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nezávislosti Československa a na ktorej predmestí, v Newtown Square, sa nachádza
centrála najväčšej projektovej organizácii na svete – Project Management Institute - Když dva dělají totéž a není to
totéž
založenej o pol storočia neskôr.
Podobne ako si našli na našom území zástancov republikánsko-demokratické princípy,
svojich obdivovateľov si získali aj princípy projektového riadenia a hodnoty PMI a dnes
pôsobia PMI organizované skupiny v Prahe, Brne, Bratislave i Košiciach, teda na celom
území spoločného štátu.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť ako i historickú blízkosť a kultúrnu spolupatričnosť
našich národov sa prezidenti PMI Czech Republic Chapter a PMI Slovakia Chapter
rozhodli pri príležitosti 100. výročia vzniku samostanej republiky nadviazať ešte užšiu
spoluprácu medzi českou a slovenskou organizáciou PMI a začať vydávať spoločný
newsletter pod názvom „Československý projekťák.“
Co od této spolupráce očekáváme? Věříme, že komunita lidí se zájmem a vášní pro
projektové řízení na obou březích řeky Moravy řeší stejná témata, trápí je podobné
problémy a že spolupráce našich komor může pro tuto česko-slovenskou komunitu
přinést zajímavé synergie.
Kromě společného newsletteru, jehož první číslo máte nyní před sebou, se chceme
zaměřit zejména na tyto oblasti:
•
•
•
•
•
•

„First-stop“ pro každého československého projekťáka
Společné akce a sdílení kvalitních a prověřených přednášejících
Společné projekty v oblasti rozvoje projektového řízení v našich zemích
Silnější hlas v prosazování zájmů naší profese
Intenzívnější přeshraniční výměnu informací, zkušeností a kontaktů
Větší názorovou pestrost, vyšší konkurenceschopnost, vyšší kvalitu
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Projekt roka 2018
19
PM Intercultural Management
20
Najnáročnejší projekt ŽSR v
histórií Slovenska

V neposlední řadě doufáme, že tato spolupráce přispěje i k poznávání bratrského jazyka
mladší generací. Těšíme se a věříme, že vy s námi, na společnou cestu!
Dano + Standa
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Novinky PMI Global

•

PMI® Leadership Institute Meeting 2018— •
EMEA
František Šofranko
4-6 máj Berlín, Nemecko
PMI je popredným svetovým neziskovým
profesionálnym členským združením pre
profesionálov v oblasti projektov, programov
a portfólia a prináša nepopierateľnú hodnotu
pre viac ako 2,9 miliónom profesionálov,
ktorí pôsobia takmer vo všetkých krajinách
sveta. PMI organizuje rôznorodé stretnutia,
konferencie a poskytuje ďalšie možnosti
vytvárania sietí a
vzdelávania pre
projektových profesionálov. Niekto sa môže
pýtať, či takéto udalosti prinášajú hodnotu.
Odpoveď je jednoduchá: absolútne, hlavne
pre dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne angažujú
v kapitole PMI.
Teplé a príjemné počasie po príchode do
Berlína bolo predzvesťou srdečnej a
uvoľnenej atmosféry na podujatí LIM-EMEA.
A práve toto stretnutie dokonca prekročilo
všetky moje očakávania, pretože PMI na
LIM-EMEA prezentovala rôzne vzdelávacie
koncepty, organizovala veľmi účelné
stretnutia, workshopy a poskytla príležitosti
na budovanie kontaktov nielen pre vedúcich
jednotlivých kapitol ale pre všetkých
zúčastnených dobrovoľníkov. Mimoriadnosť
tohto jedinečného podujatia podčiarkli i
vzácní hostia - Mark A. Langley (prezident a
generálny riaditeľ PMI, s ktorým sa nám
podarilo aj vyfotografovať), Caterina La
Tona
(predsedníčka
predsedníctva
predstavenstva PMI) a James Snyders
(jeden z piatich zakladateľov PMI). Uvedené

osobnosti boli nielen rečníkmi, ktorí poskytli
účastníkom veľa osobných inšpirácií, ale
prezentovali zaujímavé témy pre vedúcich
kapitol, dobrovoľníkov a ďalších účastníkov.
Dovoľte mi spomenúť niekoľko z nich:

Marketing vašej kapitoly
Sedem
spôsobov,
ako
zmeniť
dobrovoľníkov na veľvyslancov značky
PMI

•

Využitie plného výkonu značky PMI

•

Strategická orientácia PMI
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Centrálnym bodom tohtoročného LIMu bolo
práve predstavenie novej strategickej
orientácie PMI. Potreba preorientovania sa
vyplýva
z
čoraz
rýchlejšej
zmeny
podmienenej
hlavne
technologickými
trendmi, ktorá výrazne ovplyvní spôsob,
akým budú projektoví manažéri pracovať v
budúcnosti. Zatiaľ čo strategickým cieľom
PMI v minulosti bolo, aby sa riadenie
projektov stalo neoddeliteľnou súčasťou
výsledkov každej organizácie (Motto:
"Riadenie projektu je nevyhnutné pre
podnikateľské
výsledky"),
zameranie
nového strategického smeru "centricita
zákazníkov" je ešte silnejšie ako predtým
orientované
na
individuálne
potreby
všetkých osôb zapojených do projektového
riadenia alebo do prostredia projektov.
Cieľovými
skupinami
sú
projektoví
manažéri, začínajúci projektoví manažéri a
všetci
jednotlivci
zaangažovaní
do
projektov. Tie by mali byť podporované pri
zvládaní budúcich výziev alebo - ako
nováčikom – im budú poskytnuté potrebné
základy na presadzovanie sa vo svojich
organizáciách a prostrediach, v ktorých
pôsobia. Segmentácia služieb PMI bolo
vôbec jednou z kľúčových tém a ladí aj so
stratégiou PMI Slovensko na najbližšie roky.
Ďalšou a určite nie menej dôležitou
súčasťou podujatia popri prednáškach boli
priame stretnutia s účastníkmi z rôznych
častí EMEA regiónu, vytváranie sietí,
zdieľanie svojich skúseností a nadviazanie
priamych kontaktov s viac ako tristo
vedúcimi dobrovoľníkmi PMI v jednotlivých
krajinách... a v neposlednom rade
budovanie partnerstiev. Ponúkal sa naozaj
bezpočet príležitostí na socializáciu a
nadviazanie kontaktov s inými účastníkmi, či
už formálne alebo neformálne.
Práve na základe jedného z takýchto
stretnutí plánuje PMI Slovensko rozšíriť
existujúce cezhraničné partnerstvo a
spoluprácu s ukrajinskou PMI kapitolou.
Budeme potešení, ak sa ukrajinskí partneri
z blízkeho Užhorodu pozitívne postavia k
nášmu návrhu a zúčastia sa našich
prednášok v Košiciach. Takže nabudúce
možno od „Aše až k Užhorodu...“
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Novinky z české komory PMI
Tomáš Regner, Víceprezident pro finance
Do voleb jsem šel s tím, že bych rád přispěl ke zvyšování hodnoty, které komora svým
členům přináší, věnoval se skupině začínajících a aspirujících projektových manažerů a v
odborné rovině pak nástrojům pro řízení projektů a týmovou spolupráci. Jsem velmi rád,
že se nám v první polovině roku podařilo zrealizovat celou řadu zajímavých akcí v
inovovaných formátech (např. moderovaný rozhovor či video stream) a netradičních
prostředích. V květnu jste se s našimi zástupci mohli setkat hned na dvou odborných
konferencích (na Konferenci PM ve Zlíně a konferenci PMcon v Praze), kde jsme na
stáncích informovali potenciální zájemce o členství či dobrovolnictví o příležitostech, které
komora nabízí.
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Již o něco dříve jsme provedli migraci interních nástrojů pro spolupráci do Microsoft Office
365 a věříme, že nám tato změna do budoucna umožní spolupracovat v rámci výborů a
dobrovolnických týmů efektivněji. V nadcházejících měsících budeme společně s dalšími
dobrovolníky pracovat především na zkvalitňování webu co do funkční tak obsahové
stránky.
Pro veřejnost a zájemce o PMI zprostředkujeme více informací o tom, jaké publikace či
certifikace vlastně globální PMI nabízí, jaké formy podpory existují např. pro studenty,
univerzity či školící partnery, a pro členy PMI pak chceme nabídnout přehledná shrnutí
výhod, materiálů a nástrojů, které mohou využívat. A chystáme i celou řadu dalších
neotřelých akcí, na kterých se s vámi rádi uvidíme.

