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Zejména v posledních letech se u nás zahraniãní investofii angaÏují na mnoha v˘znamn˘ch
stavbách. Úspû‰nou realizaci rozsáhl˘ch projektÛ v‰ak mimo jiné podmiÀuje také v˘bûr
vhodného dodavatele. Pfii roz‰ífiení nového v˘robního závodu ve svitavské prÛmyslové zónû
proto investor zvolil netradiãní, u nás ojedinûl˘ postup v˘stavby za úãasti osvûdãen˘ch firem. 

˘stavba závodu spoleãnosti
Vigona ve Svitavách byla
zahájena v fiíjnu minulého
roku. Následnû v‰ak do‰lo
ke strategickému prodeji

firmy dánskému v˘robci netkan˘ch textilií,
spoleãnosti Fibertex. Stavba byla
zastavena, nov˘ majitel navíc pfii‰el

s poÏadavkem na roz‰ífiení plochy
v˘robního závodu o cel˘ch 200 % na
koneãn˘ch 17 500 m2. Necelé ãtyfii mûsíce
pfied pÛvodním termínem dokonãení do‰lo
také k zásadním zmûnám poÏadavkÛ na
objem v˘robních technologií, architekturu
nûkter˘ch ãástí stavby a k v˘znamnému
roz‰ífiení administrativní ãásti projektu

(o 400 m2). Reálné nabídky v‰ech
osloven˘ch developerÛ na zmûnu projektu
a zahájení v˘stavby se pohybovaly mezi
8 aÏ 10 mûsíci. Díky netradiãní metodû
project managementu, pozdûji
pfiejmenovaného na flexibilní development
(FD), se v‰ak nakonec podafiilo zahájit
stavební práce do tfií mûsícÛ a dílo bylo
bez nav˘‰ení rozpoãtu v poÏadované
kvalitû a termínu dokonãeno. 

Úspory a kvalita
UÏ pfii zrodu nového developerského
projektu ve Svitavách bylo hlavní snahou
developera zmûnit standardní postupy
organizace v˘stavby vãetnû hledání
nov˘ch zpÛsobÛ spolupráce s v˘znamn˘mi
partnery z fiad zahraniãních v˘robcÛ
stavebních materiálÛ a technologií. 
„Na na‰ich bedrech je tak nejen v˘bûr
dodavatelÛ i produktÛ, zodpovídáme
rovnûÏ za plnûní termínÛ, kvalitu prací
i finance. Komunikace s dodavateli pfiitom
funguje na trochu jin˘ch principech, neÏ je
bûÏné v tuzemském obchodním styku,“
vysvûtluje ing. Du‰an Pfiikryl, jednatel
spoleãnosti Starcon, která pro dánského
investora zaji‰Èuje komplexní fiízení celého
projektu v˘stavby a zároveÀ ruãí
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servis�nov˘ postup v˘stavby

Flexibilní development

Moderní v˘robní komplexy se dají vystavût s vynaloÏením nesrovnatelnû niÏ‰ích finanãních
nákladÛ. DÛkazem je objekt spoleãnosti Vigona ve Svitavách

V



servis�nov˘ postup v˘stavby

12/05 PROJEKT 57

investorovi za úspû‰nou realizaci projektu
vãetnû v‰ech náleÏitostí. „Projektov˘
manaÏer na‰í spoleãnosti vÏdy komunikuje
pfiímo s odpovûdn˘m zástupcem

dodavatele, spolupráce je tak podstatnû
pruÏnûj‰í, funguje, dá se fiíci, on-line. Cel˘
vztah je zaloÏen z velké ãásti na vzájemné
dÛvûfie a flexibilitû.“ 

Tradiãní development…
Pro srovnání nejprve charakterizujeme
zaÏit˘ zpÛsob v˘stavby. Tento systém
pouÏívá univerzální metody project
managementu s tradiãními vazbami mezi
jednotliv˘mi subjekty a subdodavateli,
takÏe lze jen obtíÏnû splnit specifická
individuální kritéria a potfieby investora.
Konvenãní metody cost & construction
managementu pak logicky vedou ke
konvenãním v˘sledkÛm. Nev˘hodná jsou
i tzv. nesystémová fie‰ení, kdy v˘bûrem
realizaãních firem nikoli na základû
znalosti technologie, ale podle vazeb
na generálního dodavatele a jeho velké
subdodavatele dochází na stavbû ke
kompromisním a nesystémov˘m
technick˘m fie‰ením. K tomu v˘raznû
pfiispívá také provázanost realizaãních
a projekãních firem s v˘robci stavebních
materiálÛ pomocí rÛzn˘ch provizí, coÏ
vede k pouÏití ménû vhodn˘ch
technick˘ch fie‰ení. Tradiãní
development (TD) sv˘m zpÛsobem
pracuje setrvaãností, proto jsou moÏnosti
reakce konvenãního developera na
zmûny poÏadavkÛ investora v prÛbûhu
projektu velmi omezené. Tradiãní vazby
mezi jednotliv˘mi subjekty, podílejícími
se na realizaci projektu, brání pruÏn˘m
reakcím na zmûny poÏadavkÛ, nebo je
neúmûrnû prodraÏují. Systém je rovnûÏ
draÏ‰í a del‰í. Více meziãlánkÛ v procesu
s sebou logicky nese vût‰í náklady
a del‰í termíny. 

