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A - Přílohy k Ferdinandově – Michálkovické kolonii 

Příloha A. 1 

Situační plán- severní části Ferdinandovy osady s nově projektovanou zástavbou 

jednopatrových čtyřbytových dělnických obytných domů čp. 415 a 416 z března 1913 

 

Zdroj: AMO. Sbírka stavebních spisů: Ostrava – slezská katastrální území, k. ú. Michálkovice, čp. 415, karton 

č. 570 

Příloha A. 2 

Katastrální mapa - Ferdinandova osada v dobové mapě z roku 1941 

 

Zdroj: Archiv OKD, a. s. Fond: SDF, a. s., Důl Michal I/9, Michálkovice ve Slezsku, 1941, 1: 2880, karton č. 153 
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Příloha A. 3 

Mapa Ostrava – Michálkovice, Kolonie Ferdinandská, r. 2003 

  

Zdroj: KYNCLOVÁ, J.: Inventarizace průmyslového kulturního dědictví ostravské dělnické kolonie, NPU  

Ostrava 2003. 
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Příloha A. 4 

Ortografický snímek - Ferdinandova kolonie, Ostrava Michálkovice, r. 2011 

 

 Zdroj: Geodis Brno [online]. Ostrava: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na URL:    

<http://www.mapy.cz> 

Příloha A. 5 

Geologická mapa - informace o geologickém podloží – Ferdinandova kolonie, Ostrava 

Michálkovice 

 

 

 

 

Zdroj: Česká geologická služba[online]. Praha: 2013,  

aktualizováno 2013 [cit. 2013-01-08]. Dostupné na URL <http://www.geologicke-mapy.cz/>  
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Příloha A. 6 

Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny nemovitosti – 

Ferdinandova kolonie, Ostrava 

 

Zdroj: Gekon s. r. o.[online]. Praha: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-05-20]. Dostupné na URL:    

<http://cenovamapa.gekonsro.cz> 

Příloha A. 7 

Mapa svahové nestability – Ferdinandova kolonie, Ostrava 2011 

 

Zdroj: Česká geologická služba [online]. Ostrava: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-09-20]. Dostupné na 

URL: <http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/> 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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Příloha A. 8 

Mapa kontaminace – Ferdinandova kolonie, Ostrava – r. 1954, r. 2009 

 

 

 

Zdroj: Národní inventarizace kontaminovaných míst[online]. Ostrava: 2013, aktualizováno 2013 [cit. 2012-

09-20]. Dostupné na URL: <http://kontaminace.cenia.cz/> 
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Příloha A. 9 

Stavebně-technický průzkum objektu 

U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 715 00 

 

 

Karta stavebně-technického průzkumu 

Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady 

 

 

Počet stran textu: 18 

Počet stran příloh: 5 

Datum:   10.6.2012       

 

 

Vypracoval: Ing. David Sýkora 

        Účel zpracování: Disertační práce 
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A. 9. 1 ÚVOD 
 

ZADAVATEL:   VŠB – TU Ostrava  

 

STAVBA-OBJEKT:  Obytný dům na ulici U Kříže, Ostrava Michálkovice 

 Na základě stanovených cílů disertační práce byl proveden v průběhu roku 2012 stavebně-
technický průzkum výše uvedeného objektu se zaměřením na celkový stav objektu obytného 
domu, rámcový návrh rekonstrukce objektu a ekonomické posouzení rekonstrukce daného domu. 

 

POPIS OBJEKTU:  

 Jedná se o původní přízemní čtyřbytovou budovu stojící na půdorysu 14,90 x 9,40 m. Dům 
byl vystavěn v letech 1885 – 1890, tedy v 1. etapě výstavby Ferdinandovy kolonie. 

Obytný dům je jednopodlažní s podkrovím. Celý objekt je konstrukčně proveden ve stejné 
technologii. 
 

Aktuální adresa U Kříže 145/4, Ostrava Michálkovice, 715 00 

Katastrální území Michálkovice /4141747/ 

Obec Ostrava /554821/ 

Pozemková parcela č. 53/9, 53/10, 53/11, 53/12 

Stavební parcela č. 227 

Výměra v m2 195 m
2
 

Typ stavby Budova s číslem popisným, objekt k bydlení 

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník 
RPG Byty, s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 70197 
Ostrava 

Původní č. popisné 145 

Povolení stavby r. 1885 - 1890 

Kolaudace stavby r. 1885 - 1890 

Investor Ostravskokarvinské kamenouhelné doly, národní podnik 

Typ objektu Jednopatrový obytný dům  

Počet podlaží v objektu 1 podlaží 

Počet bytových jednotek v objektu 4 byty 

Místnosti v bytové jednotce kuchyň, pokoj 

Rozloha bytové jednotky cca 27,47 m
2
 

 

A. 9. 2  PODKLADY PRŮZKUMU 

 V rámci přípravné fáze mi byla poskytnuta projektová dokumentace z roku 1949, která 
byla vypracována v rámci rekonstrukce objektu.  Projektová dokumentace je uložena v archivu 
stavební spisovny stavebního odboru ÚMOB Michálkovice. Technické výkresy jsou uvedeny 
v přílohové části. 

  

 Další informace získané z projektové dokumentace a dostupné literatury: 

Původní bytové jednotky jsou tvořeny:  
- kuchyní (2,60 x 4,10 / 4,10 x 3,00 m na ploše 10,66 / 12,30 m²)  
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- pokojem (4,10 x 3,70 / 4,10 x 4,10 m na ploše 15,17 / 16,81 m²) 
Výměra bytu činí 27,47 m². 
Nad každou bytovou jednotkou se nachází neobytná půda. 
 
K domu patří: 
- hospodářská budova  
- zahrada o přibližné rozloze 100 – 150 m² (ke každé bytové jednotce) 
 
Rekonstrukce objektu – provedena v roce 1948, v rámci adaptace a generálních oprav nejstarších 
domů v osadě – Investorem byla společnost OKD. 
 
Oprava v roce 1948 zahrnovala:  

- zpřístupnění kuchyně z pokoje 
- přemístění příček  
- postavení nového komínu  
- zavedení žebříkových schodů v kuchyni 
- opatření trámových stropů rákosovým podbíjením a omítkou 
- zpřístupnění sklepů z pokoje otvorem v podlaze a jeho opatření skládacími dvířky  
- zacelení trhlin ve zdivu 
- výměnu okenních skel, přihoblování oken 
- opravu podlahových lišt a opravu potrubí. 

 
Nutnost pravidelných rekonstrukcí byla především negativním důsledkem důlní činnosti. 
Dům byl postaven před rokem 1900, takže nebyl vybaven vodovodem.   
Teprve později došlo k zavedení vodovodní výpustky v kuchyni a chodbě. Předtím byli obyvatelé 
dělnického domu odkázáni na vnější vodovody v osadách, ve kterých se nacházelo několik studní.  
Kolaudace městského vodovodu se konala 19. března 1925 a během třicátých a čtyřicátých let 
byly na vodovod připojeny všechny domácnosti v obci. 
V roce 1929 dělnický dům neměl zaveden splachovací záchod, ovšem v tomto roce již v dělnických 
osadách byla obvykle zavedena kanalizace, kterou závodní správy začaly systematicky budovat po 
epidemii cholery v roce 1894. Objekt zařazen do čtvrté kategorie bytů pro bydlení. 
 
Odpad – obyvatelé vhazovali odpad do společných popelnic, teprve po druhé světové válce byla u 
posuzovaného objektu umístěna popelnice. 
 
Elektrické osvětlení – zavedeno od roku 1909. Zdroj veden z elektrické rozvodné centrály dolu 
Michal.  
Šířka hlavních silnic v kolonii – 6 až 8 m. 
Šířka ulic mezi dvěma sousedícími domy – cca 2 m široké. 
 
Původní stavební materiál: z omítaných cihel a zastřešen diagonální střechou krytou sedlovou 
asfaltovou lepenkou. 
 
Památková ochrana 
Objekt nemá statut památkové ochrany, ovšem má význam pro průmyslové a kulturní dědictví. 

Vyhodnocení podkladů 

 Byla předložena pouze projektová dokumentace z roku 1948, kdy došlo k částečné 
přestavbě a rekonstrukci objektu. Jako podklad nebyly k dispozici žádné původní stavební výkresy 
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ani případné nákresy a statické výpočty. Informace o aktuálním technickém stavu dané 
nemovitosti byly v této etapě zjištěny certifikovaným inspektorem pomocí stavebně-technického 
průzkumu.  