Vemte rozum do hrsti a vystupte z agilniho davu
Roman Slivka, Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání
Agile, agile, agile... pokud nejste “agile” jste retro, alespoň já mám ten pocit. A možná, že
retro opravdu jsem. Moje úplně první setkání se slovem “agilní” se datuje do doby hluboké
temnoty před velkým třeskem Age of Agile, tedy před rok 2001. Psal se tehdy rok 1988, já
byl ve třetím ročníku gymnázia a můj spolužák získal tehdy ocenění “Agilní svazák”.
Snažil jsem se tehdy od Viktora zjistit, co to znamená a on mi vysvětlil, že to je ocenění za
jeho schopnost pomáhat všem, kdo to potřebují. Tehdy jsem si pomyslel své, hezky jsem
mu poděkoval za vysvětlení, ale myslel jsem si svoje.
Když se Vás zeptám, co to znamená “Agile”, co mi odpovíte? Dictionary.com Vám podá
následující výklad:
—adjective
•

quick and well-coordinated in movement; lithe: an agile leap.

•

active; lively: an agile person.

•

marked by an ability to think quickly; mentally acute or aware: She's 95 and still very
agile.

Jedná se tedy o přídavné jméno, které bychom přeložili jako hbitý, či mrštný. Pokud
bychom hledali podstatné jméno, pak bychom nejspíše uvažovali o slově “Agility”, které
definuje dictionary.com jako
—noun
•

the power of moving quickly and easily; nimbleness: exercises demanding agility.

•

the ability to think and draw conclusions quickly; intellectual acuity.

Česky pak tedy hbitost. Takže jste hbití a mrštní?
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Podívejme se na nejhbitějšího a nejmrštnějšího člověka lidské historie, udatného Achila.
Bojovníka, který však i navzdory své hbitosti nikdy nedoběhnul želvu. Ke všemu jednoho
dne ho zradila jeho vlastní mrštnost, kdy poměrně bezvýznamná šlacha vypověděla
službu a najednou bylo po mrštnosti. Zajímavé, že?
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Zanechme filozofování a pojďme zpět. Zpět, k projektovému řízení. Hodně často se mě
ptají: “Romane, mohl by si u nás ve firmě zavést a naimplementovat agilní způsob řízení
projektů”, anebo “Zavedl by si u nás agilní projektovou metodologii?” A já, ke své vlastní
škodě, říkám, že to nedokážu. Že nedokážu zavést něco, co neexistuje.

2018

Stejně jako Vy, i oni, zůstávají s údivem stát a správně se ptají: “Jak to, že neexistuje,
když to dělají všichni?”