Nûkteré standardy nové stavby

Zakázka Dodavatel

betonová konstrukce administr. objektu IP systém (âR)
obvodov˘ plá‰È Gassell (·védsko) 
ocelová konstrukce prÛm. hal LIKO-S+METSEC (Anglie)
stfie‰ní krytina PROTAN (Norsko)
obvodov˘ plá‰È prÛm. hal ThyssenKrupp (Nûmecko)
izolaãní materiály ROCKWOOL (Dánsko)
prÛmyslové podlahy HT Floor + PANBEX (Belgie)
vzduchotechnika + filtrace GEA-Happel, LTG (Nûmecko)
vytápûní Buderus (Nûmecko)
stlaãen˘ vzduch (kompresorovna) KAESER (Nûmecko)
vrata, nákladové mÛstky HÖRMANN (Nûmecko)
odvodnûní stfiech, kanalizace GEBERIT (·v˘carsko)
elektroinstalace SIEMENS (Nûmecko)
interiérové vybavení a návrh MY DVA holding (âR)

Konstrukãnû jednoduchá lehká montovaná
stavba moderního v˘robního závodu

Standardní development s mnoha „meziãlánky“...
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…versus flexibilní
development
V porovnání s tradiãními developersk˘mi
a projektov˘mi postupy flexibilní
development (FD) nabízí fiadu v˘hod.
VyÏaduje v mnoha oblastech aktivnûj‰í
pfiístup developera, ale umoÏÀuje
dosáhnout v˘razn˘ch ãasov˘ch
a finanãních úspor a zároveÀ
maximalizovat kvalitu koneãné realizace. 

Málokdy to nejlep‰í technické know-how
pro jednotlivá technická fie‰ení vlastní
právû realizaãní firmy. V˘voj v tomto
smûru logicky udávají nejlep‰í svûtoví
v˘robci jednotliv˘ch technologií
a materiálÛ, ktefií procházejí neustál˘m
technick˘m v˘vojem a prÛbûÏnû
vyhodnocují své zku‰enosti z velkého
poãtu konkrétních i velmi specifick˘ch
realizací. Odstranûní zbyteãn˘ch
meziãlánkÛ a zprostfiedkovatelÛ navíc

umoÏÀuje dosáhnout nejvy‰‰í kvality
za bûÏné ceny. V ãem jsou tedy zásadní
rozdíly mezi tradiãním a flexibilním
developmentem? 
Pfiedev‰ím v individuálním pfiístupu
k investorovi, kter˘ nabízí nastavení
spolupráce podle poÏadavkÛ investora
a jeho míry zapojení. FD dále nabízí
efektivní kombinaci sluÏeb project
managementu, cost managementu
a construction managementu na míru

Základní údaje

investiãního zámûru

Plochy v˘robního závodu:
� oplocen˘ pozemek 47 289 m2

� zastavûná plocha 15 066 m2

� zpûvnûné plochy 16 736 m2

� kapacita parkovi‰tû 109 vozidel

� administrativní budova (v˘‰ka
objektu 7,72 m) 1600 m2,
(dvoupodlaÏní objekt, podlaÏí
o v˘mûfie 801 m2) 6138 m3

� v˘robní hala (v˘‰ka objektu 9,50 m,
svûtlá v˘‰ka 8,75 m) 7530 m2,
71 531 m3

� expediãní haly (v˘‰ka objektÛ 9,50 m
a 5,80 m, svûtlá v˘‰ka je 8,75 m 
a 5,50 m) 6978 m2, 48 918 m3

...a mnohem levnûj‰í, rychlej‰í a operativnûj‰í development
flexibilní. Funguje na principu „developere, starej se!“

