počtu členech týmu. Tým se většinou skládá 

z minimálně 3 lidí. Maximální počet lidí v týmu je do 20 lidí. Projektový tým lidí tvoří 

především lidé, kteří jsou přiřazeni k projektu od úplného začátku aţ do samotného konce. 

Část týmu plní většinou funkci řídící a administrativní. Zbytek tvoří odborníci, kteří 

setrvávají v projektu podle potřeby. Dále můţe projektový tým obsahovat pracovníky 

mimo vlastní organizaci, kteří v projektu působí jako vnější lidské zdroje. Mohou to být 

různí poradci nebo kvalifikovaní odborníci, které ve své organizaci nemáme.     

Dalším poţadavkem projektu je jeho hierarchie struktury činností. Úkolem této 

struktury je vhodné rozdělení celého projektu na dílčí části. Při přesném rozdělení se nám 

pak nemůţe stát, ţe vynecháme určitou část, kterou můţeme ve většině případů později 

postrádat. V této struktuře činností uţ manaţer projektu musí přiřazovat úkoly jednotlivým 

pracovníkům, na kterých budou pracovat, ať uţ jednotlivě nebo společně. Manaţer vţdy 

musí vybírat pracovníka podle jeho zkušeností. Zkušenějším jsou zadávány sloţitější úkoly 

a ostatní členům týmu jsou přidělovány doplňující úkoly.   

Součástí plánování je také harmonogram. Počáteční a konečný termín je dohodnut 

mezi dodavatelem a zadavatelem projektu. Tyto termíny jsou obsaţeny ve smlouvě. 

Celkový čas je pak rozčleněný na dílčí odhadované termíny, podle kterých se projekt 

realizuje. Pro lepší realizaci je vhodnější nechávat si alespoň nějakou rezervu z důvodu, ţe 

se nám vyskytne nějaký problém, který budeme řešit v průběhu projektu. Harmonogram 

definuje, kdy budou pouţity dostupné zdroje a kteří pracovnici týmu na nich budou 

pracovat.  

Velmi častým pomocníkem manaţera projektu při vytváření hierarchické struktury 

činností a harmonogramu jsou počítačové programy. Můţeme v nich vytvářet diagramy a 

grafy, které pak slouţí k přehlednějšímu nadefinování projektu. Můţeme zvolit např. 

program MS Project firmy Microsoft, PROJECT PLANNER nebo SureTrack Project 
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Manager od firmy Primavera, TIME LINE od firmy Symantec a další. Např. v programu 

MS Projectu manaţer nastavuje všechny hlavní úkoly a jejich dílčí činnosti. U kaţdého 

úkolu nastavuje přiřazené role pracovníkům týmu, časové rozmezí kaţdého úkolu, 

rozpočet daného úkolu a přiřazení jednotlivých zdrojů k jednotlivým úkolům. Dalším 

nastavením v programu je také moţnost, kde přidělujeme návaznost jednotlivých úkolů. 

Tím dosáhneme toho, ţe pokud nebudeme mít splněný jeden z některých úkolů, je hlášena 

chyba.  

Pro sestavení hierarchické struktury činností je poţíván síťový graf. Je to grafické 

znázornění, které nám vzájemně spojuje události a úkoly v projektu. Cílem je zobrazit 

jejich propojenou závislost. Kaţdý úkol je spojen s předchozími, rovnoběţnými i 

následnými úkoly.  

Pravidla, kterými se řídíme při sestavování síťového grafu, jsou následující: 

 v grafu se nesmí vyskytovat cyklus neboli smyčka 

 kaţdému uzlu mimo prvního musí předcházet alespoň jedna činnost 

 po kaţdém uzlu mimo posledního musí následovat alespoň jedna činnost 

 kterékoliv dva uzly musí spojovat pouze jedna činnost 

 orientace hran je řešena šipkami 

 k vyjádření hrany lze vyuţít fiktivní činnost, která nemá ţádný čas a zdroje 

 graf má pouze jeden počáteční a jeden koncový uzel  

Základní pojmy síťového grafu: 

uzel – znázorňují nám časové události projektu. Mohou být značeny číslicemi v kruhu, ve 

čtverci nebo v obdélníku  

hrana – jsou to ohodnocené činnosti, které spojují uzly orientovanou šipkou. Mohou být 

značeny písmenky  

fiktivní činnost – hrana, která nemá nárok na čas a zároveň nemůţe mít nároky na zdroje  

Při sestavování síťového grafu lze vyuţit metodu CPM (Critical Path Method). Je 

to metoda, která umoţňuje stanovit činnosti v projektu, které jsou kritické vzhledem 

k plánovanému termínu dokončení. 

Při pouţívání metody CPM pouţíváme následující postup řešení: 
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 Provedeme plánování postupu jednotlivých činností řešeného projektu pomocí 

síťového grafu. 

 Určíme doby trvání jednotlivých činností a stanovíme dílčí termíny. 

 Vyhledáme kritickou cestu a provedeme její analýzu. 

 Stanovíme časové rezervy. 

Časové charakteristiky 

Nejdříve moţný začátek provádění činnosti – časová charakteristika, která vychází 

z toho, ţe činnost nemůţe začít dříve, neţ skončí všechny činnosti, které ji předcházejí. 

Všechny činnosti, vycházejí z uzlu ui, mají zřejmě stejný moţný začátek – tuto 

charakteristiku označíme jako t
0

i. 

Nejdříve moţný konec provádění činnosti – daný součet nejdříve moţného začátku 

a doby trvání činnosti. Pro činnost, která je reprezentována hranou hij, bude nejdříve 

moţný konec dán vztahem t
0

i + yij, kde yij je doba trvání této činnosti – tuto charakteristiku 

označíme jako t
0

j. 

Nejpozději přípustný konec provádění činnosti – je charakteristika, která udává 

okamţik, kdy musí nejpozději činnost ukončit, aby nedošlo ke skluzu v provádění 

navazujících činností. Všechny činnosti, které končí v uzlu uj, mají zřejmě stejný 

nejpozději přípustný konec – tuto charakteristiku označujeme symbolem t
1

j. 

Nejpozději přípustný začátek provádění činnosti – je rozdíl nejpozději 

přípustného konce a doby trvání této činnosti. Pro činnost, vyjádřenou hranou hij, bude 

tedy nejpozději přípustný začátek určen vztahem t
1

j – yij. Tuto charakteristiku značíme 

symbolem t
1

i. [4] 

Pouţívané značení při metodě CPM je znázorněné na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Značení při metodě CPM 



Michal Štrébl: Řízení projektů a jejich rizika 
 

2011  10 
 

 

Postup výpočtu 

Výpočet vpřed – fáze, při které zjišťujeme výpočty nejdříve moţných začátků a 

konců realizovaných činností podle vztahu: 

t
0

j = maxi (t
0

i + yij)     (1) 

Nejdříve moţný začátek provádění činností vycházejících ze vstupního uzlu sítě ui 

je nastaven na nulu  

t
0

i = 0       (2) 

V jednotlivých iteracích se postupně vypočte podle výše uvedeného vztahu nejdříve 

moţný začátek činností, které vycházejí z uzlů u2, u3, …, un, kde n je index výstupního 

uzlu sítě. 

Označíme si symbolem T nejdříve moţný začátek provádění činností pro výstupní uzel 

sítě, tzn.  

T = t
0

n       (3) 

Hodnota T ve výpočtu vpřed znázorňuje nejkratší moţnou dobu, při které můţeme 

realizovat celý projekt.[4] 

Výpočet vzad – fáze, při které zjišťujeme výpočty nejpozději přípustných konců 

realizovaných činností podle vztahu 

t
1

i = minj (t
1
j + yij)     (4) 

Za nejpozději přípustný konec provádění činností, které končí ve výstupním uzlu 

sítě un je dosazena hodnota Tpl (t
1

n = Tpl). Zde je třeba si uvědomit, ţe nejpozději přípustný 

konec pro činnosti ve výstupním uzlu je současně nejpozději přípustným koncem realizace 

celého projektu. Hodnota Tpl, která je vlastně plánovanou dobou pro ukončení projektu, 

musí být tedy větší nebo rovna délce kritické cesty T (Tpl ≥ T), která udává, jak jsme jiţ 

uvedli, nejkratší moţnou dobu realizace projektu. 

V jednotlivých iteracích je postupně vypočten podle výše uvedeného pravidla 

nejpozději přípustný konec činností, které končí v uzlech un-1, un-2,…,u1.[4] 

Výpočet rezervy 

Po výpočtu vpřed a vzad je kaţdá činnost, reprezentovaná obecně hranou hij, 

charakterizovaná okamţikem, kdy můţe nejdříve začít a okamţikem, kdy musí nejpozději 

skončit. Tyto dvě časové charakteristiky definují časové rozpětí pro realizaci dané činnosti. 

Uváţíme-li, ţe doba trvání činnosti je yij, potom lze vypočítat tzv. celkovou časovou 
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rezervu, která je k dispozici pro provedení této činnosti, jako rozdíl mezi nejpozději 

přípustným koncem, nejdříve moţným začátkem a dobou trvání činnosti.  

Celková časová rezerva je rozdílem nejpozději přípustného konce, nejdříve 

moţného začátku a doby trvání činnosti.  

Lze to vyjádřit vzorcem:  

CRij = t
1

j – t
0
i – yij      (5) 

Kritické činnosti – jsou činnosti, kdy jejich celková časová rezerva je nulová – Tpl = T. 