 

A. 9. 3            PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI  

A. 9. 3. 1  VSTUPNÍ PROHLÍDKA 

 Byla provedena vstupní prohlídka objektu za přítomnosti místních obyvatel. Jelikož 

průzkum byl prováděn v běžném provozu bytových jednotek, byly použity především 

nedestruktivní metody průzkumu. Stavebně-technický průzkum se zabýval především zjištěním 

celkového stavu nemovitosti, jejich vad a projevů degradace stavebních materiálů vlivem času.  

 K měření stavu byly použity měřicí přístroje pro zjištění vlhkosti v konstrukcích (Pinless 

Moisture Meter DT – 128M), pro měření povrchové teploty, teploty a vlhkosti prostředí, měření 

rosných bodů (Thermometer IR SCAN 350RH), pro měření vzdáleností, úhlů a sklonu (Bosch GLM 

80 profesionální laserový dálkoměr), pro měření nerovností (Vodováha Horizont, 2000 mm + 

kalibrační klínek).  

 Při vstupní prohlídce byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu fotoaparátem 

Nikon D3100, další fota byly převzaty ze serveru www.googlemaps.cz. 

Záznam o prohlídce objektu 

 

Urbanistický vliv na objekt 

O
b

e
cn

é
 in

fo
rm

ac
e

 Druh objektu Cihlový dům o čtyřech bytových jednotkách 

Umístění objektu Poblíž areálu Dolu Michal 

Zastavěná plocha v m2 195 m
2
 

Obestavěný prostor v m3 658 m
3
 

Úroveň údržby Minimální 

Dům rekonstruován Ano, v roce 1948. 

O
b

ča
n

sk
á 

vy
b

av
e

n
o

st
 

Parkovací místa Před domem, řadová stání na ul. U Kříže 

Zeleň Udržovaná zeleň na pozemku, poblíž zalesněná plocha + městská zeleň 

Škola a dětské hřiště Škola i dětské hřiště se nachází v docházkové vzdálenosti 

Prodejna potravin V docházkové vzdálenosti 

Dostupnost MHD cca 500m zastávka MHD, bus, trolejbus 

Popelnice - třídění Popelnice před domem, třídění Plasty, Papír, Elektro cca 50 m od objektu 

Přítomnost majitele 
či jeho zástupce: Ano 

Podklady: Původní projektová dokumentace 
nedoložena. Doložena 
dokumentace z r. 1948. 
Revize plynu a elektřiny 
nedoloženy. 
 

Vnější podmínky Čas a počasí:  1.6.2012, 10:00, 
slunečno, sucho 

Teplota / vlhkost vzduchu: Θe = 20°C / e = 85%  

Vnitřní podmínky    

Teplota / vlhkost vzduchu:  Θi = 17°C / i = 62% 
  

 

http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
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Základní technické vybavení a technická media 

Plynovodní přípojka Ano Rozvod plynu - materiál Ocel bezešvá 

Vlastní plynoměr: Ano Doložené revize plynu: Ne  

Vodovodní přípojka: Ano Vodovod – materiál: Původní rozvody - ocel 

Vlastní vodoměr: Ano Zdroj pitné a užitkové vody: Pitná voda – veřejný vodovod 

Kanalizační přípojka Ano Způsob likvidace splašků: Splašková kanalizace 

  Kanalizace * materiál Pravděpodobně kameninové 
trouby 

Elektro přípojka: Ano Měření, druh elektroměru: Měření elektroměrem 

Napětí: 3 x 230/400V Rozvody elektro, zapojení, 
materiál: 

Původní rozvody v AL (hliníku), 
vedení pod omítkami. 

Doložené revize elektro: Ne 

Telefonní přípojka: Ano Anténní rozvod (STA): Ne 

Datové připojení: Ne Jiné sítě: Ne 

 

A. 9. 3. 2  INFORMACE ZÍSKANÉ ZE SPECIFICKÝCH MAP 

Z veřejně dostupných informačních zdrojů dostupných na internetu byly čerpány podstatné 
informace k dané lokalitě. 

Informace z geologické mapy o 
skladbě zeminy a jejím sedání 

http://www.geologicke-mapy.cz/   

Horniny: sprašová hlína, písek, štěrk 

Název: nivní sediment 

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary 
a postvariské magmatity 

Rajon pleistocénních říčních sedimentů 

Oblast: Kvartér 

Informace z mapy radonové intenzity http://www.geologicke-mapy.cz/   Radonový index 1 - Nízký 

Informace z mapy záplavových 
oblastí 

 http://www.dibavod.cz 

Záplavové území 5- leté vody - ne 

Záplavové území 20- leté vody - ne 

Záplavové území 100- leté vody - ne 

Záplavové území největší zaznamenané 
vody - ano 

Informace z cenové mapy realitních 
makléřů   http://cenovamapa.gekonsro.cz  

Cena za prodej domu- 10455 Kč/m
2
 

Prodejní cena bytu- 13407 Kč/m
2
 

Cena za pronájem bytu- 68 Kč/m
2
 

Informace z územního Plánu 
http://gisova.ostrava.cz/webmaps
/mapaup/viewer.htm 

Objekt se nachází na parcele určené pro 
hromadné bydlení. 

Svahové nestability http://mapy.geology.cz/svahove_n
estability/ 

Nebyl identifikován žádný prvek 
svahové nestability 

Historická mapa – kontaminovaných 
míst 

http://kontaminace.cenia.cz/ 
 

 

 

 

 

http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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A. 9. 3. 3 TERÉNNÍ HODNOCENÍ OBJEKTU 

Formulář vstupních údajů pro hodnocení obytných objektů 

Poř. č. 1: Formulář vstupních údajů pro hodnocení obytných objektů 

Okres: 
Ostrava Místo: Ostrava Kolonie: Hornická Ulice: U Kříže 

Č. Orient.: 
145 

Č. Popisné: 
145/4 

Měsíc a rok zápisu: 
06/2012 

Informátor: místní 
obyvatelé 

Zpracovatel: Sýkora 
David 

1 Počet bytů v objektu 4 

2 Počet obytných místností včetně kuchyně 2 

3 Průměrný počet osob v bytě 2 

4 kvalitativní kategorie bytu IV. 

5 Přibližné stáří objektu v letech 123 

6 Počet podlaží 
1 n. p. a neobytné 
podkroví a sklep 

7 Průměrná světlá výška jednoho podlaží v metrech 2,6 

8 Délka průčelí objektu v metrech 14,9 

9 Zastavěná plocha objektu 164,5 m
2
 

10 Obestavěný prostor v m
3
 658 m

3
 

11 Plocha podlažních nebytových prostor  260 m
2
 

12 Plocha podlažních nebytových prostor po rekonstrukci 260 m
2
 

13 Předpokládaný počet bytů po modernizaci 4 

14 Počet bytů v jednom typickém podlaží po rekonstrukci 4 

15 Předpokládaný počet bytů o jedné místnosti po rekonstrukci 0 

16 Předpokládaný počet obytných místností včetně kuchyní po rekonstrukci 2 

17 Průměrná podlažní plocha bytů po modernizaci bez nástavby 27,47 m
2
 

18 Počet podlaží, kde je třeba vyměnit okna celý objekt 

19 Obnova měkké fasádní omítky v původním provedení celý objekt 

20 Obnova tvrdé fasádní omítky celý objekt 

21 Vybourání starého krovu a postavení nového i s krytinou částečná rekonstrukce 

22 Provedení betonové podlahy ve sklepě Ne 

23 Provedení podlahy na půdě Ano 

24 Zřízení nespalného stropu nebo jeho části nad nejvyšším podlažím objektu 
Ano - mezi 1. NP a 
podkrovím 

25 Počet podlaží, kde je nutno vybourat starý a zřídit nový nespalný strop 1 (1. NP) 

26 Počet podlaží, kde se má zřídit mezistrop pro snížení světlé výšky patra 0 

27 Délka zdiva 45 cm silného, kde je nutno provést vodotěsnou izolaci 58 bm 

28 Výměna dlažby na podestách schodů a na společných chodbách 0 

29 Zřízení nového osobního výtahu NE 

30 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveřní křídla 4 

31 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveře i se zárubněmi 4 

32 Počet bytů, kde je třeba zřídit novou kuchyňskou linku 4 

Poznámka: Formulář se vyplňuje samostatně pro každou část objektu s vlastním schodištěm.  Zapsáním vstupních 
údajů se navrhují takové úpravy v objektu, které znamenají jeho rekonstrukci na standard běžný v nové výstavbě.  
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A. 9. 3. 4 TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉM VYBAVENÍ OBJEKTU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM - STAVEBNÍ VIZUELNÍ 