To, co dělají ostatní je zavádějí agilní praktiky. Anebo v tom lepším případě se snaží o
zavedení hodnot a principů definovaných v “Agile manifesto”. Říkáte si teď, že si hraju se
slovíčky. Nehraji.
Úplně první hodnotou je “Individuals and interactions over processes and tools”. Pokud by
existovala tedy agilní metoda řízení projektů, bude se jednat o proces, který půjde proti
samotné hodnotě Agilního manifestu.
Dalšími hodnotami je pak spolupráce se zákazníkem, která je důležitější než vyjednávání
smlouvy a reakce na změny spíše než dodržování plánu. Zkusím to říci hodně černobíle:
Jste připraveni jako zákazníci dát stavební firmě x miliónů, aby Vám postavila Váš
vysněný dům s tím, že co a jak bude budeme řešit za chodu? Že nebudete vědět kdy to
bude a co to bude? A nebo jinak: jste jako dodavatel ochotni akceptovat to, že mně
postavíte řadový rodinný dům s garáží, zimní zahradou a velkou koupelnou za pět
milionů?
Pokud chcete být agilní, pak tohle je to, co byste měli být schopni zvládnout. Vždyť ostatní
to tak dělají! Samozřejmě, že podstata je někde úplně jinde.
Podstatou jakéhokoliv projektu je, aby měl význam. Význam bude mít tehdy, pokud úsilí
vynaložené projektovým týmem bude přinášet hodnotu na všechny strany, tedy jak
zákazníkovi, tak i dodavateli. Pokud projektový tým očekávanou hodnotu nepřináší, něco
je špatně.
Jestliže byste tedy chtěli, abych u Vás provedl transformaci způsobu řízení projektů všimněte si změny formulace požadavku - pak mojí první otázkou by bylo, co Vás k tomu
vede. Snažil bych se zjistit jednak důvod a také pochopit, co stojí za tím, že Vaše
projektové týmy nedodávají očekávané hodnoty. V případě, že řeknete, chci
implementovat Agile, pak Vám popřeji hodně štěstí a řeknu, že to bohužel neumím.
Pochopení a porozumění, na nich stojí a padá úspěch či neúspěch jakéhokoliv projektu.
Agile, tedy hbitost a mrštnost, přináší nástroje, techniky, a především jiný způsob vedení
týmů, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Je to soubor zejména komunikačních (daily
huddle, kanban atd.) a leadership (coaching, empowerment, ...) technik.
Proč tedy říkám vystupte z agilního davu, když tvrdím, že základem úspěšného projektu je
komunikace? Agilní mánie dnešní doby říká: musíte udělat tohle, neptá se, nesnaží se
pochopit, kde mne tlačí bota. S tím mám problém. Neptají se proč, Nezjišťují podstatu,
pouze a jenom říkají dělejte tohle a tohle, je to agilní. To je právě ten problém, který mám.
Agilní šílenství, které je všude kolem nás, nám ve své podstatě říká všechno, co jste
doteď dělali, je třeba zrušit a začít znovu. Agilně.
Prostě mě to nebere hlava. Jestliže agilní manifest sám říká, že je důležitá interakce se
zákazníkem, tak se ptám, kde se ta interakce nachází v okamžiku implementace agilního
řízení. Dalším faktem, který mě udivuje, je skálopevné přesvědčení o významném snížení
nákladů při dodávce projektů prostřednictvím agilního způsobu řízení. Zažil jsem
několikrát, že mi jako hlavní důvod implementace agility bylo řečeno „chceme snížení
nákladů o 30%“. Tohle je ten důvod, proč říkám, že chci vystoupit z agilního šílenství.
Sám se domnívám, že pokud mám úspěšně řídit projekt, potřebuji vědět důvod, který
sponzora vede k tomu, že je ochoten investovat do daného projektu. Proto nerozumím
tomu, proč bych něco měl měnit, pokud mi to funguje.
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Několikrát se mi stalo, že mě kontaktovali, abych jim pomohl vyřešit problém v oblasti
projektového řízení. Ať už to bylo nedodržování termínu, nedostatečná kvalita produktu,
případě demotivovaný tým. Na základě diskuse se všemi zainteresovanými jsme pak
hledali příčinu zmíněných problémů a společně jsme vybírali optimální způsob nápravy.
Nepopírám, ba právě naopak otevřeně přiznávám, že spoustu příčin jsme dokázali
odstranit prostřednictvím některých Agilních technik.
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Musím ale také přiznat, že agilní techniky nebo chcete-li praktiky nejsou v rozporu s
žádnou projektovou metodikou, ale jsou to jen nástroje, které mohou při správném
používání vést k výrazným změnám. Bylo a je na projektovém manažerovi, aby si zvolil
způsob, jakým bude vést daný projekt. Nikdo mu přece nikdy neřekl: „Musíš posílat pouze
maily, se zákazníkem se nesmíš potkávat. A je třeba aby se tvůj projektový tým nikdy
nepotkal“. Anebo snad ano?
Na závěr mi dovolte ještě jednu provokativní otázku: Čeho se hodláte vzdát v okamžiku,
kdy začnete implementovat agilitu? Bude to cena? Bude to čas? Bude to rozsah? Či snad
kvalita? Kdysi dávno byl modlou všech projektových manažerů tzv. projektový trojúhelník.
Agilita vám tento trojúhelník sebere. Budete se muset rozhodnout, co je pro vás důležité.
Bude to čas a termín? A tedy jste ochotni investovat daleko víc do realizace projektu?
Anebo naopak je pro vás klíčová investice a čas a rozsah nejsou důležité? Nemůžete mít
všechno! Vždyť principem agile je prioritizovat. Což je v pořádku, ale říkejme to v jedné
větě s výhodami. Řekněme, že uděláme maximum, abychom v co nejkratším čase dodali
klíčové benefity, ale neočekávejte, že budeme schopni dodat všechno a v daném čase.
Tvrdím, že nechci být v agilním davu. Chci, aby moje práce a práce mého týmu měla
smysl. Chci, aby zákazník byl součástí projektu, kladu důraz na to, abychom dobře
vykomunikovali veškeré záležitosti. Abychom využívali co nejvíce prostředků pro
vizualizaci, abychom se co nejvíce potkávali a diskutovali spolu a také abych poskytoval
podporu pro růst jednotlivých členů týmu. Nechci klást důraz na to, jak věci dodám. chci
klást důraz na to, aby moje práce měla význam.
Nechci být agilní. Při mé postavě to ani nejde, abych dal hbitý a mrštný. Stejně jako kdysi
dávno na gymnáziu my bylo ukradené, jestli jsem nebo nejsem agilní, protože tehdy i teď
je pro mě klíčové, aby moje práce měla význam.

Když dva dělají totéž a není to totéž
Aneb zákaznická zkušenost jako kritický faktor úspěchu projektu
Od našeho bratislavského dopisovatele Jirky Boháče
Nevím, jestli se to k vám doneslo, ale zatímco v Praze taxikáři si občas zastávkují proti
UBERU, tak v Bratislavě UBER rovnou zakázali, jak zjišťuji po vystoupení z vlaku v této
metropoli. Tak je Bratislava pokroková! OK, řekl jsem si, není problém – vyzkouším si
MHD – je to ekologičtější, levnější a bezpochyby i stejně jednoduché, jako přivolat si
UBER. Co se mi tedy dopravní podnik v Bratislavě nabízí?
Možnost první:
1. Najdu bankomat
2. Vyberu bankovku
3. Najdu stánek a rozměním na mince, případně koupím žvýkačky
4. Najdu automat
5. Nastuduji, jaký lístek potřebuji a v jakém pásmu, ztrácím se v množství možností k
výběru (asi 10 možností)
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6.

Vhodím minci a možná mi vypadne lístek

7.

Nastoupím do MHD

8.

Označím lístek a jedu

Možnost druhá:
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1.

Nastuduji 5 stránkový návod

2.

Navštívím dopravní podnik

3.

Vyplním žádanku na el. kartu

4.

Zaplatím el. kartu

5.

Aktivuji el. kartu

6.

Nabiji el. kartu (druhá návštěva dopravního podniku!)

7.

Nastoupím do MHD

8.

Pípnu na multifunkční označovač v MHD, vyberu některý z 10 listů

9.

Jedu

V Ostravě, odkud jsem právě přicestoval, pojali stejnou problematiku trochu z jiného úhlu,
což jsem si v ten samý den mohl vyzkoušet.
1.

Nastoupím do MHD

2.

Pípnu si platební kartou, kterou asi většina z nás má nějakou v kapse

3.

Jedu (při výstupu to samé, jízdné se odečte dle délky jízdy)

•

Rozdíl v ceně technologií? Pravděpodobně minimální.

•

Spokojený uživatel MHD? K nezaplacení!