Platí tedy pro ně, ţe jejich celková rezerva je rovna rozdílu mezi plánovanou dobou 

ukončení celého projektu Tpl a mezi délkou kritické cesty T, tzn.,  

CRij = Tpl – T       (6) 

Kritická cesta – cesta, která znázorňuje uspořádání kritických činností, jejichţ časová 

rezerva je rovna nul, od počátečního ke koncovému uzlu. Představuje moţnou dobu, ale 

zároveň je nejdelší cestou. Jakákoliv prodleva kritické cesty má za následek zpoţdění 

celého projektu.  

Přehlednou pomůckou je Ganttův diagram. Je to pruhový diagram, který se dá 

lehce tvořit a upravovat. Graficky znázorňuje posloupnosti úkolů v harmonogramu. Je to 

běţná technika slouţící k prezentaci úkolů a hierarchie struktury činností. Jak je vidět na 

obrázku 8, který se nachází na straně 14, tak principem Ganttova diagramu je, ţe 

horizontální osa znázorňuje časové období trvání projektu.  

Vertikální osa naopak znázorňuje jednotlivé etapy a úkoly ze kterých se projekt 

skládá. Kaţdý řádek pak znázorňuje jednotlivý úkol. Kaţdý úkol je označen pruhem, jehoţ 

levá strana značí plánovaný začátek úkolu a pravá strana ukončení úkolu. Délka pruhu 

ukazuje předpokládané rozmezí jednotlivého úkolu. Celý projekt je v Ganttově diagramu 

dělen na fáze, které obsahují jednotlivé úkoly. Za kaţdou fází v diagramu musí být milník. 

Je to nulová doba trvání, která vyjadřuje činnost pro průběţnou kontrolu realizace projektu.  

Finance jsou důleţitým poţadavkem celého projektu, bez kterého se neobejde ţádný 

projekt. Celková finanční částka je definovaná ve smlouvě mezi dodavatelem a 

zadavatelem projektu. Proto musí manaţer komunikovat s projektovým týmem a předloţit 

jim finanční rozpočet, který poskytne zadavatel projektu. Celkové finance se později dělí 

na kaţdé úkoly a materiální zdroje zvlášť. Při pevně vymezeném rozpočtu musíme mít 
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rozpočítané do poslední poloţky. Předem musíme počítat také s peněţní rezervou, z 

důvodu změny ceny zdrojů, inflace, výdajů na odměny členům týmu atd.  

Dalším poţadavkem projektu jsou zdroje. Manaţer musí zajišťovat nutný spotřební 

materiál a zařízení potřebné k realizaci projektu. Při zajištění materiálu musíme volit 

spolehlivé dodavatele, kteří dodají potřebný materiál v daném termínu. Pokud nemáme 

k dispozici potřebné zařízení k realizaci nebo nevyhovuje zadavateli projektu, musíme si 

ho zajistit podle předem daných poţadavků stanovených ve smlouvě. 

Nesmíme také zapomínat na rezervy, ať uţ finanční nebo časové. Rezerva je 

nezbytný doplněk kaţdého projektu. Slouţí jako reakce na různá rizika během projektu. 

Zadavatele si mohou zadat poţadavek do smlouvy na vytvoření rezervy z obavy, ţe jejich 

projekt nebude splněn v daném termínu. Rezervy se obvykle projevují v podobě 

neplánovaných a nedůleţitých nebo opakujících se činností během celkového projektu.  

Po stanovení cíle, zajištění financí a zdrojů, vybrání pracovníků do projektového 

týmu, rozčlenění projektu na části a vymezení časového harmonogramu, můţeme začít s 

projektem. K přípravě projektu si musíme zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro 

zpřehlednění jednotlivých zdrojů, poţadavků na projektový tým, podle kterých budeme 

kontrolovat samotný projekt.   

Příklad CPM 

Zde bych uvedl příklad, který je typickým znázorněním pouţití metody CPM. Jedná 

se o otevření nového obchodního střediska. Manaţer firmy měl sestavit na sebe navazující 

činnosti a odhadnout jejich dobu, podle kterých se bude projekt realizovat. Na obrázku 5 

jsou označeny činnosti písmenky, vedle kterých je jejich popis.  

 

Obrázek 5 - Hierarchická struktura činností [4] 



Michal Štrébl: Řízení projektů a jejich rizika 
 

2011  13 
 

 

Dále je zobrazena doba trvání jednotlivých činností v týdnech. A v posledním 

sloupci je zobrazena návaznost předchozí činnosti na následující.   

Manaţer při vytváření síťového grafu, který je zobrazen na obrázku 6, pouţívá výše 

uvedeného postupu při výpočtu nejdříve moţných začátků činností.  

 

Obrázek 6 - Síťový graf - nejdříve možné začátky činností [4] 

Na obrázku 7 je znázorněn síťový graf, při kterém byl pouţit výpočet pro nejpozději 

přípustné konce a výpočet celkových rezerv.  

 

Obrázek 7 - Síťový graf  - nejpozději přípustné konce a celkové časové rezervy[4] 

Také je znázorněna kritická cesta, která je sloţena z kritických činností. Na 

následujícím obrázku 8 je znázornění celého projektu v Ganttově diagramu. 
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Obrázek 8 - Ganttův diagram 
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Celková doba projektu trvá 21 týdnů a to představuje nejkratší čas, za který je moţno 

projekt realizovat, ale současně se jedná o nejdelší cestu.  

2.2.3 Vedení 

Vedením můţeme rozumět uplatnění manaţerského stylu řízení, které koordinuje 

lidské zdroje, dodavatele a smluvní partnery.  

U lidských zdrojů volí manaţeři správné sloţení pracovního týmu. Ten by měl 

obsahovat základní část týmu, která bude po celou dobu trvání nezměněná. Tím bude 

zajištěna průběţná informovanost o celkovém přehledu projektu. Základ týmu můţe být 

rozšířen o další pracovníky podle potřeby v jednotlivých časových úsecích. Při vedení 

týmu rozdělují manaţeři jednotlivým členům týmu pravomoci a vedou je k odpovědnosti 

za svou práci. Musejí je však také určitým způsobem motivovat - ať uţ finanční odměnou 

nebo jinou prémií za dobře odvedenou práci. Díky této motivaci se členům realizačního 

týmu kvalitněji pracuje a dodrţují tak termíny dle časového harmonogramu. Manaţeři 

předem rozhodují o jejich pracovním místě a v jakém čase budou vykonávat určitou úlohu.  

U dodavatelů musí manaţeři klást důraz na včasné dodávání potřebných materiálních 

zdrojů. Při opoţděném dodání zdrojů by manaţeři měli poţadovat slevu na zásilce, protoţe 

dochází k časové prodlevě celého projektu.  

U smluvních partnerů musí manaţeři hlídat, zda plní přidělené poţadavky, na 

kterých se spolu předem domluvili, zda poskytují včas potřebné finance. Zároveň smluvní 

partnery musí informovat o průběhu vývoje celého projektu. 

2.2.4 Sledování 

Sledováním se kontroluje stav a postup projektových prací, abychom včas zjistili 

odchylky od plánu a mohli rychle přistoupit k jejich nápravě. Nesmíme to však 

s kontrolováním přehánět, aby nám zůstal čas také na samotnou práci.  

Sledování je proces, který současně probíhá s projektem. Kontrola projektu musí být 

sledována od úplného počátku. Díky tomu postupně zjišťujeme, jestli jsou podmínky pro 

dosaţení určitého cíle včas splněné, dále v poţadované kvalitě a rozpočtu projektu. 
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Součástí sledování a kontroly rizik jsou vytvářeny opatření, která by sníţila nebo 

dokonce i zabránila případnému riziku. Další důleţitou částí, kterou zjišťujeme během 

projektu, jsou změny, které nám ovlivňují jak rozpočet, čas i kvalitu.  

Chceme-li aby kontrola byla pečlivá, musí být jednoznačně určena pravomoc a 

odpovědnost pracovníkům projektového týmů. Musí se pořádat pravidelné porady během 

celého procesu. Dále zpracovávat dokumentaci k projektu a srovnávat plán se skutečností, 

zda se neodbočuje od předem daného cíle.   

Celé sledování je zaměřeno na dodrţování termínů, zda je prováděná práce kvalitní, 

zda je dostatek materiálních zdrojů a jestli se čerpá rozpočet podle plánu. Těmito 

zjištěnými informacemi, stanoví manaţer projektu zásahy do projektu.   

Při změně termínu jednotlivých úkolů jsou vyuţívány počítačové programy se 

síťovými grafy nebo Ganttovými diagramy. Je to velice rychlé a přehledné řešení. Při 

změně ceny zdrojů musíme hledat buďto levnějšího dodavatele, coţ povede k časové 

prodlevě nebo omezit potřebný spotřební materiál, čímţ dosáhneme sníţení kvality.  

Proto je důleţité sledování manaţera projektu, který díky svému pravidelnému 

vyhodnocování podává podrobné informace o situaci zadavateli projektu. Poté se hledá 

řešení, které by vedlo ke kompromisu obou stran.  

V kaţdém projektu se v průběhu doopravují menší či větší změny. Je úplně 

v pořádku, ţe dochází ke změnám. Tím si manaţer můţe alespoň ověřit své vůdčí 

schopnosti v dané situaci. Díky změnám získávají cenné zkušenosti i pracovníci 

projektového týmu. 