Místo: 
Ostrava Kolonie: Hornická Ulice: U Kříže č.p.: 145/4 

IN
ST

A
LA

C
E 

EL
EK

TR
O

 na povrchu 220 V 0% 

pod omítkou 220 V 100% 

na povrchu v lištách není 

stáří původní instalace 1949 

IN
ST

A
LA

C
E 

V
O

D
Y 

připojení na veřejnou síť Ano 

studna Není 

rozvod vody centrální 

K
A

N
A

LI
ZA

C
E

 

připojení na veřejnou síť oddílná kanalizační síť 

septik Není 

žumpa Není 

bez odpadu Částečně na pozemku, zbytek do dešťové kanalizace 

V
YT

Á
P

ĚN
Í ústřední topení Plynový kotel 

etážové topení Není 

lokální topení - palivo Ano 

bez možnosti vytápění není 

V
ÝT

A
H

Y 

osobní - pro počet osob není 

nákladní - nosnost není 

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA Ano 

HROMOSVODY Ano 

    

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HOSPODÁŘSKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DRUH POČET STÁŘÍ POPIS KONSTRUKCE 

Garáž ne     

Kolna Ano     

Sklad Ano 123 Bývalý zemědělský objekt 

Sklep ano 123   

DATUM: 18.7.2012 
FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYPRACOVAL: Ing. David Sýkora 

 

A. 9. 3. 5 TECHNICKÁ PROHLÍDKA OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE OBYTNÉHO DOMU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – STAVEBNÍ VIZUÁLNÍ 

Místo: Kolonie: Hornická Ulice: U Kříže č.p.: 145/4 

SO
K

L konstrukce kamenný obklad 

povrch Kamenný s cementovou omítkou 
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zemní vlhkost S projevem vzlínání do soklové části 

obsypání zeminou Částečně 

poruchy Solné mapy, odpadávajíc kamenný obklad 

okna v soklu Sklepní okna 

K
O

N
ST

R
. V

YČ
N

ÍV
A

JÍ
C

Í Z
 F

A
SÁ

D
 ŘÍMSY - arkýře Ne 

ŘÍMSY - balkony Ne 

ŘÍMSY - terasy Ne 

ŘÍMSY - pavlače Ne 

konstrukce - balkony Ne 

poruchy - 

zábradlí - 

odvodnění, izolace - 

A
D

A
P

TA
C

E druh konstrukce Zděný  

odhad výstavby 1890 

poruchy Většina konstrukcí je na pokraji své životnosti a je nutná výměna 

N
Á

ST
A

V
B

Y,
 

P
Ř

ÍS
TA

V
B

Y druh konstrukce Není součástí objektu  

odhad výstavby - 

poruchy - 

FA
SÁ

D
Y 

U
LI

Č
N

Í 

druh Vápenocementová omítka 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost V celé části obvodového zdiva, hlavně sokl 

okna 
Původní dřevěná okna s dvojsklem - otvíravá. 

Netěsná, špatné izolační vlastnosti, za svou životností 

D
V

O
R

N
Í 

druh Vápenocementová fasáda 

poruchy, trhliny  Pokročila degradace, částečně zvětrány 

vlhkost V celé části obvodového zdiva, nejvíce sokl 

okna 

Původní dřevěná okna s dvojsklem - otvíravá. 
Netěsná, špatné izolační vlastnosti, za svou 
životností. 

ŠT
ÍT

O
V

É 

druh Vápenocementová omítka 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost V celé části obvodového zdiva, hlavně sokl 

okna 
Původní dřevěná okna s dvojsklem - otvíravá. 

Netěsná, špatné izolační vlastnosti, za svou životností 

DATUM: 1. 6. 2012 

FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

VYPRACOVAL: 
Ing. David Sýkora 

 

A. 9. 3. 6 PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH VAD A PORUCH 

Prohlídka, místní šetření a nález jsou provedeny na úrovni předběžného průzkumu, popisují se 
nepříznivé stavy I. Kategorie – tedy závady a poruchy, zjistitelné metodou prohlídky stavby. Je 
provedena identifikace kritických nedostatků s ohledem na budoucí bezpečnost a použitelnost 
konstrukcí a zařízení. Pasportizace objektu je provedena neinvazivní metodou - vizuálně. Poruchy 
a závady jsou tříděny na:  

- Drobné 
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- Hlavní 
- Kritické 

Nález a doporučení 

Dále jsou popsány konstrukce a vybavení objektu a zejména jejich vady a poruchy, jež ovlivňují 
využití objektu. Doporučení a opatření se vztahují zejména na ty stavební konstrukce a zařízení, 
jejichž funkce je nezbytná pro zvolené nakládání s objektem. Z hlediska popisu jsou nálezy děleny 
na opravy vad a poruch (VP) a opatření, které jsou spíše doporučením k modernizaci, díky níž se 
zvýší stávající hodnota objektu a sníží provozní náklady (M). 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 
Podsklepení: Ano Výskyt: Pod celým objektem 

Materiál 
základy: 

Kamenné betonové základy, 
bez hydroizolace, bez 
dalších izolací (bez 
radonové izolace) 

Materiál zdi suterén: Cihelné, částečně kamenné 
zdivo, bez hydroizolace proti 
zemní vlhkosti 

 Poruchy statické: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP1 Místy drobné praskání obvodového zdiva vlivem 
nestejnoměrného sedání základů. 

Štítová obvodová stěna drobné 

 Zatékání, vzlínání vlhkosti 

číslo popis umístění: kategorie 

VP2 Ze strany interiéru: Na veškerém zdivu ve sklepě jsou 
degradovány původní omítky. Zdivo je značné provlhlé, 
místy pokryté plísní. 

sklep  hlavní 

 Ostatní  

číslo popis umístění: kategorie 

VP3 Podzemní část objektu je ve velmi špatném stavu. 
Podzemní část stavby není oddělena od nadzemní části 
zdiva, chybí hydroizolace, která by zabránila vzlínání 
vlhkosti. V případě rekonstrukce je nutno zvolit správný 
způsob provádění sanačních prací. 

sklep hlavní 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 

Konstrukce nosných zdí: Cihly plné pálené Konstrukce příček: Cihly plné pálené a PKCD2 

Konstrukce obvodových zdí: Cihly plné pálené Provedení fasády: Vápeno-cementová 
omítka, původní, z 50% 
degradovaná 

Popis tepelných izolací: Bez izolací 

Popis akustických izolací: Bez izolací 

Popis požárních izolací: Bez izolací 

Popis opatření proti vodě: NE 

 Poruchy statické konstrukční, funkční 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez statických poruch Celý objekt žádné 

 Poruchy povrchu stěn, fasády  

číslo popis umístění: kategorie 

VP4 Lokální trhliny na celé fasádě. Zanedbaná údržba. 
Převážně u míst, které jsou vystaveny dešti a větru. 
Omítka je odhalena na cihlu a na železobetonové 
překlady. Odhalený překlad může být rizikem při 
oslabení nosné výztuže korozí. 

Celá fasáda objektu hlavní 
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY – NÁLEZ 

konstrukce stropů a podlah 
(včetně popisu umístění) 

Stropní konstrukce v suterénu je tvořena železobetonovou deskou, v 1.NP 
je původní betonový strop. Mezi 1.NP a podkrovím je dřevěná trámová 
stropní konstrukce. 

konstrukce podhledů: Původní rákosové 

popis tepelných izolací: Bez zjištěných izolací 

popis akustických izolací: Bez zjištěných izolací 

popis opatření proti vodě: Bez zjištěných izolací. Chybí dokonce i parozábrana 

 poruchy statické konstrukční, funkční: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez zjištěných vad. - žádné 

 poruchy povrchu, podhledů 

číslo popis umístění: kategorie 

VP5 Převážná většina objektu trpí dlouhodobým vlivem 
času. Nacházejí se mírné vlasové trhliny k přemalování. 
Nezaznamenány trhliny a průhyby podhledů. Ovšem 
vzhledem k druhu použitého materiálu a jejímu způsobu 
využití je rákosový podhled nevhodný pro současné 
použití. 