V prostorn˘ch v˘robních halách pracuje zdánlivû pouze automatická linka
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klientovi i konkrétnímu projektu.
VyÏaduje rovnûÏ aktivní roli developera
v project i construction managementu,
coÏ umoÏÀuje odstranit nûkteré
zbyteãné meziãlánky – napfiíklad
generálního dodavatele stavby. Aktivním
zapojením nejlep‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ
stavebních materiálÛ a systémÛ do
projektové pfiípravy dosahuje FD
‰piãkové kvality stavebního díla.
Ve spolupráci s renomovan˘mi v˘robci
jsou vybírány nejlep‰í realizaãní firmy
a specialisté pro jednotlivé stavební
subdodávky. V˘znamn˘m faktorem je
odstranûní korupce, tedy ãasto
pouÏívaného provizního systému mezi
projektanty a v˘robci materiálÛ.
Pfiínosem je bezesporu rychlej‰í
v˘stavba, v˘znamné zkrácení bûÏn˘ch
termínÛ v˘stavby, vypl˘vající
z pfiehodnocení tradiãních vazeb mezi
investorem, developerem, dodavateli
a subdodavateli. A koneãnû – efektivní
pfierozdûlení míry rizik i zisku mezi
jednotlivé subjekty, které se podílejí
na projektu a odstranûní zbyteãn˘ch
meziãlánkÛ, vede k úspofie nákladÛ. 

Zdánlivû nemoÏné
Na prvním místû kaÏdého developerského
projektu vÏdy stojí koneãná cena
realizace se v‰emi souvisejícími náklady.
Spousta nákladÛ kaÏdého projektu je totiÏ
fixní a nelze s nimi pfiíli‰ h˘bat. DosaÏení
dobrého rozpoãtu u tak sloÏitého díla je
proto moÏné pouze pfii individuálním
pfiístupu ke kaÏdému investorovi

a ke kaÏdému projektu, kter˘ má vÏdy
nûjaká specifika. Tento pfiístup umoÏÀuje
odstranûní zbyteãn˘ch rezerv a zaji‰Èuje
efektivní pfiístup ke v‰em projektov˘m
ãinnostem. Dal‰ím kritériem je kvalita.
Tu je nutné vÏdy posuzovat v relaci
pomûru v˘kon/cena. Dobrá cena za
‰patnou kvalitu stavby je pro investora
v˘raznû hor‰ím fie‰ením neÏ pfiemr‰tûná
cena za prÛmûrnou kvalitu. NiÏ‰í kvalita
se u stavby v jejím Ïivotním cyklu vÏdy
projeví zv˘‰en˘mi náklady, které v souãtu
v˘raznû pfiev˘‰í poãáteãní investiãní
úsporu. Zodpovûdn˘ investor si tedy
nikdy nemÛÏe dovolit riskovat v oblasti
kvality. Flexibilní development vyuÏívá

zku‰eností ‰piãkov˘ch v˘robcÛ i pfii
samotné realizaci a pfii v˘bûru
realizaãních firem. Zapojením
provûfien˘ch dodavatelÛ, ktefií mají
velké zku‰enosti s dan˘mi technologiemi
a dokáÏou rychle s v˘robcem
komunikovat, dochází na stavbû
k obrovsk˘m finanãním a hlavnû ãasov˘m
úsporám. Cel˘ princip spoãívá
v rozumném pfierozdûlení zodpovûdnosti
i zisku mezi jednotlivé partnery podílející
se na daném projektu. �

Etapy v˘stavby

1. etapa – Vigona

� jaro 2003 – návrh haly o rozmûrech
72 x 48 m se zázemím

� srpen 2003 – zahájení územního
fiízení

� fiíjen 2003 – zahájení v˘stavby
� únor/bfiezen 2004 – dokonãení

hrubé stavby
� kvûten 2004 – prodej spoleãnosti

Fibertex, pfieru‰ení v˘stavby

2. etapa – Fibertex

� kvûten 2004 – ãerven 2005 – audit
stavby, nov˘ investiãní zámûr

� ãerven 2004 – zahájení nové fáze
v˘stavby, roz‰ífiení závodu na 17 500 m2

� záfií 2004 – opûtovné zahájení
v˘stavby

� prosinec 2004/leden 2005 –
dokonãení hrubé stavby

� kvûten 2005 – zprovoznûní
administrativní ãásti

� 1. 7. 2005 – spu‰tûní zku‰ebního
provozuLehká sendviãová konstrukce, obklopující tisíce ãtvereãních metrÛ

v˘robních hal, vyrostrla doslova za pár mûsícÛ

V˘robní komplexy stojí na velkokapacitních
manipulaãních a skladov˘ch prostorech
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