2.2.5 Zakončení 

Zakončením projektu je vlastně podepsání a předání  veškerých 

předávacích protokolů, ve kterém je potvrzeno, ţe je vše, jak má být. Součástí protokolů 

jsou průběţné monitorovací zprávy, které jsou chápány jako výstupy kontrolních činností. 

Tyto zprávy slouţí manaţerům jako pomoc v problémových situacích.  Na tuto poslední 

část se zapomíná, případně se neprovádí úplně. Správné ukončení projektu má obrovský 

přínos pro plánování projektu následujícího.  

Cílem celkové činnosti v projektu je dosaţení toho, aby zadavatel projektu přijal náš 

výsledek. S přijetím výsledku vlastně souhlasí s náklady, časem a kvalitou. Před konečným 

předáním projektu, dochází k otestování za asistence zadavatele projektu. Při kladném 
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výsledku dochází k ukončení projektu. Při záporném výsledku dochází k přepracování 

projektu. Někdy můţe poţadovat zadavatel, ţe projekt bude ukončen aţ po předání na 

místo určení, které bylo definováno ve smlouvě. Po přijetí projektu zadavatelem, se obě 

strany musí domluvit, jak to bude s plněním záruky. Jaká bude vlastně podpora ze strany 

vyhotovitele projektu. Tyto podmínky by také měla obsahovat smlouva.  Poté si 

vyhotovitel projektu vymezí problémy a jejich výsledky si zadá do své databáze problémů. 

Tento seznam pak slouţí jako pomocník při zpracovávání dalších projektů.  

Po celkovém ukončení projektu dochází k rozpuštění projektového týmu, kde manaţer 

zhodnotí týmu výsledek jejich náročné práce. Finální dokumenty k projektu se vyhotovují 

v několika kopiích. Pro zadavatele projektu a vyhotovitele projektu, který tyto dokumenty 

schraňuje v případě poškození či ztráty ze strany zadavatele. 
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3 RIZIKA V PROJEKTECH 

Dle Ottova obchodního slovníku je riziko historický výraz, pocházející údajně ze 17. 

století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Výraz risico pochází z italštiny a 

označoval úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo 

„vystavení nepříznivým okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto 

heslem vysvětlení, ţe se jedná o odvahu či nebezpečí, případně ţe „riskovat“ znamená 

odváţit se něčeho.[8]  

Rizika nastávají všude tam, kde výstup nebo následek činnosti nebo rozhodnutí není 

jistý. Negativní stránku této nejistoty lze označit za riziko. [16] 

Pojem riziko má několik různých definicí, proto neexistuje jednotná uznávaná 

definice. Riziko můţeme definovat např. jako odchýlení skutečných výsledků od 

očekávaných, chybné rozhodnutí v důleţitých situacích, nejistotu dosaţení výsledku. 

3.1 Rozdělení rizik 

V kaţdém projektu je celá řada rizik – s malým či větším dopadem. Těţko můţeme 

určit to nejzávaznější riziko, ale mohli bychom odhadnout to nejběţnější. Tím se stává 

bohuţel lidský faktor. Rizika můţeme dělit na interní a externí. 

3.1.1 Interní rizika 

Interní rizika můţe manaţer svým vlivem ovlivnit. Mezi tato rizika patří:  

komunikační rizika  

 nepřesně určené cíle projektu 

 stanovení nákladů na projekt 

 nedostatečná komunikace 

 zajištění nesprávných dodavatelů určitých částí projektu 

sociální rizika 

 špatné určení manaţera projektu 

 nesprávné sestavení členů týmu 

 kvalifikace členů týmů 

 je fluktuace členů týmů 
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 špatné klima ve firmě, kde je projekt vytvářen 

 špatné fungování týmu 

 nesprávné přidělení práce jednotlivým členům týmu 

 přechod pracovníků projektového týmu do konkurenční firmy 

 nedostatečná motivace pracovníků 

 ignorování problémů 

 změny řízení během projektu 

 nedodrţení posloupnosti hierarchické struktury činností 

technologická rizika 

 zastaralost technického vybavení    

 nedostatečné zálohování dat 

bezpečnostní rizika 

 vynášení dat ke konkurenci 

 nedodrţování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

finanční rizika 

Nyní k jednotlivým bodům trochu podrobněji. 

Komunikační rizika 

Nepřesně určené cíle projektu souvisí s komunikací mezi zadavatelem a 

vyhotovitelem. Zadavatel díky své nepromyšlenosti cíle projektu, nedokáţe nastínit a 

dobře vysvětlit své poţadavky na daný projekt, o který se mu jedná. Na straně vyhotovitele 

dochází k nepochopení. Výsledkem snaţení obou stran je rozdílná představa o celkové 

charakteristice projektu.  

Stanovení nákladů na projekt můţe být dalším rizikem u komunikace mezi oběma 

stranami. Zadavatel nedokáţe odhadnout finanční částku, kterou hodlá investovat do 

projektu, díky své neznalosti určitého projektu na trhu. Tím se dostává do situace, ţe strana 

vyhotovitele nadhodnocuje celkové náklady. Dalším rizikem stanovených nákladů je jeho 

nepřehledný rozpočet. Náklady na jednotlivé činnosti nemusí být podrobně specifikovány. 

To by mělo za následek, ţe zadavatel nesprávně vede podrobné účetnictví o vše, na co byly 

finanční prostředky pouţity.   

   Nedostatečnou komunikací rozumíme komunikaci mezi projektovým týmem a 

manaţerem nebo manaţerem a zadavatelem projektu. Myslí se tím, ţe se jedná o 
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nepravidelné jednání, ať uţ za pomocí pracovních schůzek se zadavatelem, nebo 

pracovních porad s projektovým týmem, nebo komunikací zajištěnou pomocí telefonu a 

elektronické pošty. Díky nedostačujícím informacím, by došlo ať uţ dříve nebo později 

dojít ke špatnému vývoji projektu.   

Zajištění nesprávných dodavatelů určitých částí projektu závisí také na 

manaţerských schopnostech. Pokud se vybere nespolehlivý dodavatel, který poskytuje 

opoţděně a hlavně nekvalitní potřebné části pro projekt, můţe to ovlivnit celý časový 

harmonogram prací, coţ pak můţe vést k přepracování celého harmonogramu, hledání 

nového dodavatele a zvýšení nákladů. 

Sociální rizika 

Špatné určení manaţera projektu můţe vést k nezdaru celého projektu. Manaţer by 

nemusel mí potřebnou kvalifikaci, dostatečné zkušenosti na prací s vedením projektu a 

nemusel by umět komunikovat s lidmi. Dalším důvodem špatného určení manaţera by byla 

neschopnost řešit aktuální problémy a zjednání autority u svých podřízených.  Nejhorším 

by bylo určení manaţera do funkce, který je snadno ovlivnitelný a nemá svůj vyhraněný 

názor.  

Manaţer můţe ovlivnit spoustu rizik, které by vedli k nezdaru projektu. Jedním z výše 

uvedených rizik je i nesprávné sestavení členů týmu na daný projekt. Manaţer při 

nepečlivém sestavování můţe vytvořit projektový tým, který můţe obsahovat členy, kteří 

jsou např. velmi často dlouhodobě nemocní, mají rodinné problémy, mají řadu nedostatků 

v pracovních činnostech. To pak ovlivňuje následné rizika. 

Se sestavováním týmů souvisí další riziko a tím je kvalifikace členů týmů. Rozumí se 

tím zvolení členů týmu s nedostatečnou pracovní zkušeností v daném oboru. Na základě 

chybné kvalifikace dochází k chybnému vymezení odpovědnosti u kaţdého člena týmu a 

jejich jednotlivých pravomocí.  

Dalším rizikem, kterým ovlivňuje manaţer práci na projektu je fluktuace členů týmů. 

Všichni pracovníci týmu nemají stejné podmínky na svoji pracovní činnost. Díky častému 

obměňování lidí při tvorbě projektu dochází k narušování sehranosti projektového týmu, na 

zbylé pracovníky, kteří zůstali, se přesouvá práce ať uţ odešlých nebo přeřazených kolegů, 

coţ můţe vést k celkové přetíţenosti zbylých členů týmu. Postupně pak můţe docházet 

k velmi časté chybovosti u jednotlivých členů a následnému růstu nezájmu o projekt. 
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Špatné klima ve firmě, kde je projekt vytvářen, je dalším rizikovým faktorem, které 

je ovlivňováno podmínkami, které vytváří vedení firmy. Obvykle jsou častými příčinami 

nesmyslné zákazy, které začnou platit ze dne na den. Můţe docházet k růstu napětí mezi 

pracovníky, kteří na sebe začnou vzájemně donášet, ať uţ pracovní nedostatky nebo 

informace ze soukromého ţivota. Můţe také přestat fungovat zpětná vazba, která bude mít 

za následek neinformovanost pracovníků při řešení podobného problému.  

Špatné řízení projektového týmu je další příčina neúspěchu projektu, kterou 

ovlivňuje manaţer. Stává se to např. při velmi pomalém nebo příliš horlivém rozhodování 

manaţera, který se nedokáţe rozhodnout jak postupovat při vznikajícím problému. 

Manaţer se můţe zabývat pouze tím, aby projektový tým dodrţoval různé postupy i 

pravidla a to by mělo za následek nedostatek času na řízení projektu. 

Špatné fungování týmu se nejčastěji projevuje ve stavu, kdy jsou členové týmu pod 

neustálým tlakem a napětím. To má za následek nedostatek trpělivosti vůči sobě, kde se 

celý tým můţe rozdělit do skupin podle odlišností názorů na určitou věc. Pak by docházelo 

k tomu, ţe by kaţdá skupina upřednostňovala své zájmy před zájmy projektové týmu a 

nedopracovali se k jednotnému výsledku své práce. 