Celý objekt drobné 

 ostatní, včetně poruch izolací, stavu prostupů a parotěsné vrstvy: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

  
SCHODIŠTĚ, RAMPY - NÁLEZ 

popis s umístěním: Vyrovnávací schodiště před vstupem do objektu, Schodiště do sklepa je tvořeno 
dřevěným žebříkem. Vykazuje známky opotřebení, ale lze jej užívat. 
Schodiště do podkroví tvoří žebříkové schody do průlezného otvoru na půdu. 

 celkový stav, vč. souladu s normovými požadavky 

číslo popis umístění: kategorie 

VP6 Vyrovnávací schodiště před vstupem do objektu 
vyhovuje normám, ale již dávno je za svou životností. Již 
několik let se rozpadá. 

Vstup do objektu hlavní 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

 Viz. výše - žádné 

 zábradlí a bezpečnostní madla  

číslo popis umístění: kategorie 

VP7 Zábradlí u vstupu do objektu koroduje  Schodiště u vstupu do 
objektu 

drobné 

 
KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU - NÁLEZ 

konstrukce krovu: Sedlová střecha, dřevěná konstrukce krovu. 
 

střešní krytina:  Asfaltové pásy 

popis tepelných izolací: Prostor podkroví není zateplen. 

popis opatření proti vodě: Pojistná hydroizolace ani parozábrana není součástí střešní konstrukce. 
 

 konstrukční a statické vady 

číslo popis umístění: kategorie 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce – Přílohy 

 

Ing. David Sýkora   151 
 

 Bez statických poruch - konstrukce krovu je suchá, bez 
projevů degradace či nakažení škůdci 

Celá střecha objektu žádné 

 závady na tepelné izolace a izolaci proti vodě (včetně stavu prostupů a parotěsné vrstvy) 

číslo popis umístění: kategorie 

VP8 Lokálně dochází k průsakům vody přes asfaltové pásy 
střešní krytiny. Jednotlivé navazující střešní prvky 
(oplechování komínu aj) je rovněž zastaralé. Chybí 
tepelná izolace.  

Celá střešní konstrukce hlavní 

 odvodnění 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu Celé podkroví žádné 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – NÁLEZ DVEŘE 

vstupní dveře 
do objektu: 
(popis) 

Původní, dřevěné dveře 
 

bezpečností 
prvky: 

Ne 

kukátko Ne řetízek, západka: Ne 

těsnění Ne požární odolnost (vyznačení): Ne 

vrata: 
(popis) 

Ne elektrický pohon: Ne 

dálkové ovládání: Ne 

 celkový stav  

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M9 Vchodové dveře jsou ve velmi špatném stavu. Nesplňují 
tepelně izolační požadované vlastnosti dle současné 
normy. 

Vchodové dveře hlavní 

 funkčnost (chod, zamykání, otevření) 

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M9 Zamykání dveří – zastaralé, bez bezpečnostních prvků. 
Nevyhovující stav 

Vchodové dveře hlavní 

 těsnost a ochrana proti vodě 

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M9 Zastaralé původní dveře – mnoho netěsností – 
nevyhovující stav. 

Vchodové dveře hlavní 

 
OKNA - NÁLEZ 

okna: 
(popis) 

Všechny okna jsou původní dřevěná 
s dvojskly.  

zasklení: 
(popis) 

Dvojskla, minimální parametry 
– nesplňují aktuální normu. 

střešní okna: 
(popis) 

Ne zasklení: 
(popis) 

- 

 Popis vad 

číslo popis umístění: kategorie 

M10 Původní okna v nevyhovujícím stavu – neodpovídá 
dnešnímu standardu.  

V celém objektu hlavní 

 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Ocelový plot – přední strana pozemku. 
Vstupní branka 
Zábradlí u schodu před vstupem do objektu 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 
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VP11 Ocelový plot s barevným nátěrem je zastaralý, není 
pevně ukotven v základových patkách, z části je 
vyvrácen, zamykání a otvírání branky a brány je 
nefunkční. Je nutná výměna. 
Zábradlí u vstupního schodiště koroduje, odpadává krycí 
barva. 

Oplocení okolo 
pozemku, zábradlí – 
vstup do objektu. 

hlavní 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

VP11 Zábradlí u vstupního schodiště koroduje, odpadává krycí 
barva. Zábradlí svým stavem ovlivňuje bezpečnost 
užívání. Nutná výměna. 

zábradlí – vstup do 
objektu. 

Hlavní 

 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Oplechování střešních prvků, parapety, okapy, žlaby, svody. 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 

VP12 Některé klempířské prvky byly již majitelem stavby 
vyměněny z důvodů rozšíření vad ovlivňujících bezpečné 
užívání objektu. 
Nově jsou osazeny nové pozinkované klempířské prvky 
(2bm dešťového střešního žlabu, 1bm střešního 
dešťového svodu). 
Ostatní klempířské prvky v původním stavu je nutno 
vyměnit (parapety, oplechování střešních prvků). 

V celém objektu hlavní 

 
KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCHŮ – NÁLEZ 

Komíny: 
(popis, umístění, 
funkce): 

Objekt má 4 komíny na odtah spalin se dvěma průduchy pro každou bytovou 
jednotku samostatně. Komínové tělesa jsou zděné uvnitř. Vytápění objektu je 
zajištěno plynovým bojlerem a lokálním zdrojem na tuhá paliva.  

Větrací otvory a 
průduchy: 
(popis a umístění) 

Větrání WC a koupelen je zajištěno skrz menší okna či infiltrací do navazujících 
místností, což nevyhovuje současné normě. 

Přivětrávací a 
ventilační klapky, 
které nejsou součástí 
oken a dveří: (popis, 
umístění) 

Nezjištěny 
 
 
 
 

 komíny, celkový stav, vybírací otvory, revizní otvory: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP13 Veškerá komínová tělesa musí projít důkladnou 
prohlídkou, popřípadě by měly být vyvložkovány a 
následně opatřeny revizní správou. 

Všechny komíny závažné 

 komíny, konstrukce nad střechou, hlavice, dešťové kryty, ostění: 

Číslo popis umístění: kategorie 

 Původní komínová tělesa, nepřístupné, chybí lávka nebo 
pochozí plotny na střeše 

Střecha objektu  neznámé 

 větrací otvory a klapky, celkový stav, vč. funkce, vnitřního krytí: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 větrací otvory a klapky, konstrukce nad střechou, hlavice, kryty 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu -  žádné 
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VYTÁPĚNÍ – NÁLEZ 

zdroje vytápění: 
(popis, umístění) 

Zdrojem vytápění je v současné době vytápění plynovým kotlem a kotel na tuhá 
paliva.  

způsob vytápění 
(popis, tělesa, 
systém): 

Otopná tělesa (litinová), instalovány zpravidla pod okny.   

 funkce, spínání, umístění zdroje, typ zdroje: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP14 Celý systém vytápění, včetně regulace je zastaralý. 
 

Celý objekt drobné 

 otopná tělesa, ovládání, sklon, izolace a napojení potrubí 

Číslo popis umístění: kategorie 

VP14 Zastaralá otopná tělesa i vedení.  Bez 
termoregulačních hlavic. 
 

Celý objekt drobné 

 
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ- NÁLEZ 

zdroje a způsob 
ohřevu teplé vody: 
(popis, umístění) 

Zdroj teplé vody – lokálně řešeno plynovými bojlery. 

vnitřní vodovod: 
(materiál, popis) 

Ocelové trubky. 

umístění vodoměru a 
hlavního uzávěru 
vody, další vybavení 

Vodoměr – v jednotlivých bytových jednotkách. Hlavní uzávěr vody v suterénu. 

vnější rozvod vody, 
zdroj a příslušenství 

Obecní vodovod. 

kanalizace: (materiál 
a popis) 

Napojení na veřejnou kanalizační síť. Oddělená kanalizační síť – dešťová a 
splašková. 