•

Jednoduchost řešení? Srovnání ponechám na laskavém čtenáři ☺
Dodávám, že zakoupení jízdenky v Ostravě
vč. zorientování se, jak to provést, trvalo asi
minutu. V Bratislavě jsem zvolil výběr 10
EUR z bankomatu, musel koupit žvýkačky a
naházet drobné do automatu, celkem to
trvalo asi 15 minut.
Co říci závěrem z pohledu klienta MHD?
Jaký je dnes problém, aby čtečka kromě
nějaké speciální monotématické karty
akceptovala tu, kterou má dnes téměř
každý v kapse? Navíc v hlavním městě, kde
se pohybuje plno cizinců a turistů a které se
rádo profiluje jako zajímavá destinace pro
cestovní ruch?
Jaký byl vlastně cíl projektu města? A
otestovali si lidé zodpovědní za projekt
složitost procesu z pohledu cestujícího?
Bylo kritérium „zákaznická spokojenost“
mezi projektovými KPIs? Moc to tak
bohužel nevypadá…

Přesně za rok bude Bratislava hostit MS v
hokeji a město navštíví desetitisíce zahraničních turistů. Je to dostatečně dlouhá doba se
představit nejen hokejovému světu jako moderní město využívající inovativní technologie?
Pokud se Bratislava o něco takového pokusí, rozhodně by bylo dobré si nový proces
otestovat a akceptační kritéria stavět více „human-centric“, například jako „schopnost
cizince koupit jízdenku do 5 minut”. Uvidíme a rádi se necháme překvapit… I zde totiž
platí otřepané “čím méně možností tím lépe, aneb v jednoduchosti je síla” ☺
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Staňte se dobrovolníkem v české komoře PMI!
Petra Sojková

Dobrovolník, dobrovoľník .. Pro mnoho neziskových organizací kouzelné slůvko, díky
kterému se jim daří realizovat celá řada nápadů a aktivit, které by jinak musely zůstat
v šuplíku. Takzvaný volunteering je v zahraničí, především západní Evropě, hojně
rozšířený a dobrovolničit tam pro určité organizace znamená doslova si splnit vysněný
sen. Dobrovolník je člověk, který ‚dobrovolně‘ pomáhá jím vybrané organizaci – ať už
fyzicky nebo mentálně, a to bez nároku na finanční odměnu. Odměnou dobrovolníka je
tzv. pro-bono effect a taky for a good cause, rovněž poznání komunity podobně
smýšlejících lidí a navázání nových kontaktů. Každý dobrovolník má trochu jiný důvod,
proč věnuje část svého volného času dobrovolnickým aktivitám – sebenaplnění,
rozšíření znalostí a dovedností, kontakty, zajímavá položka do CV, zábava, inspirace, …
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Ani český PMI chapter není výjimkou, bez dobrovolníků by bylo velmi obtížné
rozšiřovat nabídku aktivit pro členy PMI. S dobrovolníky pracujeme téměř od našeho
založení. S příchodem nového výboru jsme se však rozhodli mírně upravit způsob
dobrovolničení.
Dobrovolníky jsme rozdělili do dvou skupin – junioři a senioři.
Juniory chápeme jako nastupující nebo čerstvé projektové manažery, kteří skrze
dobrovolničení pro PMI mají nejenom zájem poznat své starší, už ostřílené, kolegy, ale
především PMI vnímají jako platformu, skrze kterou se mohou v projektovém řízení dále
rozvíjet. Tito dobrovolníci nám pomáhají s chodem komory a připravovanými
akcemi. S příchodem nového výboru se nám daří měnit model dobrovolničení –
dobrovolnickou práci zadáváme jako projekt, jsme přece komora projektových manažerů!
Rovněž jsme otevřeli 7 dobrovolnických pozic – pod každým členem řídícího výboru
jednu. Tito dobrovolníci tak mají přímou možnost stínovat člena PMI výboru. Zaujalo vás
to a chtěli byste se dozvědět víc než jen těchto pár řádků? Pak přikládáme detailnější
informace ZDE (přeci jen je to 7 pozic) a jakékoliv další dotazy vám ráda zodpovím na:
petra.sojkova@pmi.cz.
My bychom ale PMI rádi rozvíjeli i za pomoci našich seniornějších kolegů –
projekťáků a rádi bychom s nimi budovali image projektového řízení v České republice.
Jejich zkušeností si velmi ceníme, a pokud by se jen jejich zlomek podařilo přenést do
PMI, mělo by to obrovský impact na celou komunitu. Vytyčili jsme si proto 2 klíčová
témata, kterými bychom se chtěli v následujícím roce zabývat:
PMI Educational Foundation
Hledáme kolegy do týmu, který rozjíždí projektové řízení do škol v rámci globálního
programu PMI Educational Foundation. Chceme dětem zjednodušenou a
hravou formou pomoci se naučit, jak plánovat a strukturovaně řešit
jednoduché projekty. Cílem je odpilotovat ve školním roce 2019 na vybrané
střední škole ve vybrané třídě tento koncept - přesvědčit ředitele, překonat
administrativní překážky, vytrénovat vybrané učitele, připravit/lokalizovat materiály
pro žáky, upravit globální případové studie a školní úlohy, provést učitele s jeho
třídou prvním ročníkem a ročník vyhodnotit.
Pokud vás zajímá práce s dětmi a pro děti, chcete přinést své zkušenosti zpět do
školy, udělat něco dobrého pro naši budoucí generaci projektových manažerů,
hlaste se prosím koordinátorce PMIEF Veronice Černíkové na adrese
pmief@pmi.cz.
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PMI Tax Relief
Spousta z nás trvale pracuje na svém profesním rozvoji a vzdělávání, certifikaci.
Stojí to nemalé úsilí a hlavně peníze. Máme ambici stát se autorizační instituci
dle českého zákona tak, abychom mohli vystavovat potvrzení o absolvování
certifikace pro účely odpočtu těchto nákladu na vzdělávání na certifikaci od
daňového základu u daně z příjmu.
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Chcete sobě a svým kolegům v komunitě projektových manažerů dopomoci k
úsporám na dani z příjmu a pomoci s naplánováním a realizaci tohoto projektu?
Hlaste se prosím rovnou prezidentovi PMI na stanislav.bilek@pmi.cz.

Máte pocit, že byste projektové komunitě chtěli vrátit něco zpět nebo naopak přispět
k jejímu dalšímu rozvoji? Potom o vás rádi naši kolegové uslyší!
Závěrem bych chtěla, za všechny členy výboru, poděkovat všem současným a
rovněž minulým dobrovolníkům za jejich ochotu, čas a především úsilí, které
věnovali a věnují rozvoji českého chapteru PMI a projektového řízení jako takového
v České republice.
Těšíme se na nadcházející společné akce!