Další nezdarem projektu můţe být nesprávné přidělení práce jednotlivým členům 

týmu. Následek toho by bylo, přecenění schopností určitých pracovníků, kteří se by se 

nakonec snaţili vyřešit svůj úkol, a tím by došlo ke ztrátě celkové kvality. Dále by mohlo 

dojít k přidělení práce jednoho pracovníka více pracovníkům a docházelo by k duplicitní 

práci, která by znamenala časové zdrţení projektu. 

 Dalším, docela běţným, rizikem by mohl být přechod pracovníků projektového 

týmu do konkurenční firmy. Důvodem přechodu ke konkurenci jsou obvykle zajímavější 

finanční prostředky, na které současná firma nemá.  

Jako další riziko je nedostatečná motivace pracovníků. To často souvisí s nízkým 

platovým ohodnocením, nedostatkem informací v podobě školení, rušení dalších 

příspěvků, nedostatečné ocenění přesčasových hodin.  

Ignorování problémů ať uţ u manaţera nebo členů projektového týmů vrhá špatný 

stín na původní plán projektu. Důsledkem ignorování projektu by byla špatná image 

společnosti, která projekt vyhotovuje. Po ukončení projektu mohlo dojít k tomu, ţe 

společnosti by uţ nebyl zadán ţádný projekt. Dále by se mohlo stát, ţe ignorováním 

jednoho problému, by mohlo dojít k ignoraci dalšího problému a tím by mohla vzniknout 
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řetězová reakce, která by pak znamenala pro zjištěného zaměstnance, který ignoroval 

určité problémy projektu, důsledky ve formě sníţení platu nebo osobního ohodnocení, 

odebrání funkce a pravomocí v projektovém týmu nebo v nejhorším případě propuštěním 

daného zaměstnance. 

Změny řízení během projektu znamenají vţdy nepříjemné komplikace. Při změně 

manaţera projektu by mohlo dojít k přeorganizování celého projektu. Protoţe nový 

manaţer by nebyl obeznámen anebo by byl chybně obeznámen s projektem nebo členy 

pracovního týmu a jejich prací. Znamenalo by to časové prodlouţení projektu a navýšení 

finančních prostředků. Další změnou během řízení by mohlo být upravení jednotlivého 

úkolu, které by znamenalo opět časové zdrţení. Celková změna však není často úplně 

pochopena. Podává se převáţně ústní formou, coţ vede k velmi častému nedorozumění 

mezi účastníky projektu. Jedna z moţností formuláře ke změně úkolu je znázorněna na 

obrázku 9.   

 

Obrázek 9 - Formulář k provedení a změně úkolu [6] 
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Vyplnění formuláře na změnu úkolu přináší také časové zdrţení, ale slouţí jako 

materiál do dokumentace projektu.  

Rizikem neúspěchu můţe být také nedodrţení posloupnosti hierarchické struktury 

činností. Členové týmu často přeskakují činnosti, které na sebe navzájem navazují. Tím 

dochází k následnému vynechávání některých činností. A projekt by pak nemusel 

odpovídat původnímu zadání. Zadavatel by v konečné fázi mohl poţadovat přepracování 

projektu na náklady vyhotovitele.  

Technologická rizika 

Zastaralost technického vybavení ovlivňuje projekt ve všech směrech. Při 

zastaralosti techniky by mohlo docházet ke zpoţdění nebo k úplnému vypracování určitých 

úkolů a tím by nebyly dodrţeny poţadavky zadavatele projektu.  

Nedostatečné zálohování dat můţe představovat částečnou nebo úplnou ztrátu celého 

projektu, která byla uloţena pouze v jednom počítači ve formě.  

Bezpečnostní rizika 

Vynášení dat ke konkurenci znamená poškozování majetku firmy, které by mělo 

právní dohru pro určitého zaměstnance, který by se takového činu dopustil, a později by se 

na to přišlo.  

Nedodrţování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví by mělo za následek 

poškození majetku, který by později mohl přivodit váţný pracovní úraz. Zaměstnanci by 

po sobě neměli zanechávat po sobě nepořádek a manipulovat převáţně s otevřeným ohněm 

v uzavřených prostorách, kde jsou uloţeny hořlavé látky. To uţ ale záleţí na 

zaměstnavateli, jak provede dostatečné proškolení jednotlivých pracovníků. 

Finanční rizika 

Do této skupiny patří rizika s financováním projektu. Můţe se stát, ţe dojde ke 

zdraţení projektu a projekt nebude v čas dokončen. To můţe mít dva důvody. Za prvé, ţe 

projekt bude zdrţen ze strany dodavatele - to znamená porušení smlouvy, coţ můţe mít 

právní důsledky. A pak by zadavatel projektu poţadoval po dodavateli projektu finanční 

odškodnění.  

Za druhé můţe nastat opačná situace, ţe zadavatel nebude v čas investovat do projektu 

a tím se celý projekt pozdrţí. Následky by nesl investor neboli zadavatel sám. 
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Dalším rizikem, které souvisí s finančními riziky, je provozní riziko, které představuje 

zvýšení nákladů na provoz. Dalším rizikem můţe být riziko podvodu, kdy jsou finance 

zpronevěřeny. 

3.1.2  Externí rizika  

Externí rizika jsou rizika, která nemůţe manaţer ţádným způsobem ovlivnit. Jedná se 

např. o inflaci, změnu úrokových sazeb, výši nezaměstnanosti, změnu právní legislativy, 

politickou situaci, problémy s infrastrukturou, teroristické útoky, války a přírodní 

katastrofy – poţáry, povodně. 

Přírodní katastrofy jsou rychlé přírodní procesy mimořádných rozměrů a způsobují 

nepředvídatelné a velice rozsáhlé škody, a to nejen na ţivotech, ale i na majetku. 

Katastrofy v takovémto rozsahu mají značný dopad na ekonomiku, coţ se promítne úplně 

ve všech odvětvích. Ty největší přírodní katastrofy mohou mít dopad na mezinárodní 

projekty.  

3.2 Průzkum nejběžnějších rizik v projektech 

V posledních několika letech provádí firma Ernst & Young průzkumy, které se 

zabývají problematikou projektů např. celkovou výši investic, časovou délkou projektu, 

nejběţnějšími riziky, dobou překročení termínu projektu a počtem zaměstnanců firmy, ve 

které je projekt vytvářen.  

Uvedl bych průzkum, který firma Ernst & Young provedla v období první poloviny 

roku 2009, kdy se tohoto průzkumu zúčastnily firmy ze států České republiky, Slovenské 

republiky, Maďarska a Polska. Těchto firem bylo celkem 30. Jednalo se např. o firmy – 

ČEZ, Foxxcon CZ, GE Money Bank, Komerční banka, RWE, T-Mobile CZ, Unipetrol, 

Vodafone. Společnosti, které byly součástí průzkumu, byly převáţně z odvětví 

telekomunikací a informačních technologií, z odvětví zajišťující veřejné sluţby - energie, 

plyn a voda, z odvětví chemického průmyslu a finančních sluţeb.  

Na obrázku 10 je graf, kde je vyčíslen průměrný rozpočet na jeden projekt v Eurech. 

Z grafu vyplývá, ţe nejvíce sledované firmy investují do zakázek nad 100 000 EUR.  
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Obrázek 10 - Rozpočet na jeden projekt (počítáno na EURO) [12] 

Na obrázku 11 je graf, který znázorňuje průměrnou dobu trvání jednoho projektu. 

Z grafu vyplývá, ţe u sledovaných firem převaţuje průměrná doba trvání projektu od 10 do 

12 měsíců.  

 

Obrázek 11 - Průměrná doba trvání jednoho projektu [12] 
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Na obrázku 12 je graf, který znázorňuje dobu překročení termínu projektu. Většina 

firem, která se zúčastnila tohoto průzkumu, překročila termíny vyhotovení projektu pouze 

do 10% plánovaného času.  

 

Obrázek 12 - Doba překročení termínu projektu [12] 

Zkoumané firmy však hlavně zapomínají na změny ekonomického prostředí např. 

míru inflace, růst zaměstnanosti jak u muţů, tak u ţen, růst jednotlivých pracovních 

nákladů a nedostatečné počáteční plánování např. výběr členů projektového týmu, 

hierarchie struktury činností, zajištění spolehlivých dodavatelů, vytváření rezerv ať uţ 

finančních nebo časových. 

Podle průzkumu, který byl prováděn uvedenou firmou Ernst & Young ve státech 

Střední Evropy – Česká republika (ČR), Slovenská republika (SK), Maďarsko (HU) a 

Polsko (PL), bylo vybráno 10 nejčastějších případů, které způsobují neúspěch projektu. 

Kaţdý stát, který se tohoto průzkumu zúčastnil, si musel z těchto 10 nabídek vybrat pouze 

5 příčin. A ty pak ohodnotit číslicí od 1 do 5. Stupnice je dána závaţností rizika. 