čistící otvory, 
zařízení: 

Bez nálezu 

plynová zařízení jiná 
než zdroj pro 
vytápění a ohřev 
vody: 

Další plynová zařízení nejsou součástí objektů.  

 systém, vedení, funkce, provedení, rychlost přívodu teplé vody, těsnost, zatékání, uzávěry 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 zařizovací předměty, baterie, funkce, poškození, umístění dle dispozičních zásad 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 
ELEKTROINSTALACE NÁLEZ 

rozvody: 
(materiál, zapojení) 

Elektroinstalace je vedena v původních hliníkových rozvodech, 230V PEN 50Hz. 
Rekonstrukce elektroinstalace je nutná kompletně provést v celém objektu. 

domovní / bytový 
rozvaděč: 
(popis, umístění) 

Domovní rozvaděč při vchodu do objektu, elektroměry, hlavní jistič. Domovní 
rozvaděč s jističi a proudovým chráničem. 

ostatní zařízení: 
(popis, umístění) 

Ne 

 systém včetně funkce, zapojení, jištění 

číslo popis umístění: kategorie 

VP15 Nevyhovující stav stávající původní elektroinstalace. Je Celý objekt  hlavní 
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třeba provést kompletní výměnu za novou.  

 jiná zařízení, funkce, vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Nezjištěny   

 
VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, OPLOCENÍ, PLOCHY – NÁLEZ 

popis vnějších ploch 
a zahrad: 

Zelená plocha přísluší ke každé bytové jednotce. Dále 2 bytové jednotky mají 
jeden společný menší hospodářský objekt, který slouží jako uložiště pracovního 
náčiní. Plocha zahrady částečně upravena, z části využita pro pěstování ovoce a 
zeleniny.  

popis oplocení: Ocelové, v betonových pásech, značně poškozeno 

 vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

A. 9. 3. 7 DOPORUČENÍ K OSTRANĚNÍ VAD A PORUCH VČETNĚ OCENĚNÍ 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP1 Trhliny se vyztuží pomocí nerezové helifixální výztuže. 
Provede se do konstrukce vrt Ø 160 mm nebo se 
vyfrézuje podélný zářez (dle potřeby a tvaru praskliny), 
vyfouká, vysaje a navlhčí. Aplikační pistolí se na zadní 
stěnu nanese aplikační malta. Natvarovaný výztužný 
prut se vtlačí do spáry a zakryje se vrstvou malty. 
Spárovací špachtlí se malta zatlačí a zarovná se povrch. 

4 x 3 bm 8.800 Kč 

VP2 Provedení otlučení omítek v celém rozsahu suterénu (až 
na cihlu) pro zajištění přirozeného vysychání zdiva. 
Zajistit větrání suterénu. Popřípadě opatřit stěny 
suterénu sanačními omítkami. Dále doporučuji provést 
nátěr proti tvorbě plísní. 

75 m
2
 9.000 Kč 

VP3 Objekt je nutno podřezat - hydroizolačně oddělit 
podzemní a nadzemní části zdiva, aby se zabránilo 
vzlínání vlhkosti ze zeminy do stěn obytných prostor. 
Vlhkost cihel je výrazně zvýšená, bylo naměřeno 84% 
vlhkosti obsažené ve zdivu. Provede se podřezání zdiva, 
zavede se hydroizolační fólie tloušťky 2mm, staticky se 
zabezpečí plastovými klíny a zapraví se omítkou.  

58 bm 63.000 Kč 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP4 Provedení nové omítky na celém objektu. Výměna 
omítek stěn 100%, bandážování trhlin, výmalba. 

Celý objekt 68.000 Kč 

M4 Provedení nové omítky včetně zateplovacího systému 
na celém objektu. Výměna omítek stěn 100%, 
bandážování trhlin, výmalba. 

Celý objekt 365.000 Kč 
 

  
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 
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VP5 Kompletní výměna veškerých podlah. Konkrétní druhy 
podlah budou navrženy investorem dle jednotlivých 
účelů využití prostoru. 
Výměna veškerých podhledů za sádrokartonové 
podhledy, v mokrých prostorách nutno použít 
sádrokarton odolný proti zvýšené vlhkosti. 

1.NP 
 
 
 
 
1.NP 

80.000 Kč 
 
 
 
 

43.000 Kč 

M5 Kompletní výměna veškerých podlah – doplněno o 
kročejovou izolaci. Bude odpovídat požadavkům na 
smykové tření a kvalitativně bude vykazovat lepší trvalé 
vlastnosti (s ohledem na účel využití a délku životnosti). 

1.NP 100.000 
Kč 

 
SCHODIŠTĚ, RAMPY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP6 Odstranění stávajícího schodiště. Oprava a zpevnění 
podkladních vrstev, zajištění únosnosti. Položení nové 
pochozí vrstvy (předpoklad – zámková dlažba). 

Prostor schodiště u vstupu 
do objektu – 9 m2 

48.000 Kč 

VP7 V rámci rekonstrukce schodiště doporučuji provést 
kompletní výměnu zábradlí dle platné normy. 

Zábradlí v prostoru 
schodiště 

13.000 Kč 

 
KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP8 Provést výměnu některých částí konstrukce krovu. 
Provést opětovný nátěr proti škůdcům a tvorbě plísní. 
Opatřit střechu pojistnou hydroizolací, zateplit 
parozábranu a novou střešní krytinu. V rámci 
rekonstrukce provést zateplení střešní konstrukce. 
 

Celý krov 610.000 
Kč 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní cena 

M9 
M10 

Veškerá okna a dveře budou vyměněny za nové dle 
výběru investora. Je nutno udržovat ve funkčním 
bezvadném stavu, promazávat kování každé 2 roky. 

V celém objektu 160.000 Kč 

 
ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP11 Veškeré zámečnické konstrukce (plot, branka) jsou na 
pokraji své životnosti a nelze je již opravit do 
plnohodnotného stavu. Doporučuji jako efektivnější 
variantu výměnu plotu i vstupní branky za nové. 
Nutné je repasovat v rámci rekonstrukce.  

cca 108 bm 60.000 Kč 

 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP12 Je nutno vyměnit některé klempířské prvky, které jsou 
za svou životností a doposud majitelem nebyly 
vyměněny (parapety, střešní oplechování) 

Parapety + střešní prvky 18.000 Kč 
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KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCHŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP13 Vyvložkování komínů  4 komíny o dvou 
spalinových cestách 

26.000 
Kč 

 
VYTÁPĚNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP14 Nutno provést energetický audit, na základě 
kterého se vyhodnotí nejoptimálnější řešení 
včetně úsporného efektu.  

Audit 
Nová technologie 

20.000 Kč 
200.000 

Kč 

 
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez doporučení - - 

 
ELEKTROINSTALACE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP15 Doporučuje se kompletní výměna elektroinstalace 
objektu včetně osvětlovacích prvků atd. 

Celková výměna  90.000 Kč 

 

VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, OPLOCENÍ, PLOCHY – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez doporučení - - 

 

OSTATNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M16 V rámci rekonstrukce celého objektu doporučuji 
rozšířit podkrovní část tak, že v objektu vzniknou 4 
mezonetové jednotky o 2 pokojích v 1.NP a 1 
podkrovním pokoji. 
Tímto se zvýší standard bydlení místních nájemníků. 
V rámci rekonstrukce bude nutno zvýšit světlou výšku 
podkroví, osadit do střešní krytiny střešní okna, zavést 
vytápění do nově zbudovaných prostor. 

Celé podkroví – 4 nové 
pokoje. 

680.000 Kč 

 

A. 9. 4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ REKONSTRUKCE  
  

Při stavebně-technickém průzkumu a prohlídce objektu byly zjištěny zásadní vady a 
poruchy daného objektu, kdy byly vyčísleny náklady na jejich odstranění a dále náklady na 
případnou modernizaci objektu. Mezi nejzávažnější zjištěné vady řadíme zcela nevyhovující stav 
technických rozvodů, povrchů konstrukcí, výplní otvorů obvodových konstrukcí, dále havarijní stav 
stávající obvodového pláště objektu. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí nejsou dle 
doporučených parametrů aktuální platné normy. Je nezbytné výměnu veškerých povrchů a 
konstrukcí, v neposlední řadě doporučuji celý objekt podřezat. Pro další uchování či zvýšení 
hodnoty objektu je doporučeno provést všechny body VP a M, specifikované výše.   
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Celková cena za definované opravy (VP) a doporučení k modernizaci (M) je: 
 
Rekapitulace a ocenění nutných oprav poruch a vad 

 
Cena za opravy VP:     1.338.800 Kč  
Cena za doporučení modernizace M:  1.305.000 Kč  
Cena Celkem:     2.643.800 Kč 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  
 
 Ocenění je provedeno za pomoci cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS a.s. pro rok 2013 
podle účelových měrných jednotek a podle Sborníku cen stavebních prací pro rok 2013. Stanovení 
předpokládaných cen staveb je prvotní propočet ceny stavebních prací, odchylka skutečné 
budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 
25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace stavby a podle standardu případně 
nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je ±15%. Pro všechny 
práce je nutno zpracovat projektovou dokumentaci. 
 