Zlínská Konference Projektový management 2018
Jiří Svoboda, Víceprezident pro rozvoj
Koncem května proběhla ve Zlíně jedna z nejzajímavějších konferencí roku zaměřených
na projektové řízení – Konference PM organizovaná Univerzitou Tomáše Bati a
společností PM Consulting. Na konferenci jsme za PMI vyrazili v silném složení pod
vedením prezidenta Stanislava Bílka, kterého doplnili VP Karel Smíšovský, Roman Slivka
a Jiří Svoboda.
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Ve středu dopoledne jsme dorazili s více než hodinovým zpožděním na konferenci. Po
kontrole našeho PMI stánku a konverzaci s našimi PMI dobrovolníky jsme spěchali na
prezentaci, kterou jsme si rozhodně nechtěli nechat ujít, Agilní Leadership české agilní
guru Zuzi Šochové, která zaujala svým širokým přesahem a nadhledem.

01

Poté jsme se rozprchli na různé workshopy a další přednášky, každý dle svého zájmu a
preference. Zlatý hřeb prvního dne byl připraven na odpoledne v hlavním sále – náš
kolega Roman Slivkanabádal publikum "Vemte rozum do hrsti a vystupte z Agilního davu",
výzva vskutku rezonující s všudypřítomným tématem agilní transformace a agility.
Romanův pohled byl neotřelý a osobitý, pro některé agilní evangelisty zřejmě až
provokující, nicméně každopádně nabitý energií, zábavný a zajímavý.

2018

Po bloku prezentací a workshopů
následovala
volitelně
vyjížďka
ředitelským Baťovým výtahem, což jsem
díky své liknavosti propásl, ale naštěstí
byla alternativa – návštěva Baťových
Filmových ateliérů, což byl neméně
zajímavý zážitek.
Po prohlídkách následoval společenský
večer spojený s ochutnávkou vín a
módní přehlídkou studentek a studentů
univerzity. V rámci večera se provozoval
čilý networking, došlo k vytvořeních
mnoha nových a utužení starých vztahů
a známostí včetně spolupráce s
komorou IPMA, což dokládá fotka obou
prezidentů.
Po povedeném a dlouhém večeru měl
náš kolega Karel Smíšovský tu čest
probudit svědomitější část publika, která
po ránu na desátou hodinu dorazila na
jeho zajímavý kus "Business analýza –
aneb jak nepokazit projekt hned od
začátku". Prezentace byla prošpikována
spoustou zajímavých příkladů ze života,
což pomohlo i těm nejospalejším udržet
pozornost.
Ovšem ti nejzodpovědnější přišli již na devátou hodinu na zajímavou přednášku Zdeňka
Macháčka "Jak (ne)dělat agilní transformaci", která reagovala na přehnaná a nesmyslná
očekávání řady korporací od reorganizace založené na agilních přístupech (zavedení
kmenů a hnízd vyřeší všechny problémy apod.).
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Ovšem ti nejzodpovědnější přišli
již na devátou hodinu na
zajímavou přednášku Zdeňka
Macháčka "Jak (ne)dělat agilní
transformaci", která reagovala
na přehnaná a nesmyslná
očekávání řady korporací od
reorganizace
založené
na
agilních přístupech (zavedení
kmenů a hnízd vyřeší všechny
problémy apod.).
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Sám jsem pokračoval na
workshop
"Efektivní
vedení
projektů v Microsoft Teams",
abych zjistil, že to není nástroj na vedení projektů, ale v podstatě chytřejší komunikační
platforma typu Slack, které na zajímavosti přidává velmi dobré propojení s Office365,
ovšem napojení na Microsoft Project se stále nekoná...

Odpoledne jsme se nechali inspirovat z mého pohledu nevýraznou přednáškou Cesta je
cíl a vyrazili bojovat na D1 zpátky směrem na Prahu. Což byl zážitek sice nepříjemný, ale
celkový dojem velmi povedené a inspirativní konference (a špičkové kávy a cateringu v
lobby univerzity) to již nemohlo pokazit.
Za celou Komoru PMI tímto děkuji Evě Švirákové a Honzovi Doležalovi za skvělou
organizaci a těšíme se všichni již teď na nadcházející ročník!

Konference sestřih

Zároveň věřím, že se nám podaří již brzy pozvat nejvíce inspirativní speakery k nám a ten
nejzajímavější obsah tak zprostředkovat i těm našim členům PMI, kteří se akce ve Zlíně z
nějakého důvodu zúčastnit nemohli.
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PMcon 2018
Jiří Svoboda, Víceprezident pro rozvoj
V pátek 25.5. se v
moderním areálu ČZU v
pražském Suchdole konala
konference o projektovém
řízení PMcon na téma
Projekťák
v
digitálním
věku. Tradiční součástí
akce
je
i
festival
pracovních
příležitostí
TalentMagnet, v rámci,
kterého měla svůj stánek s
nabídkou dobrovolnických
míst i Česká komora PMI.
Za PMI se kromě skvělých
dobrovolníků na stánku (viz
výše)
zúčastnila
také
Kateřina Treppeschová a
Jiří
Svoboda
s
workshopem
na
téma
Design Thinking a účastí u
diskuzního stolu na téma Time management. V rámci workshopu si účastníci mohli
vyzkoušet všechny fáze jednoho kola této metodiky.

01
2018
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Oba běhy workshopu se velmi povedly, účastníci odcházeli nadšeni s novými prožitky a
inspirací, jak přistupovat k vývoji produktů a služeb. Jediný problém byl vejít se do
časového limitu obou workshopů. Celá konference proběhla v příjemné a přátelské
atmosféře, věříme, že podpořila vývoj a odhodlání mladých talentovaných projektových
manažerů věnovat se tomuto oboru.
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Čo sa deje pod Tatrami
Výsledky valného zhormaždenia PMI Slovakia 2018

Na základe výsledkov hlasovania valného zhromaždenia PMI Slovakia, ktoré sa konalo
26. apríla 2018, boli do vedenia našej kapitily zvolení nasledovní kandidáti :
•
•
•
•
•

President of PMI Slovakia: Daniel Podolský
Vice president for events: Geovanna Ortiz
Vice president for finance: Viktoria Sokur
Vice president for communication: Robert Srnka
Vice president for member services: Peter Mikoláš

Všetky pozíce v predstavenstve PMI Slovakia sú po valnom zromaždení teda riadne
obsadené, pričom po prvý raz sú vo vedení aj dve ženy. Srdečne gratulujeme k zvoleniu!
(Profily členov predstavetsva PMI Slovakia)
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Výsledky za rok 2017 a výhľad pre rok 2018
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•

25+% nárast členstva (120 členov k 31. marcu 2018) – štvrtá najrýchlejšie sa
rozvíjajúca sa kapitola PMI v našom regióne za druhý polrok 2017