Nejběţnější riziko je označeno 1 a nejméně závaţné 5. Firma pak podle těchto informací 

sestavila následující tabulku 1.  
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Tabulka 1 - Srovnání hlavních důvodů neúspěchu projektu [12] 

Hlavní důvody neúspěchu projektu ČR SK HU PL 

změna rozsahu projektu kvůli špatnému počátečnímu 

vymezení 

1 1 1 2 

rozdílné očekávání výstupů z projektu 2 2 4 1 

nedostatečný nebo příliš optimistický rozpočet / plánování 3  2  

změna rozsahu projektu v důsledku následných vnějších 

změn 

4   3 

slabé řízení projektu / nejasná organizační struktura 5    

špatné personální zajištění projektu a jeho koordinace týmu   4 5  

nedostatečná podpora ze strany vrcholového managementu   3 5 

slabá motivace projektového týmu  5   

odpor zaměstnanců / nedostatečná vstřícnost k zaváděným 

změnám mimo projektový tým 

 3   

nedostatek zdrojů    4 

 

3.3 Řízení rizika projektu 

Účelem řízení není odstranění rizika, ale abychom dovedli zhodnotit jeho silné stránky 

a těch slabých se dovedli vyvarovat. Manaţer by měl být natolik zkušený, aby věděl, jaká 

rizika můţe podstoupit a jaká uţ ne. Projekt, který by byl bez rizika, by mohl být přirovnán 

např. k počítači, který nebyl nikdy pouţit a je stále zabalen v původním balení. Jenomţe 

pak by nesplňoval svoji funkci, pro kterou byl vyroben.  

Řízení rizik projektu vychází z rizikového inţenýrství. Rizikové inţenýrství 

představuje technicko-ekonomickou disciplínu, která se zabývá problematikou rizika a 
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chápe obecně riziko jako moţnost utrpět škodu. Dnes nemusí být riziko chápáno jako 

problém, ale můţe být také příleţitostí. [1] 

Při řízení rizik postupujeme podle následujících postupů, které budou popsány níţe: [1] 

 analýza rizik 

o identifikace rizik 

o posouzení rizik 

o odezva na rizika 

 sledování rizik  

3.3.1 Analýza rizik 

I kdyţ s riziky pracujeme neustále, kompletní analýzu rizik provedeme na začátku 

řešení projektu, po zpracování podrobného plánu projektu a ukončení výběrových řízení na 

dodávky pro projekt, abychom komplexně analyzovali všechna významná rizika pro co 

nejširší spektrum činnosti. [1] 

Identifikace rizik je první částí procesu analýzy rizika, které probíhá na základě 

komunikace s členy projektového týmu. Je také nutná fyzická prohlídka prostředí, kde je 

projekt vytvářen. Dále se musí podrobně prozkoumat dokumenty, které s daným projektem 

souvisejí, ať uţ smlouvy s dodavateli nebo zadavatelem projektu. Důleţitým prvkem při 

identifikaci je včasnost podchytit riziko dříve neţ nastane krize. Důleţitým pomocníkem 

můţe být seznam všech rizik, který mohl nastat ve firmě při minulých projektech.  

Pokud identifikujeme riziko, musí být k němu sepsána formální dokumentace, která 

musí obsahovat následující prvky: 

 název rizika 

 jméno osoby, která riziko zaznamenala 

 datum, kdy bylo zjištěno riziko 

 přehledný popis rizika  

 příčiny vzniku rizika 

 důsledky rizika na projekt – ovlivnění nákladů, kvality, termínu dokončení 

 opatření při řešení rizika 

 poznámky během průběhu kontroly rizika 

 oblast rizika 
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Posouzení rizik je další částí procesu analýzy rizika, kde členové týmu spolu 

s manaţerem odhadují celkovou pravděpodobnost výskytu problému a odhadují celkové 

finanční škody, které by mohl projekt utrţit. Posuzování rizik můţeme realizovat buď 

kvantitativně, anebo kvalitativně. Kvantitativní posouzení znamená, ţe dané riziko musí 

být stanoveno hodnotou pravděpodobnosti a úbytku přímé číselné hodnoty. Druhým 

posouzením je kvalitativní posouzení, které se vyuţívá při určení pravděpodobnosti a 

úbytku slovní hodnoty (např. metoda RIPRAN) nebo stupnice, která obsahuje body. Po 

výběru moţnosti posouzení rizika je vypočítána hodnota rizika. 

Poslední částí analýzy rizika je odezva na rizika. Výsledkem sníţení rizika u projektu, 

bývá vyšší pravděpodobnost celkového úspěchu. Hodnotu rizika, kterou by firma mohla 

přijmout, ovlivňuje firemní strategie řízení rizik. Pokud není vymyšlena určitá strategie 

firmy manaţerem, stanovuje hodnotu projektový tým. Jestliţe je jeho hodnota vysoká, 

musí se sníţit pomocí nařízení. Typickými nařízeními často bývá např. vytvoření časové 

rezervy, vytvoření několika záloţních plánů nebo nalezení vhodného řešení. Díky těmto 

nařízením můţe projektový tým plně vyuţívat své kreativní myšlení. Následkem nařízení 

rostou náklady na projekt. Neměly by však převýšit náklady na riziko. S přijetím nařízení 

roste také zodpovědnost u členů týmu a můţe být ohraničena časem, ve kterém má být 

nařízení splněno. 

3.3.2 Sledování rizik 

Po vykonání celé analýzy rizik, se musí projekt nepřetrţitě sledovat, aby nedošlo 

k nějaké události, která by ovlivnila projekt. Typickými událostmi mohou být např. měnící 

se podmínky, které ovlivňují hodnotu rizika. Dalšími událostmi jsou vznik nového rizika, 

neúčinnost nařízení, pominutí rizika atd. 

Sledování rizika je vţdy projednáváno na poradách, kterých se účastní všichni členové 

týmu spolu s manaţerem. Většinou je pak vybrána jedna osoba, která daná rizika sleduje, 

aby nebyl ohroţen průběh projektu. Často se tímto úkolem zabývá sám manaţer. 

3.3.3 Metody analýzy rizik 

Zde bych uvedl několik typů metod, které mohou být pouţity při analýze rizik. 
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Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) 

Tato metoda bývá často pouţívána v týmech, které mají v dané problematice jiţ 

patřičné zkušenosti a mají dostatek materiálů o rizicích z předešlých projektů. 

Prvním krokem této metody je identifikace hrozeb projektu, podle kterých tým 

vytvoří seznam ve formě tabulky. Podle obrázku 13 by mohla tabulka vypadat takto.  

 

Obrázek 13 - 1 krok metody RIPRAN [1] 

Hrozbou projektu zde rozumíme konkrétní projev nebezpečí. Scénářem rozumíme děj, 

který nastane v důsledku výskytu hrozby. [1] 

Druhým krokem je kvantifikace rizika. Původní tabulka je rozšířena o dopad na 

projekt a hodnotu rizika. Tabulka by potom vypadala jako na obrázku 14.  

 

Obrázek 14 - 2 krok metody RIPRAN [1] 

U druhého kroku této metody je moţné také pouţívat verbální popis. To uţ ale záleţí 

na daném projektovém týmu, která metodu pouţívá.  

Při třetím kroku se vyhotovují nařízení, kterými se redukuje hodnota rizika na 

přijatelnou úroveň. Projektový tým se můţe také rozhodnout, zda pouţije opět tabulku 

nebo textovou formu. Znázornění třetího kroku je na obrázku 15.  
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Obrázek 15 - 3 krok metody RIPRAN [1] 

Při závěrečném kroku této metody v analýze rizik dochází k ocenění hodnot rizik a 

posuzuje se, zda má daný projektový tým pokračovat a za jakých podmínek nebo 

nepokračovat a projekt zastavit. 

Metoda FRAP (Facilicated Risk Analysis Process) 

Tato metoda slouţí pro projektové týmy, které ještě nemají tolik zkušeností, aby mohli 

pouţívat sloţitější metody na analýzu rizik. Principem této metody je, ţe analýza rizik je 

vedená podporovatelem, který zajišťuje celkový postup projektu a klade členům týmu blíţe 

specifikované otázky. Jejich odpovědi postupně shromaţďuje. Po shromáţdění všech 

informací a s pomocí projektového týmu, vyhotoví výsledek, který je pak zaznamenán ve 

formě dokumentu.  

Metoda SWOT  

Metoda SWOT získala označení seskupením prvních písmen anglických slov: 

 strengths – vnitřní síly a přednosti (silné stránky) 

 weaknesses – vnitřní slabosti (slabé stránky) 

 opportunities – externí příleţitosti 

 threats – externí hrozby 

Tyto čtyři skutečnosti jsou v centru pozornosti prováděné analýzy. Při analýze musíme 

stanovit, co je předmětem naší analýzy. Např. to můţe být náš projektový tým. [1] 
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Potom musíme znát odpovědi na např. jaké má projektový tým silné a slabé stránky, 

jaké má příleţitosti, jakým problémům čelí. Cílem těchto odpovědí je vyhotovení seznamů 

v tabulce, která bude obsahovat tyto silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby předmětu. 

Podle obrázku 16 by mohla vypadat metoda SWOT takto. 

 

Obrázek 16 - Metoda SWOT [1] 

Výsledkem této metody, je maximalizace příleţitostí a silných stránek projektu a 

minimalizování slabých stránek a hrozeb projektu. 