A. 9. 5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Vstupní údaje  

Zastavěná plocha v m
2
  195 m

2
 

Obestavěný prostor v m
3
 658  m

3
 

 
Odborný odhad nové investice  
Pro odborný odhad nové investice byly použity orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních 
objektů JKSO pro rok 2013. http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html 

Obytný objekt - Obor 803 - Budovy pro bydlení - svislá nosná konstrukce zděná.  
Do ceny nejsou zahrnuty případné úpravy terénu, demolic a rekonstrukce venkovních 
inženýrských sítí. Cena je uvedena bez DPH. 

obestavěný prostor  
Obytný objekt   658 m3 x 4401 = 2.895.858 Kč  

CENA CELKEM   2.895.858 Kč 
Pozn: Jedná se o cenu bez započtených nákladů na demolici stávajícího objektu. Je tedy třeba 
připočíst dalších 250.000 Kč na případnou demolici, srovnání terénu a přípravu pro novou stavbu. 
V tom případě se bude částka nové investice rovnat: 

2.895.858 Kč + 250.000 Kč = 3.145.858 Kč 

 

A. 9. 6   ZÁVĚR 
 

 Z uvedených skutečností a ekonomického rozboru vyplývá, že rekonstrukce objektu 
včetně modernizace nebude v tomto případě rentabilní.  
 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné rekonstrukci 
obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny nového díla a v některých 
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případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o porovnání nákladů objektu ve stejném 
objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají stávající objekty kolonie. Na základě posouzení 
uvedeného výše, v tomto konkrétním případě rekonstrukci včetně modernizace budovy 
nedoporučuji.  
 V případě rekonstrukce by byla oprava budovy provedena v souladu s novými tepelně 
technickými normami. Veškeré technické zařízení objektu a povrchy stavebních konstrukcí by bylo 
třeba vyměnit za nové. Cena nejnutnějších oprav vad a poruch v rámci rekonstrukce byla vyčíslena 
na částku 1.338.800 Kč. Dále byly ovšem připočteny náklady na možnou modernizaci ve výši 
1.305.000, což po sečtení činí 2.643.800 Kč. Tato částka se již blíží ceně výstavby nového objektu 
pro bydlení o stejném obestavěném prostoru. Cena nově vystavěného objektu by činila dle JKSO 
pro rok 2013 2.895.858 Kč (nebo 3.145.858 Kč po připočtení nákladů na demolici). Z toho vyplývá 
zanedbatelný rozdíl ceny nově vystavěného objektu oproti rekonstrukci s modernizací stávajícího 
objektu. Celý objekt svou životností přesáhl 100 let a lze považovat svou dispozicí za nevyhovující 
dnešním požadavkům na bydlení. Bytové jednotky jsou příliš malé a i přes doporučení v rámci 
modernizace rozšířit obytný prostor o podkrovní část, se tato varianta nejeví jako efektivní a 
vhodnější variantou bude vystavět objekt nový - pouze o dvou bytových jednotkách.  
 Novostavba oproti rekonstruování stávajícího objektu zaručí investorovi dlouhodobou 
životnost objektu a nabídne zcela jiný standard bydlení místním obyvatelům. 
 V případě, že majitel objektu nevyužije navrhovanou variantu směřující k demolici a nové 
výstavbě, doporučuji provést opravu nejzávažnějších vad a poruch – označeno v protokolu VP v co 
nejbližším časovém horizontu. Náklady na tyto opravy by neměly přesáhnout uvedenou částku 
1.338.800 Kč.  

 

A. 10 PŘÍLOHOVÁ ČÁST KE KARTĚ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO  PRŮZKUMU 

Příloha A. 10. 1 Původní projektová dokumentace - Výkres půdorysu obytného domu 

 

Zdroj: Archiv stavebního odboru Úmob Michálkovice [Nafoceno autorem 12-04-2013] 
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Příloha A. 10. 2: Původní projektová dokumentace- Výkres pohledu – přední strana 

 

Zdroj: Archiv stavebního odboru Úmob Michálkovice [Nafoceno autorem 12-04-2013] 

Příloha A. 10. 3: Původní projektová dokumentace - Řez objektem A – B 

 

Zdroj: Archiv stavebního odboru Úmob Michálkovice [Nafoceno autorem 12-04-2013] 
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Příloha A. 10. 4: Fotodokumentace objektu 

 

Degradující střecha objektu – původní asfaltové pásy – foto: Googlmaps.cz 

 

 

Původní hospodářský přístavek – nevyhovující stav – foto: Googlmaps.cz 
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Jižní strana objektu – rozpadající se schodiště, odpadající omítky – foto: Googlmaps.cz 

 

 

Zanedbaný objekt včetně zahrady a dvorku – foto: Googlmaps.cz 
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B - Přílohy k chemické kolonii v Mariánských Horách / Nové Vsi 

Příloha B. 1 

Ortografický snímek- Kolonie průmyslu chemického - Ostrava 

 

Zdroj: Geodis Brno [online]. Ostrava: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na URL: 

<http://www.mapy.cz> 

Příloha B. 2 

Mapa záplavového území - Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

 

Zdroj: Public Domain [online]. Ostrava: 2013, aktualizováno 2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné na URL:       

Dostupné na URL: <http://www.dibavod.cz> 
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Příloha B. 3 

Uzemní plán – chemická kolonie, Ostrava (zobrazuje funkční využití a uspořádání území) 

 

Zdroj: Statutární město Ostrava, http://www.ostrava.cz., aktualizováno 2013 [cit. 2013-01-08]. Dostupné na 

URL: <http://gisova.ostrava.cz> 

Příloha B. 4 

Geologická mapa -  převažujícího radonového indexu, zobrazuje orientační intenzitu 

radonového indexu. 

 

Zdroj: Česká geologická služeb [online]. Praha: 2013, aktualizováno 2013 [cit. 2013-01-08]. 

Dostupné na URL: <http://www.geology.cz> 
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Příloha B. 5 

Mapa kontaminace – Kolonie průmyslu chemického, Ostrava r. 

1954

 

Zdroj: Národní inventarizace kontaminovaných míst [online]. Ostrava: 2013, aktualizováno 2013 [cit. 2013-

02-11]. Dostupné na URL: <http://kontaminace.cenia.cz/> 

 Příloha B. 6 

Mapa svahové nestability – Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

 

Zdroj: Česká geologická služba [online]. Ostrava: 2013, aktualizováno 2011 [cit. 2013-05-20]. Dostupné na 

URL: <http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/> 

http://kontaminace.cenia.cz/%3e
http://kontaminace.cenia.cz/%3e
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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Příloha B. 7 

 Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny nemovitosti – 

Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

 

Zdroj: Gekon s. r. o. [online]. Praha: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-05-20]. Dostupné na URL:    

<http://cenovamapa.gekonsro.cz> 
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Příloha B. 8 

 

Stavebně-technický průzkum objektu: 

Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 

 

 

Karta stavebně - technického průzkumu 

Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren 
na dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi 

 

 

 

Počet stran textu: 18 

Počet stran příloh: 9 

Datum:   12.2.2013       

 

 

Vypracoval: Ing. David Sýkora 

        Účel zpracování: Disertační práce 
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B.   8. 1 ÚVOD 

 

ZADAVATEL:  VŠB – TU Ostrava  

STAVBA-OBJEKT:  Obytný dům na ulici Západní, Ostrava - Nová Ves 

 Na základě stanovených cílů disertační práce byl proveden v průběhu roku 2012 stavebně-
technický průzkum výše uvedeného objektu se zaměřením na celkový stav objektu obytného 
domu, rámcový návrh rekonstrukce objektu a ekonomické posouzení rekonstrukce daného domu. 

 

POPIS OBJEKTU:  

 Jedná se o osmibytový obytný dům vyprojektovaný v roce 1926 a realizovaný v roce 1927. 
Obytný dům je dvoupodlažní. Celý objekt je konstrukčně proveden ve stejné technologii. 

 

Aktuální adresa Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 

Katastrální území Nová Ves u Ostravy /713937/ 

Obec Ostrava /554821/ 

Stavební parcela č. 141 

Výměra v m
2
 1286 m

2
 

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník IRG-AG CZ, s. r. o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

Původní č. popisné 133 

Původní č. pozemkové parcely 167, 168/1 

Katastrální území Nová Ves  

Povolení stavby 3.7.1927 výnosem č. XIII-36.434/27 

Kolaudace stavby 
19.12.1927 výměrem Městského stavebního úřadu v Mor. Ostravě č. 
XIII - 73.922/27 

Investor 
Československé továrny na dusíkaté látky, akciová společnost v 
Praze. 