•

10+% nárast obnovy členstva (67% k 31. marcu 2018)

•

15(+6) podujatí za 2017 organizovaných priamo PMI SK alebo v spolupráci
a ponúknutých 12 webinárov (+10)

•

18% nárast certifikácie u členov PMI SK

Hlavné priority na najbližšie obdobie
•

PMI Education Foundation – vytvorenie počiatočných kontaktov a
predstavenie konceptu

•

Vytvorenie konceptu pre riadenie dobrovoľníkov

•

Udržanie rastu a koeficientu obnovy členstva na súčasnej úrovni

•

Segmentácia služieb a profesionálneho rastu

Po zvážení súčasných trendov, vlastných možností a slovenských špecifík sa PMI
Slovakia chce orientovať v oblasti profesného rozvoja primárne na tieto odborné
segmenty:
1.

agile project management

2.

automobilový priemysel

3.

leadership

4.

manažment kultúry v projektoch a organizácii

5.

business analýza

6.

verejný sektor

7.

riadenie zmien

8.

strategic project management

Plánujeme vytvoriť odborné skupiny, ktoré sa budú venovať bližšie daným témam.
Budeme radi, ak sa zapojíte!
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Miestne akcie PMI Slovakia
Vychovávame projektový dorast

19. marca mal náš člen, Robert
Kormaňák, prednášku na FBI
Žilinskej univerzity na tému
riadenie projektov podľa ISO
21500. Prednášky za zúčastnili
poslucháči 5. ročníka odborov:
záchranné
služby,
krízový
manažment,
bezpečnosť
a
ochrana kritickej infraštruktúry a
bezpečnostný manažment, ktorí
študujú
predmet
manažment
kvality. Jeho prezentácia bola
orientovaná popri projektoch aj na
vlastné skúsenosti a poznatky
z riadenia kvality v podnikoch na
Slovensku a pokrývala pozitíva a negatíva zo zabezpečenia, resp. zvyšovania
kvality v podnikoch, skúsenosti z procesného prístupu k riadeniu kvality (riadenie
podnikových procesov, procesné mapy, procesné metriky atď.) a súčasné trendy a
ďalšie smerovanie riadenia kvality v podnikoch a projektoch.
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Risk of Death - Risk Estimation and Heuristics
22. marca sa v PWC
uskutočnila ďalšia odborná
prednáška PMI Slovakia,
tentoraz na tému rizika,
konkrétne „Risk of Death Risk
Estimation
and
Heuristics.“
Hodnotenie
rizika
je
dôležitou
a
neodmysliteľnou súčasťou
riadenia projektov. Často
sa
pritom
musíme
spoliehať
nielen
na
odborníkov ale aj na
vlastný názor. Interaktívny
workshop nám za použitia
modernej
technológie
demonštroval a pomohol
pochopiť vlastné predsudky
a heuristiky ovplyvňujúce naše vnímanie a hodnotenie rizika. Doplnením témy bolo
vysvetlenie čistej súčasnej hodnoty (NPV), koeficientu interného výnosu (IRR) a
doby návratnosti, čo všetko sú techniky používané pri iniciovaní projektu.
Vedenie projektového tímu na základe silných stránok

Naše aktivity na východe republiky pokračovali 12.apríla v Košiciach v priestoroch
FTP workshopom na tému „Vedenie projektového tímu na základe silných
stránok.“ Prednášajúci Matúš Jarečný a Matúš Draganovský vysvetlili účastníkom
rozdiel medzi manažérom, lídrom a pozitívnym lídrom, objasnili pojem transakčná
analýza a ukázali spôsob, ako vytvoriť vyvážený tím. Praktické cvičenie sa
následne zameralo na tím samotný, kedy sa diskutovali a hodnotili
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•

Silné stránky lídra a členov tímu

•

Rozdelenie rolí v tíme

•

Rozvoj silných stránok v tíme

•

Pozitívna komunikácia v tíme

01

Contract management
26. apríla mala prednášku naša dobrovoľníčka roka Karin Brunnemann, tentoraz bolo
témou riadenie zmlúv. V tejto súvislosti sa pravidelne diskutuje najmä o tom, ako
zabezpečiť ich účinnosť. Cieľ riadenia zmlúv je vo svojej podstate jednoduchý zabezpečiť súlad medzi realizáciou a zmluvou, avšak ich riadenie je komplexná a
strategická otázka. Riadenie zmlúv je totiž nepretržitý proces, počínajúc analýzou a
hodnotením zákazníckeho dotazu a pokračovaním do uzavretia zmluvy a ďalej až po
splnenie všetkých zmluvných záväzkov. Prednáška predstavila kľúčové okruhy tém
z danej oblasti, ktoré projektoví manažéri potrebujú ovládať ako analýzy zmlúv, rokovania,
zmluvné plnenia, manažment nárokov a riadenia zmien.
Zvyšujúca sa zložitosť podnikania spôsobuje, že dnešní projektoví manažéri sú často
prizývaní, aby práve oni spravovali
dodávateľov, či už ide o vybudovanie
prúdového motora vo vlastnej réžii
alebo jednoducho nutnosť dodávať
kancelárske potreby. Zručnosti v tejto
oblasti možno tvoria osobitnú
kategóriu z pohľadu štandardov,
pretože zmluvy sa obvykle riadia
vnútroštátnym právom, avšak bolo by
chybou domnievať sa, že riadne
plnenie zmluvy môže byť ponechané
válučne na právnikov. Kvalifikovaný
projektový manažér musí pochopiť,
že fundované riadenie zmlúv zahŕňa
všetky hore uvedené aspekty.
Predovšetkým je potrebné uvedomiť
si, že zmluvy vytvárajú a riadia ľudia
a
medziľudské
zručnosti
sú
rozhodujúce aj pri budovaní a rozvíjaní úspešných zmluvných vzťahov.
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#1 AGILE CAN forum 2018 prebehlo 26. apríla v Bratislave.
#1 AGILE CAN forum
je konferencia určená
pre úspešných ľudí
a zameraná v prvom
rade
na
pozitívne
atribúty agilných metód
riadenia. Prezentácie
priblížili
účastníkom
agilné postupy riadenia
z iných uhlov pohľadu
Speakeri sa podelili
s účastníkmi o svoje
autentické skúsenosti,
ako napríklad: Judy
Rees zdieľala prvky
čistého jazyku, alebo
najbližšiu vec, ktorú má
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FBI k Jediovému čítaniu mysle;
Peter
Tarina
zasa
ako
implementovali agilné metódy
riadenia v FMCG firme; za PMI
Slovakia Daniel Podolský, ktorý
prednášal na tému základov
agilných postupov v zmysle
metodiky
PMI.
Predstavil
Praktického sprievodcu pre
agilné postupy PMI, ozrejmil
históriu agilných postupov v
PMI, rôzne projektové cykly,
z ktorých je „agile“ len jeden
z možných, pričom zhrnul ich
výhody a nevýhody a záverom upozornil na možnosť získania certifikácie PMI-ACP®.