Při pracování s touto metodou se nesmí zapomínat na zásady, aby byla analýza 

provedena bezchybně a kvalitně: 

 provádět metodu SWOT vţdy v týmu a napomáhat k diskusi, aby nebyla metoda 

zastoupena jedním názorem  

 zbytečně nepospíchat a pravidelně se setkávat a zhodnocovat analýzu 

 na začátku důkladně formulovat cíle  

 na konci vyhodnotit a uvést datum, kdy byla analýza vytvořena a jakou má dobu 

platnosti 

 přesvědčit se, ţe členové týmu mají znalosti o metodě SWOT 

V této kapitole jsem se zabýval interními a externími riziky, jejich analýzou a uvedl 

jsem jako příklad průzkum firmy Ernst & Young.  
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4 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH 

SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU  

Pod pojmem veřejný sektor můţeme rozumět specifický segment ekonomiky, která je 

součástí sektoru sluţeb. Je řízen a spravován veřejnou správou. Je představován státem – 

příslušnými institucemi státní správy a samosprávy a poskytuje sluţby občanům daného 

státu. Na rozdíl od soukromého sektoru není zaloţen na výdělečném principu, ale na 

finančních prostředcích z rozpočtu státu. 

Pod pojmem soukromý sektor můţeme rozumět segment ekonomiky, který je řízen a 

spravován soukromými firmami.  

Spolupráci veřejného a soukromého sektoru lze rozdělit na veřejné zakázky a Public 

Private Partnership (dále jen PPP).  

4.1 Veřejná zakázka a PPP 

Veřejná zakázka - je to smlouva, která je uzavírána mezi veřejným a soukromým 

sektorem. Musí být uzavřena písemnou formou. Jejím zadavatelem veřejný sektor, který 

zabezpečuje výběrové řízení na veřejnou zakázku. Cílem je vytvoření průhlednosti 

soutěţení, efektivnosti a účelnosti pouţití veřejných finančních prostředků. Za veřejnou 

zakázku povaţujeme zakázku, která je celá financována zadavatelem čili veřejným 

sektorem, který nese všechna rizika spojená s financováním projektu. Dodavatel projektu 

nese pouze rizika, které jsou spojeny např. s opoţděnou dodávkou, nekvalitní prací atd. U 

veřejné zakázky však můţe být kaţdá fáze uzavřena s jiným soukromým sektorem.  

PPP – je to také smlouva, která je uzavírána mezi veřejným a soukromým sektorem. 

Opět musí mít písemnou formu. Cílem je dosaţení zisku firem a dlouhodobé vyuţívání 

projektu ve veřejném sektoru. Soukromý sektor svojí kvalitou a efektivností zajišťuje 

veřejné sluţby nebo veřejnou infrastrukturu a tak dochází k růstu nebo i poklesu 

ekonomiky státu. Zadavatelem je také veřejný sektor, který pouze vyhlásí výběrové řízení 

na vypracování zadaného projektu. Zadavatel si vybere ve většině případů jednoho 

soukromého subjektu, který vypracovává návrh, výrobu, provoz atd. Tím jsou přenesena 

veškerá rizika na soukromý sektor. Financování projektu je z velké většiny také přeneseno 

na soukromý sektor. Myšlenka PPP vznikla v roce 1992 ve Velké Británii myšlenka, která 

se začala zabývat spoluprací veřejného a soukromého sektoru.  
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4.2 Legislativa 

Spolupráce mezi těmito dvěma sektory začíná ve většině případů při veřejných 

zakázkách a PPP. Stát musí nejdříve zadat výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách a podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení, které jsou platné od 1. 7. 2006. Tyto dva zákony mají zajišťovat 

úspornost a praktické pouţívání veřejných prostředků poskytnuté ze státního rozpočtu, 

které jsou vyčleněny na příslušný projekt a ty pak získá firma, která vyhraje výběrové 

řízení.   

Zadavatelem projektu, který má moţnost uzavírat veřejnou zakázku se soukromým 

sektorem, je Česká republika, organizace (Státní příspěvková organizace, Územní 

samosprávní celky) nebo jiné právnické osoby, které jsou financovány státem a uspokojují 

potřeby veřejného zájmu.  

Zde bych uvedl nejběţnější projekty, které bývají často zadávány pomocí veřejných 

zakázek a PPP a týkají se převáţně celoplošného vyuţití v daném státu a to hlavně u těchto 

oborů:  

 Dopravní infrastruktura – dálnice (D5, D3), tunely (tunel Blanka), mosty, 

rychlodráhy (zatím nerealizovaný projekt rychlodráhy Praha – Kladno) 

 Administrativní případně ubytovací kapacity – úřady, soudy, ubytovny, 

administrativní prostory, věznice 

 Zdravotnictví – nemocnice (obnova lékařských přístrojů – CT, ultrazvuk, 

mamograf, magnetická rezonance, inkubátory) 

 Školství – univerzitní komplexy (Pardubice, Plzeň), studentské koleje, školy 

 Obrana – výzbroj (radiolokátor Komár, letadla JAS-39 Gripen, transportéry 

Pandur) 

 Utility – vodárenství (čističky vod) [11] 

U veřejných zakázek a PPP oproti soukromým dochází někdy k časové prodlevě, 

protoţe se vláda nemůţe dohodnout na výši poskytnutých finančních prostředcích.  

V tomto případě je samotný soukromý sektor daleko pruţnější. Firmy, které se přihlásili do 

výběrového řízení pro veřejné zakázky, potřebují jistotu, ţe vláda splní své sliby, ke 

kterým se zavázala a výběrové řízení proběhne regulérně. Pro tento účel je zřízena komise, 

která by měla na regulérnost řízení dohlíţet a tím zamezit korupci. 
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Po proběhnutí výběrového řízení se sepíše s firmou koncesní smlouva, kde se obě 

strany dohodnou na podmínkách.   

Koncesní smlouva by především měla obsahovat: 

 rozdělení povinností v projektu – poskytnutí sluţeb a finančních prostředků 

 podmínky odstoupení od smlouvy – právní vypořádání obou stran 

 písemnou formu 

 dobu planosti 

 podpisy oprávněných zástupců obou stran 

V ostatních věcech se postupuje podle obchodního zákoníku např. náhrady škody, 

promlčení nebo případné smluvní pokuty, kde veškeré náklady nese zadavatel. 

U veřejných zakázek se proto klade daleko větší důraz na účetnictví a účetní uzávěrky, 

které je povinen vyhotovitel pravidelně předkládat zadavateli – veřejnému sektoru, aby 

byly prokazatelné prostředky, pokud je veřejný sektor do projektu vloţil.  

Veřejný i soukromý sektor mají převáţně stejné podmínky na získání finančních 

prostředků ať uţ ze svých rozpočtů a půjček. Pokud by byly zadávané projekty po 

dokončení zpoplatněny např. mýtné na dálnici, mohly by být tyto finanční prostředky dále 

pouţity na opravu dálnic. 

4.3 Výhody a nevýhody  

Projekty s sebou nesou výhody i nevýhody. Projekty by měly být vytvářeny tak, aby 

hlavně uspokojovali koncové uţivatele, pro které jsou tyto projekty určeny. 

4.3.1 Výhody 

Pokud projekt bude úspěšný a ve smlouvě budou podrobně zakotveny, a v co největším 

rozsahu, specifika kvality sluţeb, veřejný sektor tím garantuje, ţe jejich kvalita bude 

vysoká a náklady budou niţší. Dodavatel u veřejných zakázek jiţ nemůţe do nákladů 

zasahovat a zvyšovat jejich cenu, zato u PPP můţe. 

Pokud budou rizika přenesena na soukromý sektor, firma se bude snaţit, aby zakázku 

zbytečně neprodluţovala a tím nepřekračovala zbytečně rozpočet a aby zakázku provedla 
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v poţadované kvalitě. Tím, ţe provede zakázku kvalitně a včas, si vytváří podmínky pro 

získání další potencionální spolupráce s veřejným sektorem.   

Další výhodou je regulace konkurence. Stát si můţe vybrat ve výběrovém řízení toho 

nejkvalitnějšího a nejlevnější potencionálního dodavatele projektu. 

Tím, ţe soukromý dodavatel projektu poskytne veřejnému sektoru kvalitní výsledky, 

můţe s ním vláda sepsat dlouhodobou zakázku na poskytování těchto sluţeb.  

Vláda sama posuzuje, které projekty jsou důleţité, a které ne a zároveň určuje jejich 

pořadí, kdy mají být realizovány. 

Další výhoda ve veřejné zakázce je např. v administrativě pro veřejný sektor a to např. 

tiskopisy, které jsou celoplošné a jsou stejné pro celou republiku.  

Jako další výhoda je, ţe veřejný sektor – vláda, převede finanční prostředky na 

soukromý sektor a tím tyto investice nezahrne do státního dluhu, ale zároveň má moţnost 

je dále průběţně kontrolovat.  

Další velkou výhodou je čerpání fondů z Evropské unie. 

4.3.2 Nevýhody 

Nevýhodou je výběr vyhotovitele projektu na rozdíl od soukromého sektoru např. 

zdlouhavé výběrové řízení, zřizování komise. 

Další nevýhodou je časová náročnost. Projekty jsou mnohem zdlouhavější a 

náročnější na přípravu, protoţe soukromý sektor je pod dohledem veřejného sektoru.  

Projekty mají daleko vyšší náklady neţ projekty vytvářené pouze soukromým 

sektorem. Na přípravnou fázi jsou vynaloţeny daleko vyšší náklady z důvodu pořádání 

konkurzního řízení a s tím souvisejícími pracemi. 

Můţe dojít z důvodu vládního šetření ke zkrácení financí poskytnutých na projekt, a 

tím se projekt dostane do časové prodlevy nebo můţe být zcela zastaven ať uţ jedním nebo 

druhým sektorem, pokud tomu dovolí podmínky ve smlouvě. 

U projektů je niţší pruţnost neţ v soukromém sektoru např. pouţíváním starších 

materiálů, vyuţíváním zastaralé technologie. 