Architekt Bratři Šlapetové- Čestmír a Lubomír Šlapetovy 

Typ objektu Jednopatrový obytný dům skupinové soustavy pro 8 dělnických rodin 

Počet podlaží v objektu 2 podlaží 

Počet bytových jednotek v objektu 8 bytových jednotek 

Místnosti v bytové jednotce Předsíň, spíž, záchod, kuchyň, pokoj 

Rozloha bytové jednotky cca 44 m
2
 

Rozloha místností v jedné bytové 
jednotce 

Předsíň 5,94 m
2
 

Předsíň 2,4 m
2
 

Spíž 1,44 m
2
 

Záchod 1,44 m
2
 

Kuchyň 14,10 m
2
 

Pokoj 18,80 m
2
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Příloha B. 8. 2  PODKLADY PRŮZKUMU 

 V rámci přípravné fáze mi byla poskytnuta původní projektová dokumentace z Archivu 
města Ostravy. Souhrnná technická zpráva a technické výkresy jsou uvedeny v přílohové části 
karty S – T průzkumu. 

  

Další informace získané z původní projektové dokumentace: 

Stanovené podmínky ke stavbě objektu, které je třeba dodržet. Závazné podmínky přesně stanovil Městský 
stavební úřad v Moravské Ostravě  

1. Ustanovení mor. novel stavebního řádu a schvalovací doložkou opatřené plány. 

2. Podmínky předchozího určení stavební čáry, resp. podmínky dříve projednané parcelace. 

3. 
O úřední vytýčení stavební čáry buď ve smyslu §21 moravského stavebního řádu zakročeno na Městském 
stavebním úřadě. 

4. 
Výkop základů bude před jejich vybetonováním hlášen městskému stavebnímu úřadu se žádostí o provedení 
úřední prohlídky. 

5. Zdivo bude odborně izolováno proti vnikání zemní vlhkosti. 

6. Zdivo domu bude v soklu a v úrovni každé etáže staženo železnými kleštěmi Ø 10/50 mm. 

7. Nad okenními a dveřními otvory budou provedeny železobetonové překlady. 

8. Převislé konce schodů budou podporovány válcovanými nosiči. 

9. Podkroví bude uzavřeno dle předpisů § 62. a 70. moravského stavebního řádu. 

10. 
Žumpy budou provedeny z vodotěsného materiálu ve vzdálenosti 1m od zdí domu, opatřeny budou únosným 
stropem a zakryty těžkým víkem. 

11. 
Po provedení nasypávky bude dvůr domu vydlážděn trvalým materiálem bez použití říčního kamene jako 
dlažebního. 

12. Stavba v režném zdivu bude podrobena úřední prohlídce. 

13. Kanalizační plán domu bude zvlášť předložen stavebnímu úřadu ke schválení. 

14. 
Plán definitivního oplocení bude zvlášť předložen stavebnímu úřadu ke schválení, načež budou sděleny 
podmínky jeho stavby. 

15. 
Železobetonové konstrukce budou prováděny s dodržením předpisů min. nařízení ze dne 15. 6. 1911 a 15. 9. 
1918. Stavba sama bude prováděna s dodržením předpisů min. nařízení ze dne 7. 2. 1907, čís. 24 ř. z. 

16. 

Stavebníkem bude dáno obci povolení k připevnění na dům konsol nebo jiných zařízení pro veřejné 
osvětlován, obecní telefonní nebo požární vedení, event. Orientační nebo jiné tabulky a stav ten bude na 
domě trpěn zdarma. 

17. Střecha bude opatřena zádržemi sněhu. 

18. Plán hospodářské budovy bude předložen do osmi dnů ke schválení. 

19. Bude podána žádost o včasnou kolaudaci domu. 
  

 

Vyhodnocení podkladů 

 Byla předložena pouze původní projektová dokumentace z roku 1927. Jako podklad 
nebyly k dispozici žádné stavební výkresy z pozdějších let ani případné nákresy a statické výpočty 
pro případnou rekonstrukci objektu. Informace o aktuálním technickém stavu dané nemovitosti 
byly v této etapě zjištěny certifikovaným inspektorem pomocí stavebně-technického průzkumu.  
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B. 8. 3 PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI  

B. 8. 3. 1  VSTUPNÍ PROHLÍDKA 

 Byla provedena vstupní prohlídka objektu za přítomnosti místních obyvatel. Jelikož 

průzkum byl prováděn v běžném provozu bytových jednotek, byly použity především 

nedestruktivní metody průzkumu. Stavebně-technický průzkum se zabýval především zjištěním 

celkového stavu nemovitosti, jejich vad a projevů degradace stavebních materiálů vlivem času.  

 K měření stavu byly použity měřicí přístroje pro zjištění vlhkosti v konstrukcích (Pinless 

Moisture Meter DT – 128M), pro měření povrchové teploty, teploty a vlhkosti prostředí, měření 

rosných bodů (Thermometer IR SCAN 350RH), pro měření vzdáleností, úhlů a sklonu (Bosch GLM 

80 profesionální laserový dálkoměr), pro měření nerovností (Vodováha Horizont, 2000 mm + 

kalibrační klínek). Při vstupní prohlídce byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu 

fotoaparátem Nikon D3100. 

Záznam o prohlídce objektu 

 

Urbanistický vliv na objekt 

O
b

e
cn

é
 in

fo
rm

ac
e

 

Druh objektu Cihlový bytový dům 

Umístění objektu Poblíž areálu chemického podniku 

Zastavěná plocha v m
2
 269,75 m

2
 

Obestavěný prostor 

v m
3
 4316 m

3
 

Úroveň údržby Minimální 

Dům rekonstruován Ne, původní stav 

O
b

ča
n

sk
á 

vy
b

av
e

n
o

st
 Parkovací místa Před domem, řadová stání na ul. Západní, cca 5 parkovacích míst 

Zeleň Udržovaná zeleň na pozemku, poblíž zalesněná plocha + městská zeleň 

Škola a dětské hřiště 

Škola není v docházkové vzdálenosti, dětské hřiště za objektem - 

neudržované 

Prodejna potravin Není v docházkové vzdálenosti 

Dostupnost MHD cca 500m zastávka MHD, bus č. 42 a 24 

Popelnice - třídění Popelnice před domem, třídění Plasty, Papír, Elektro. 

 

 

 

Přítomnost majitele 
či jeho zástupce: Ano 

Podklady: Původní projektová dokumentace 
doložena. 
Revize plynu a elektřiny nedoloženy. 
 

Vnější podmínky Čas a počasí:  15.6.2012, 10:00, 
slunečno, sucho 

Teplota / vlhkost vzduchu: Θe = 23°C / e = 80%  

Vnitřní podmínky    

Teplota / vlhkost vzduchu:  Θi  = 18°C / i  = 68% 
  

 

http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
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Základní technické vybavení a technická media 

Plynovodní přípojka Ano Rozvod plynu - materiál Ocel bezešvá 

Vlastní plynoměr: Ano Doložené revize plynu: Ne  

Vodovodní přípojka: Ano Vodovod – materiál: Původní rozvody - ocel 

Vlastní vodoměr: Ano Zdroj pitné a užitkové vody: Pitná voda – veřejný vodovod 

Kanalizační přípojka Ano Způsob likvidace splašků: Splašková kanalizace 

  Kanalizace * materiál Pravděpodobně kameninové 

trouby 

Elektro přípojka: Ano Měření, druh elektroměru: Měření elektroměrem 

Napětí: 3 x 230/400V Rozvody elektro, zapojení, 

materiál: 

Většina jsou původní rozvody v AL 

(hliníku), vedení pod omítkami. 

Doložené revize elektro: Ne 

Telefonní přípojka: Ano Anténní rozvod (STA): Ano 

Datové připojení: Ne Jiné sítě: Ne 

 

B. 8. 3. 2  INFORMACE ZÍSKANÉ ZE SPECIFICKÝCH MAP 

Z veřejně dostupných informačních zdrojů dostupných na internetu byly čerpány podstatné 
informace k dané lokalitě. 