Na základe spätnej väzby AGILE CAN forum tím už plánuje AGILE CAN forum
2019, viac na www.agilecan.com .
Managing Programs and Projects ( Case study )
16. mája sme v priestoroch
Tatrabanky v Bratislave privítali
veľmi vzácneho hosťa, bývaleho
prezidenta
PMI
CZ,
Igora
Luhana, ktorý sa s nami podelil
o svoje skúsenosti pri riadení
zaujímavého
programu
pre
Český telekomunikačný úrad.
Vysvetli nám a ukázal rozdiel
medzi riadením programov a
projektov.
Ako
v
každej
prípadovej
štúdii,
začal
s
popisom problému (v tomto
prípade - krátkym filmom) a tiež s
výstupmi
programu.
Svoju
prednášku
okorenil
vtipnými
postrehmi a „spruchmi,“ ktoré
v publiku silno zarezonovali, ako napríklad, že „programový manažér vlastne žongluje
s vajíčkami (rozumej stakeholdrmi), pričom ani jedno z nich nesmie rozbiť.“
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O emóciách...
Prvý polrok prednášok v Košiciach zavŕšila téma „When emotions matter“ 12. júna.
Stretnutie v AT&T bolo venované kľúčovým aspektom emocionálnej inteligencie v
kontexte komunikácie, riadenia času, dosiahnutia cieľov a vedenia ľudí. Prednáška
podporila účastníkov v aktívnom zapájaní sa formou brainstormingu a iných metód s
cieľom riešiť komplexné problémy v danej oblasti. Podnikateľské prostredie sa nezvratne
zmenilo – neustále stúpa tlak, aby sa optimalizovali výsledky projektu a súčasne
maximalizovalo využitie zdrojov. Na splnenie týchto požiadaviek je potrebné, aby
projektoví manažéri pochopili a uplatňovali zásady emočnej inteligencie. Nejde len o
usmernenie reakcií na vaše emócie. Ide o to, aby ste vedeli vytvárať správne emócie, keď
je to potrebné pre dobro projektu a následné kroky v rámci projektových aktivít.
Výsledkom potom je, že ľudia, zručnosti, nástroje a aktivity projektu sú zosúladené – a
zároveň nekonfliktne a účelovo zamerané - na dobre viditeľný, všetkými chcený a
odsúhlasený výsledok. Každý člen tímu je namotivovaný a schopný spojiť sa s ostatnými,
aby dosiahol úspech a cítil pocit vlastného naplnenia. Vášeň, záväzok a otvorenosť
charakterizujú takýto projekt.
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Po prednáške sa konal aj bowlingový turnaj, na ktorom členovia PMI SK mohli nechať
svojim „emóciám“ naozaj voľný priebeh.

Risk Management – The Role of the Devil’s Advocate in Minimizing Project Risks
Bratislavský cyklus prednášok pred letnou prestávkou ukončila téma úlohy diablovho
advokáta v projektoch. Pod týmto trochu ponurným výrazom sa skrývalo kritické myslenie
a posúdenie rizika úspechu projektu. Aplikácia stratégií na získanie náklonnosti ostatných,
transformácia osobnej kreativity na praktické obchodné riešenia a využitie celého radu
kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov na riadenie zdrojov a implementáciu
prielomových riešení sú všetko kritické kompetencie pre dnešných projektových
manažérov. Ako vysvetlila prednáčajúca Alina Vicovan, konštruktívny kriticizmus
projektom dotknutých strán je často nesprávne zamieňaný za odmietanie projektu. A
práve schopnosť aplikovať kritické myslenie pri hľadaní kreatívnych riešení problémov a
pri ovplyvňovaní ostatných s cieľom získať podporu členov tímu či zainteresovaných strán
výrazne zvyšuje hodnotu projektového manažéra v rámci organizácie.

17

ČESKOSLOVENSKÝ PROJEKŤÁK
Od Aše až k Čiernej...
Kritické myslenie pre
projektových manažérov
je hlavne o tvorivom
myslení bez hraníc, ktoré
neustále
spochybňuje
predpoklady, za ktorých
bol projekt spustený.
Úspešní
projektoví
manažéri sú kreatívni
myslitelia so špeciálnou a
jedinečnou schopnosťou
viesť projektový tím k
spoločnému
cieľu za
každých okolností.
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Kritické myslen z pohľadu
PM znamená:
•

Podporovať
diskusie
•

hlbšie

Skúmať predpoklady

•

Snažiť sa vyriešiť
problémy rýchlejšie

Hľadať čo najlepšie
riešenia
•
•

Snažiť
sa
znížiť
úroveň stresu v projekte
•

Trvalo
dosahovať
lepšie výsledky

Projekt roka 2018
Súťaž "Projekt roka 2018"
Spoločnosť pre projektové
riadenie a PMI Slovakia
Chapter, v spolupráci s
portálom efocus.sk vyhlasujú
6. ročník súťaže. Nakoľko sa
v stanovenom termíne – do
15. júla - zaregistroval už
minimálny potrebný počet
projektov, súťaž sa tento rok
riadne uskutoční.

Zúčastnť sa môžu projekty, súvisiace so Slovenskom bez ohľadu na hospodárske
odvetvie, lokalitu alebo pôsobenie vo verejnom, neziskovom či súkromnom sektore. To sú
všetky projekty slovenských organizácií, uskutočnené kdekoľvek vo svete, a tiež, ak boli
uskutočnené v spolupráci so zahraničnými organizáciami. Vítané sú aj projekty
zahraničných organizácií, ktoré riadil slovenský manažér.
Podrobnosti a prihlásenie: http://www.efocus.sk/kategoria/projektovy-manazment/clanok/
sutaz-projekt-roka/

18

ČESKOSLOVENSKÝ PROJEKŤÁK
Od Aše až k Čiernej...