Změny v projektech ve veřejných zakázkách v průběhu znamenají mnohem delší 

časovou prodlevu neţ opět v soukromém sektoru. Kaţdá změna má za následek to, ţe se 

musí sejít nejdříve komise, která ji můţe a nemusí schválit. Kaţdou změnou se většinou 

projekt prodraţí.  
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Oproti soukromému sektoru si stát pro veřejné zakázky musí najímat často drahé 

poradce, aby s nimi navrhované projekty mohl konzultovat, a ty mu vyhotoví znalecký 

posudek a tím se opět zakázka prodraţí. 

Další nevýhodou je politické riziko, např. v průběhu projektu se změní vláda a tak pak 

můţe projekt zastavit.    

4.4 Kritické hodnocení spolupráce sektorů 

V dnešní době dochází k častější a častější spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru. Je to dáno tím, ţe veřejný sektor zajišťuje dlouhodobé zakázky na velmi náročné 

projekty a tím také roste sledovanost veřejnosti, pro kterou jsou převáţně tyto projekty 

vyhotovovány. Ze své vlastní zkušenosti vím, ţe projekty zadávané veřejným sektorem 

soukromému, mají vţdy prvořadou podmínku a to jsou finanční prostředky. Pokud by 

nebyly prvořadou podmínkou finanční prostředky a stát by financoval celý projekt sám, 

mohlo by také dojít k dalšímu zadluţování státu a následnému zvyšování daní a dalších 

poplatků, ze kterých by jistě občané neměli radost.  

Velmi často dochází ke kritice spolupráce mezi těmito sektory ať uţ oprávněné, coţ 

z pohledu občana převaţuje nebo neoprávněné. Občané, při této spolupráci sektorů, 

kritizují, jaká byla vybrána firma od zadavatele projektu, tak i místo, kde bude projekt 

realizován. Na stranu vyhotovitele je převáţně snášena kritika za předraţení projektu, 

volba vhodného materiálu a celkové doby projektu. Bohuţel kritika však bývá v mnoha 

případech opomíjena a záměr spolupráce obou sektoru je převyšován. Důvodem kritického 

hodnocení ze strany občanů je i někdy mylná informovanost ze strany médií, coţ vede k 

utajování informací těchto nákladných a dlouhodobých zakázek.  

4.5 Neúspěšné projekty 

4.5.1 Tunel Blanka 

Jako příklad neúspěšného projektu, který vznikl ve spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru, bych uvedl tunel Blanka. Jedná se o zatím nedokončenou veřejnou zakázku 

rozsáhlého komplexu realizovaného v Praze, který bude největší stavbou budovanou 

v současné době v České republice.  Řadím ho mezi neúspěšné projekty hned z několika 

důvodů – zvítězila předem preferovaná firma Metrostav, která si později mohla diktovat 
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podmínky stavby. Z důvodu nedostatečného geologického průzkumu terénu vznikly další 

problémy, vytvořily se krátery a tím došlo k zasypání části tunelu. Jiţ provedené práce 

musely být provedené znovu, coţ vedlo k velkému nárůstu rozpočtu a oddálení konce 

projektu. Nedostatečným geologickým průzkumem byli v ohroţení i lidské ţivoty. Další 

časovou prodlevou bylo nezajištění stavebního povolení na všechny potřebné pozemky ke 

stavbě.  

Stručnou historii a nárůst rozpočtu na tento, podle mého názoru, neúspěšný projekt 

uvádím jako Přílohu č. 1. 

V této kapitole jsem rozebral, co to je soukromý a veřejný sektor. Zamyslel jsem se nad 

tím, jak se uzavírá veřejná zakázka a PPP a jaké s sebou přináší výhody a nevýhody 

spolupráce mezi těmito dvěma sektory a zabýval jsem se i kritikou z pohledu veřejnosti, 

která je v mnohých případech oprávněná, ale nevyslyšená.   
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení projektů a jeho rizik od samotného 

začátku aţ do ukončení.  

V úvodní části jsem popisoval, jakou roli hrají, v soukromém i pracovním ţivotě, 

projekty a shrnoval jsem, čím se budu ve své bakalářské práci zabývat. 

V další kapitole jsem se jiţ zabýval samotným projektem. Nejdříve jsem zde 

charakterizoval v několika definicích (dle různých autorů), co vlastně slovo projekt 

znamená, a rozebíral znaky, které jsou pro projekt typické. Poté jsem se jiţ věnoval 

samotnému řízení projektů. Zaměřil jsem se na jednotlivé fáze – definování, plánování, 

vedení, sledování a ukončení celého projektu, které jsem postupně podrobně rozebíral.  

Třetí kapitolu jsem věnoval rizikům projektů. Nejdříve jsem zde uvedl historický 

původ slova rizika včetně jeho definice a poté jsem se jiţ věnoval jejich rozdělení na 

interní a externí rizika. Zabýval jsem se a jednotlivými riziky, které mohou za určitých 

podmínek v projektu nastat. Svojí práci jsem doplnil i o průzkum a jeho grafické 

znázornění, které prováděla firma Ernst & Young a zabývala se mezinárodním srovnáním 

projektů např. u výše rozpočtu, délky projektu, atd. Dále jsem se v této části zabýval 

analýzou rizik a metodami, které se pouţívají při rozboru rizik.  

V předposlední kapitole jsem rozebíral spolupráci mezi veřejným a soukromým 

sektorem a to ve veřejných zakázkách a popsal jsem rozdíly (výhody a nevýhody) mezi 

veřejnou zakázkou a Public Private Partnership (PPP). Ze zhodnocení těchto výhod a 

nevýhod plyne, ţe spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem bude mít smysl 

pouze tehdy, pokud přinese pro veřejný sektor lepší výsledky, neţ kdyby si projekt 

realizoval veřejný sektor sám.  

Cílem této bakalářské práce bylo ukázat na rizika, která mohou nastat při projektu ať uţ 

ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru nebo pouze soukromého sektoru. Poukázal 

jsem na nejběţnější rizika, na která by se měl vyhotovitel projektu zaměřit a předejít jim.  
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Příloha č. 1 Stručná historie a nárůst rozpočtu projektu Blanka 

Stručná historie: 

1993 – zaloţena Komise pro řešení městského okruhu v severozápadní části Prahy, která 

by řešila velký nárůst automobilové dopravy. 

1994 – vybrány tři varianty řešení (Hana, Dana a Blanka), které by mohly být realizované. 

Z těchto variant byla nakonec vybrána Blanka na základě konceptu Územního plánu města. 

Varianty jsou znázorněny na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 - Varianty dopravy [15] 

1998-1999 – provedena ověřovací studie, podle které byl stabilizován dopravně-technický 

návrh řešeného úseku trasy Městského okruhu. Dokumentace se pak stala závěrečným 

stanoviskem a závazným podkladem pro Územní plán. Na obrázku 18 je znázorněna 

doprava z Územního plánu.  

http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
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Obrázek 18 - Doprava z Územního plánu hl. m. Prahy[15] 

1999 – došlo ke schválení Územního plánu hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. 

Prahy. 

2001 – zpracována dokumentace pro územní řízení, podle které by vypadala trasa 

komplexu jako na obrázků 19. 

 

Obrázek 19 - Výsledné vedení trasy Městského okruhu[15] 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
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2006 - Metrostav vyhrál soutěţ o stavební část s nabízenou cenou 26,5 aţ 27 miliardy 

korun včetně přípravných prací a výkupů pozemků. 

2008 – Mimořádné události ve Stromovce - obě situace jsou vidět na mapce na obrázku 20. 

 

Obrázek 20 - Situace s vyznačenými místy vzniku kráteru[15] 

20. 5. 2008 – propadnutí zeminy a vytvoření kráteru o průměru 20 m 

Popis situace - Je polovina května 2008. Raţba kaloty (horní část výrubu) severní 

tunelové trouby (STT) probíhá v jílovitoprachovitých břidlicích dobrotivského souvrství ve 

4. technologické třídě (TT) NRTM. Výška skalního nadloţí se pohybuje okolo 8 m. Při 

rozpojení se hornina rozpadá na velmi malé úlomky, které na styku se vzduchem a vodou 

velmi rychle degradují. Délka záběru nepřekračuje 1,5 m.  

Po několika významnějších nadvýlomech je rozhodnuto o přeřazení do 5a TT, zkrácení 

délky záběru do 1 m, provádění stabilizační vrstvy (tenká vrstva ze stříkaného betonu 

prováděná ihned po realizaci výlomu, která brání degradaci horniny, uzavírá plochy 

nespojitostí a zvyšuje stabilitu výrubu) a jehlování (soustava vrtů po obvodu díla o 

vzájemné vzdálenosti 300 mm s osazenými ocelovými tyčemi průměru 32 mm). Raţba 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
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tunelu s těmito opatřeními pokračuje bez dalších komplikací dále. Navrţená opatření 

zajišťují bezpečnou raţbu.  

Je 20. 5. 2008 cca 5:00 ráno. Při rozpojování horniny dochází k vypadnutí jednoho 

velkého bloku horniny (poprvé od začátku realizace portálu Troja) a vzniká nadvýlom o 

velikosti cca 2 m. Padající blok ohýbá instalované jehly a demoluje poslední postavený 

rám primárního ostění. Raziči okamţitě začínají se stabilizací a výplní nadvýlomu 

stříkaným betonem. To se bohuţel nedaří a nadvýlom se pomalu zvětšuje aţ k povrchu 

skalní báze. V tomto okamţiku dochází k průniku zvodnělých sedimentů a cca v 6:30 

k vytvoření kráteru, jehoţ konečná velikost (průměr) dosahuje téměř 20 m.  

Následuje likvidace mimořádné události. Pomocí litého betonu, chemických a 

tryskových injektáţí je zastaven přítok podzemní vody (cca 70 l/s), kráter je zasypán a 

povrch terénu uveden do původního stavu. Při mimořádné události nedošlo k ţádnému 

zranění v podzemí ani na povrchu. Při vyšetřování Obvodního báňského úřadu v Kladně 

nebylo shledáno pochybení ani jednoho z účastníků výstavby.  

Po mimořádné události došlo k úpravě vystrojení výrubu a technologického postupu 

razičských prací. Byly provedeny zejména tyto úpravy:  

 Délka záběru kaloty byla zkrácena na 1 m.  

 V kaţdém pátém záběru (5 m) byly realizovány ochranné deštníky z ocelových 

svorníků průměru 32 mm a délky 9 m ve vzájemné vzdálenosti 300 mm.  

 Nad místem, kde byla raţena kalota, bylo instalováno ochranné oplocení.  

Jeden ochranný deštník stojí cca 200 000 Kč. Navrţená opatření zdraţila kaţdý metr 

díla minimálně o 100 000 Kč. S těmito úpravami pokračuje raţba kaloty dvoupruhového 

tunelu STT o dalších 150 m. Nedochází k ţádným významným deformacím ostění, 

přítokům podzemní vody ani tvorbě nadvýlomů. Po doraţení do staničení cca 6,000 km je 

rozhodnuto o přerušení raţby kaloty STT a rozšíření dvoupruhového tunelu na profil 

nouzového zálivu (třípruhový tunel). Toto rozšíření je započato o cca 50 m zpět od 

poslední ukončené čelby a v místě, kde jsou jiţ v předstihu z průzkumné štoly tlakové 

injektáţe horninového prostředí. Po pečlivém zhodnocení zastiţených geotechnických 

podmínek jsou navrţena a provedena doplňující technická opatření a navrţen způsob 

rozraţení – provedení postupného otvoru šířky cca 2 m v pravém boku výrubu. [15] 

Obrázek kráteru je znázorněn na obrázku 21. 
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Obrázek 21 - Vytvoření kráteru v květnu 2008[15] 

12. 10. 2008 – propadnutí zeminy a vytvoření kráteru o průměru 30 m 

Popis situace - Je neděle 12. října 2008 cca 6:00. Nastupuje denní směna a dokončuje 

práce na otvoru v primárním ostění tunelu. Cca v 6:30 jsou práce hotovy a začíná postupné 

rozpojování horniny v šířce cca 2 m na profil třípruhového tunelu. Tyto práce končí cca 

v 9:00. Po zaměření je nutné ještě skalním bagrem zvětšit část výrubu tak, aby bylo moţné 

instalovat celý výztuţný rám. Po pár „hrábnutích“ dochází k prvotnímu nadvýlomu o 

velikosti přibliţně 1 m (cca v 9:10). Raziči ihned začínají s jeho vyplněním pomocí 

stříkaného betonu. Přes veškerou snahu, v předstihu provedené tlakové injektáţe a 

přítomnost ochranného deštníku z předchozí fáze výstavby, se nadvýlom stále zvětšuje.  

V 9:45 se zvětšování nadvýlomu začíná zrychlovat a v 10:02 do výrubu začínají pronikat i 

nadloţní kvartérní sedimenty. Raziči opouštějí pracoviště. V 10:15 dochází k propagaci 

nadvýlomu na povrch terénu a vytvoření kráteru o velikosti aţ cca 30 m. Ještě před tímto 

okamţikem jsou zde však pracovníci zhotovitele a zajišťují prostor na povrchu.  

Následuje likvidace mimořádné události. Pomocí litého betonu, chemických a tryskových 

injektáţí je zastaven přítok podzemní vody (cca 100 l/s), kráter je zasypán a povrch terénu 

uveden do původního stavu.  

http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
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Během likvidace byly pečlivě získávány podklady pro objasnění důvodů vzniku 

mimořádné události. Bylo zjištěno, ţe v místě rozraţení na nouzový záliv bylo o 2 m niţší 

skalní nadloţí (místo 6 m, jen 4 m). Tuto skutečnost bohuţel neodhalil ani podrobný 

geotechnický průzkum (nejbliţší vrt byl pouhých 20 m od tohoto místa). Dalším faktorem 

byly beze sporu dynamické účinky od zemětřesení s epicentrem v západních Čechách. 

Přestoţe nebylo v praţském prostředí svými účinky nijak zvlášť významné, bylo svou 

intenzitou největší za posledních 26 let! Z grafu chronologického vývoje mimořádných 

událostí v říjnu roku 2008 (viz Obrázek 23) vyplývá, ţe v okamţiku tohoto zemětřesní se 

horninové prostředí v okolí výrubu nacházelo v rovnováţném stavu spojeném s likvidací 

prvotního nadvýlomu. Zemětřesení tak pravděpodobně zkrátilo dobu nezbytnou pro 

zajištění nevystrojeného výrubu, a napomohlo tak k tomu, ţe se nepodařilo vzniklý 

nadvýlom včas zlikvidovat z podzemí. 

Při mimořádné události nedošlo k ţádnému zranění v podzemí ani na povrchu. Při 

vyšetřování Obvodního báňského úřadu v Kladně nebylo shledáno pochybení ani jednoho 

z účastníků výstavby.  

Po 2. mimořádné události došlo k významné úpravě vystrojení tunelu a 

technologického postupu razičských prací. Byly provedeny zejména tyto úpravy:  

 Profil kaloty byl vertikálně rozdělen na dva dílčí výruby, které byly postupně za 

sebou raţeny (odstup do 16 m).  

 Délka záběru kaloty byla zkrácena na 0,8 m.  

 V kaţdém čtvrtém záběru byly realizovány ochranné deštníky z ocelových svorníků 

o průměru 51 mm a délky 9 m, ve vzájemné vzdálenosti 300 mm.  

 Ve stejném intervalu byly nad provizorní částí ostění prvního výrubu kaloty 

realizovány ochranné deštníky z laminátových svorníků průměru 32 mm. 

 Významným způsobem byla doplněna opatření na povrchu terénu (zvětšení rozsahu 

tryskových injektáţí).  

 Do kontaktní spáry mezi tryskovou a tlakovou injektáţ byly v předstihu 

z průzkumné štoly provedeny chemické injektáţe (minimalizace přítoku podzemní 

vody do výrubu).  

S těmito opatřeními se podařilo úspěšně dokončit raţbu i v tak extrémních 

podmínkách, kdy skalní nadloţí (rozloţená a zvětralá hornina) nad výrubem tunelu 

nepřekračovalo 1 m!  
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Ochranný deštník ze svorníků R 51L stojí cca 300 000 Kč. Svislé členění výrubu 

kaloty včetně vlivu pomalejšího raţení a likvidace dočasného ostění představuje více neţ 

230 000 Kč na jeden běţný metr tunelu. Kaţdý metr díla, včetně rozpočítání dalších výše 

uvedených opatření byl tak minimálně o 300 000 Kč draţší. Při délce kritického úseku 179 

m tak bylo na oba tunely vynaloţeno navíc přes cca 100 mil. Kč.  

Všechna výše uvedená opatření z pohledu bezpečnosti mohla být navrţena a 

realizována jiţ od samotného začátku raţby v parku Stromovka, kde byly podmínky pro 

raţení velmi podobné. Při délce úseku cca 500 m, kde jsou z hlediska rizik podobné 

podmínky, by tak vlivem výše uvedených doplňujících opatření došlo k nárůstu nákladů 

raţených tunelů nejméně o dalších 300 milionů korun. [15] Zobrazení kráteru je na 

obrázku 22. 

 

Obrázek 22 - Vytvoření kráteru v říjnu 2008[15] 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/rizika-pri-navrhu-a-provadeni-podzemniho-dila_N3105
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Obrázek 23 - Graf chronologického vývoje události (říjen 2008) [15] 

Po mimořádných situacích ve Stromovce, docházelo ze strany obyvatelů Letné 

k obavám, ţe by mohlo dojít ke vzniku trhlin přilehlých domů. Situaci firma Metrostav 

řešila tím, ţe vyztuţila domy kovovými vzpěrami. 

duben 2009 – Městský soud v Praze zrušil stavební povolení na část tunelu mezi 

Špejcharem a Holešovičkami, přesto Metrostav pokračoval dále, později mu bylo přiděleno 

5-6. 7. 2010 – zasypání dělníka v tunelu Blanka 

2011 – dochází k navýšení celkové částky projektu na 37,912 aţ 38 miliard korun 

Vývoj ceny projektu Blanka 

1999 – cena při schvalování územního plánu Prahy – 10 miliard korun 

2006 – začátek výstavby – 26,5 aţ 27 miliard korun 

2011 – 37,912 aţ 38 miliard korun 

Cena se můţe ještě pochopitelně navýšit, protoţe projekt není ještě hotov.  

Na obrázku 23 v tabulce jsou vyčísleny některé ceny při budování komplexu. Jedná se o 

počáteční cenu a cenu v roce 2011.   
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Obrázek 24 - Některé ceny tunelového komplexu [19] 

 

 

 

 

  

 

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/zatim-nerealizovane-casti-tunelu-blanka-projdou-revizi