PM Intercultural Management
Managing Projects Across Cultures
Karin Brünnemann, PMP® (karin@4cee.eu; https://www.linkedin.com/in/
karinbrunnemann/)
The globalization of project management has long been following the globalization of the
economy. We are seeing international projects increasing in both number and importance;
therefore, it is crucial that challenges and opportunities arising from cultural diversity in
projects are addressed. PMI® itself is globalised, reporting members from 207 countries
across the globe. Despite these trends, the topic of intercultural project management is
still underrepresented in discussions and publications. The PMI Talent Triangle ™ does
(still) not list intercultural competence as a skill for project managers, and there are only a
few trainings offered in this area.
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What is “Culture”?
Culture refers to our traditions, values, laws, knowledge, beliefs, moral, and habits. These
are not only determined by the passports we hold, but also influenced by our generation,
ethnicity, gender, education, and many other aspects:

© Karin Brünnemann
How does “Culture” influence Project Management?
There are many publications and trainings available in the area of cross-cultural communication, but few of them make specific reference to project management. Moreover, communication is only one of the 10 knowledge areas. Project managers and team members
have to perform a variety of tasks within all knowledge areas. Schedule management is,
for example, influenced by different perceptions of time across cultures. Clock time versus
event time, or the notion whether time is in limited or unlimited supply, as well as differences in monochromic versus polychromic attitudes can lead to different ways of scheduling, and to different results of the scheduling process. Risk Management depends on cultural differences regarding expectations of security, different levels of uncertainty avoidance, or different tolerance levels for ambiguity. People from other cultures might see other risks than we do (e.g., non-material versus material risks) and can have a different attitude towards risk tolerance. Furthermore, cultural differences create additional risks to the
project.
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We can come up with a long list for cultural factors influencing each of the knowledge areas. Even when looking at the project life cycle, there are cultural differences in terms of
how much emphasis people put on planning versus execution, how important monitoring
and control is, who needs to be involved in each phase, or how a project is closed. Project
Managers are engaged in hiring, negotiations, conflict resolution, employee motivation,
problem solving, and decision making – all this depends on culture.
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What can we do?
A good start is to create awareness for the influence culture has on our projects. Project managers need to discuss cultural differences with their
teams and stakeholders. We need to account for
our own cultural values and assumptions and
express them explicitly. While cultural differences
can pose threats to our projects, they can also
create opportunities. Viewing problems from different perspectives can lead to better quality decisions, innovative solutions, or new skills.
In the long run, we will need to develop practice standards for cross-cultural projects. Project managers and teams working across cultures need adequate training to build intercultural competence – this, of course, requires the prior development of specific training programmes.

Najnáročnejší projekt Železníc Slovenskej republiky v histórií
Slovenska
Matej Masár

Mnoho z nás si v súčasnosti všimlo, či už z médií alebo pri ceste vlakom na úseku Púchov
– Považská Teplá, monumentálne prípravné práce. Ide o projekt Železníc Slovenskej
Republiky (ŽSR), v ktorom dôjde k modernizácie úseku spomínanej trate. V priebehu
modernizácie sa počíta s výstavbou 2 železničných tunelov, 14 železničných mostov,
zrekonštruovaním 6 cestných mostov a nadjazdov, vybudovaním 4 podchodov a 11
priepustov. Celkové náklady projektu boli odhadnuté na 364,9 milióna eur, pričom je celá
stavba financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ide
azda o najvýznamnejšiu líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. Ako bolo
spomínané súčasťou výstavby je vytvorenie 2 tunelov - Tunela Diel a Milochov.
„Tunel Diel prechádza masívom vrchu Diel. Jeho dĺžka v osi je 1 081,70 m. Tunel sa
bude realizovať ako jednorúrový dvojkoľajný s osovou vzdialenosťou koľají 4,2 m.
Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a hĺbením. Dĺžka hĺbeného tunela
pri západnom portáli je 14,70 m a pri východnom portáli 17,00 m. Razený tunel má dĺžku v
osi 1 050 m. Pri východnom portáli vyúsťuje úniková štôlňa, ktorej dĺžka je 304 m s
priečnym prepojením do tunelovej rúry“[1].

Mapa modernizácie trate [2]
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„Tunel Milochov slúži na preklenutie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti Horný
Milochov. Jeho dĺžka v osi je 1 861 m. Tunel sa bude realizovať ako jednorúrový
dvojkoľajný s osovou vzdialenosťou koľají 4,2 m. Celková dĺžka západnej hĺbenej časti je
20 m a východnej hĺbenej časti 71 m. Dĺžka razenej časti tunela má 1 770 m. Bočná
úniková štôlňa s celkovou dĺžkou 266,393 m bude slúžiť ako úniková cesta z tunelovej
rúry, zároveň môže slúžiť aj ako zásahová cesta. Plocha priechodného prierezu je 10,06
m2“[1].
„Razené časti tunelov sa budú realizovať v zmysle zásad Novej rakúskej tunelovacej
metódy (NRTM) s použitím mechanického rozpojovania pomocou tunelbagra. Trhavinové
rozpojovanie sa bude používať pri zarazení tunelovej rúry do kompaktnejšieho
horninového masívu. Ostenie je navrhnuté dvojplášťové, bude ho tvoriť primárne a
sekundárne ostenie. Na bezpečnú prevádzku v priestoroch tunelov sa vybuduje elektrická
požiarna signalizácia, poplachový systém narušenia, priemyselná televízia a systém na
prenos údajov o stave technologických prvkov. Všetky výstupy z týchto zariadení budú
vyvedené v riadiacom centre v Púchove“[1].
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Na realizácií projektu sa budú podieľať „Združenie Nimnica“, ktoré pozostáva z podnikov
Doprastav, Subterra, a.s., TSS Grade, a.s., Elektrizace železníc Praha, a.s. a generálny
projektant stavby spoločnosť Reming Consult.
Zaujímavosti:
•
•
•
•
•
•

•

zmena trasy železničnej trate si vyžiadala a vyžiada výrub 4551 stromov, odstránenie
krov z plochy asi 28.000 m2 (spoločenská hodnota viac ako 2,63 milióna eur),
asanácia celkovo 31 objektov,
zbúranie nehnuteľností,
zvýšenie rýchlosti na 160 km/h
výstavba potrvá 40 mesiacov
na projekt nadväzuje aj rekonštrukcia trakčného vedenia Púchov – Lúky pod Makytou
– štátna hranica s Českou republikou a modernizácie 60-kilometrovej trate z Hraníc do
Hornej Lidče, po ktorej jazdia expresy z Prahy na Slovensko, ktorá začne
rekonštrukciou stanice vo Vsetíne.
z otvorenia trate Púchov-Horní Lideč sa dochoval historický filmový snímok

[1] https://www.asb.sk/inzinierske-stavby/zeleznica/modernizacia-zeleznicnej-trate-puchov
-zilina-pre-rychlost-do-160-km-h-i.-etapa
[2] ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160km/h, I. etapa.
Dokumentácia pre stavebné povolenie (12/2009),
[3] http://www.sta-ita-aites.sk/index.php?page=tunely_planovane
[4]http://www.reming.sk/files/2014-08-06-102149-0501.pdf

21