Informace z geologické mapy o 
skladbě zeminy a jejím sedání 

http://www.geologicke-mapy.cz/  

Horniny: hlína, písek, štěrk 

Název: nivní sediment 

Soustava: Český masiv - pokryvné 

útvary a postvariské magmatity 

Rajon pleistocénních říčních sedimentů 

Oblast: Kvartér 

Informace z mapy radonové intenzity http://www.geologicke-mapy.cz/  Radonový index 1 - Nízký 

Informace z mapy záplavových oblastí  http://www.dibavod.cz 

Záplavové území 5- leté vody - ne 

Záplavové území 20- leté vody - ne 

Záplavové území 100- leté vody - ne 

Záplavové území největší zaznamenané 

vody - ano 

Informace z cenové mapy realitních 
makléřů 

  http://cenovamapa.gekonsro.cz 

Cena za prodej domu- 14732 Kč/m
2 

Cena za prodej bytu- 19027 Kč/m
2 

Cena za pronájem bytu- 72 Kč/m
2
 

Informace z územního Plánu 
http://gisova.ostrava.cz/webmaps
/mapaup/viewer.htm 

Objekt se nachází na parcele určené 

pro hromadné bydlení. Lokalitu 

obklopují plochy železniční dopravy, 

dálnice, drobná zeleň, a plocha s 

lehkým průmyslem 

Svahové nestability 
http://mapy.geology.cz/svahove_
nestability/ 

Nebyl identifikován žádný prvek 

svahové nestability 

http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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B.8. 3. 3 TERÉNNÍ HODNOCENÍ OBJEKTU 

Poř. č. 1: Formulář vstupních údajů pro hodnocení obytných objektů 

Okres: 
Ostrava Místo: Ostrava Kolonie: Chemická Ulice: Západní 

Č. Orient.: 6 
Č. Popisné: 
133 

Měsíc a rok zápisu: 
02/2013 

Informátor: místní 
obyvatelé 

Zpracovatel: Sýkora 
David 

1 Počet bytů v objektu 8 

2 Počet obytných místností včetně kuchyně 3 

3 Průměrný počet osob v bytě 3 

4 kvalitativní kategorie bytu III-IV. 

5 Přibližné stáří objektu v letech 85 

6 Počet podlaží 
2 n. p. a neobytné 
podkroví a sklep 

7 Průměrná světlá výška jednoho podlaží v metrech 2,8 

8 Délka průčelí objektu v metrech 25 

9 Zastavěná plocha objektu 269,75 m
2
 

10 Obestavěný prostor v m3 4316 m
3
 

11 Plocha podlažních nebytových prostor  446 

12 Plocha podlažních nebytových prostor po rekonstrukci 0 

13 Předpokládaný počet bytů po modernizaci 12 

14 Počet bytů v jednom typickém podlaží po rekonstrukci 4 

15 Předpokládaný počet bytů o jedné místnosti po rekonstrukci 0 

16 Předpokládaný počet obytných místností včetně kuchyní po rekonstrukci 2 

17 Průměrná podlažní plocha bytů po modernizaci bez nástavby 54 m
2
 

18 Počet podlaží, kde je třeba vyměnit okna celý objekt 

19 Obnova měkké fasádní omítky v původním provedení celý objekt 

20 Obnova tvrdé fasádní omítky celý objekt 

21 Vybourání starého krovu a postavení nového i s krytinou částečná rekonstrukce 

22 Provedení betonové podlahy ve sklepě Ne 

23 Provedení betonové podlahy na půdě Ne 

24 Zřízení nespalného stropu nebo jeho části nad nejvyšším podlažím objektu 
Ano - mezi 2.NP a 
podkrovím 

25 Počet podlaží, kde je nutno vybourat starý a zřídit nový nespalný strop 1 (2. NP) 

26 Počet podlaží, kde se má zřídit mezistrop pro snížení světlé výšky patra 0 

27 Délka zdiva 60 cm silného, kde je nutno provést vodotěsnou izolaci 78 mb 

28 Výměna dlažby na podestách schodů a na společných chodbách celý objekt  - 94 m
2
 

29 Zřízení nového osobního výtahu 

V případě nových 
podkrovních bytů je 
nutno zřídit nový výtah 

30 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveřní křídla 8 

31 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveře i se zárubněmi 8 

32 Počet bytů, kde je třeba zřídit novou kuchyňskou linku 8 stávajících + 4 nové 

Poznámka: Formulář se vyplňuje samostatně pro každou část objektu s vlastním schodištěm.  Zapsáním vstupních 
údajů se navrhují takové úpravy v objektu, které znamenají jeho rekonstrukci na standard běžný v nové výstavbě.  
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B. 8. 3. 4 TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉM VYBAVENÍ OBJEKTU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM - STAVEBNÍ VIZUELNÍ 

Místo: Kolonie: Ulice: č.p.: 

IN
ST

A
LA

C
E 

EL
EK

TR
O

 na povrchu 220 V 15% 

pod omítkou 220 V 85% 

na povrchu v lištách není 

stáří původní instalace 1928 

IN
ST

A
LA

C
E 

V
O

D
Y připojení na veřejnou síť ano 

studna není 

rozvod vody centrální 

K
A

N
A

LI
ZA

C
E

 

připojení na veřejnou síť jednotná kanalizační síť 

septik není 

žumpa není 

bez odpadu vsakování dešťové vody 

V
YT

Á
P

ĚN
Í ústřední topení ano- CZT dovedeno z BorsodChem 

etážové topení není 

lokální topení - palivo není 

bez možnosti vytápění není 

V
ÝT

A
H

Y 

osobní - pro počet osob není 

nákladní - nosnost není 

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA ano 

HROMOSVODY ano 

    

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HOSPODÁŘSKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DRUH POČET STÁŘÍ POPIS KONSTRUKCE 

Garáž ne     

Kolna ne     

Sklad ano 86 
Bývalý zemědělský objekt přestavěn na zahradní 
skladovací domek 

Sklep ano 86   

DATUM: 18. 7. 2012 
FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYPRACOVAL: Ing. David Sýkora 

 

B.8. 3. 5 TECHNICKÁ PROHLÍDKA OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE OBYTNÉHO DOMU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – STAVEBNÍ VIZUÁLNÍ 

Místo: Kolonie: Chemická Ulice: Západní č.p.: 133/6 

SO
K

L konstrukce kamenný obklad 

povrch Kamenný s cementovou omítkou 
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zemní vlhkost S projevem vzlínání do soklové části 

obsypání zeminou Není 

poruchy Neidentifikovány 

okna v soklu Sklepní okna 

K
O

N
ST

R
. V

YČ
N

ÍV
A

JÍ
C

Í Z
 F

A
SÁ

D
 ŘÍMSY - arkýře není, pouze vikýře nad schodišťovým prostorem. 

ŘÍMSY - balkony Ne 

ŘÍMSY - terasy Ne 

ŘÍMSY - pavlače Ne 

konstrukce - balkony Ne 

poruchy Povrchová degradace materiálu 

zábradlí Vnitřní schodišťová madla připevněny do vnitřních nosných stěn 

odvodnění, izolace Pozinkovaný dešťový střešní okapový žlab a svod  

A
D

A
P

TA
C

E druh konstrukce Zděný  

odhad výstavby 1928 

poruchy Většina konstrukcí je na pokraji své životnosti a je nutná výměna 

N
Á

ST
A

V
B

Y,
 

P
Ř

ÍS
TA

V
B

Y druh konstrukce Není součástí objektu  

odhad výstavby 1926-1928 

poruchy Není součástí objektu  

FA
SÁ

D
Y 

U
LI

Č
N

Í 

druh Štuková fasáda 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna 
Původní dřevěná zdvojená okna- otvíravá. Netěsná, 

neizolující, za svou životností 

D
V

O
R

N
Í 

druh Štuková fasáda 

poruchy, trhliny  Pokročila degradace, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna 
Původní dřevěná zdvojená okna- otvíravá. Netěsné, 
neizolující, za svou životností 

ŠT
ÍT

O
V

É 

druh Štuková fasáda 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna Původní dřevěná zdvojená okna- otvíravá 

DATUM: 18. 1. 2012 

FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

VYPRACOVAL:  
Ing. David Sýkora 

 

B. 8. 3. 6 PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH VAD A PORUCH 

Prohlídka, místní šetření a nález jsou provedeny na úrovni předběžného průzkumu, popisují se 
nepříznivé stavy I. Kategorie – tedy závady a poruchy, zjistitelné metodou prohlídky stavby. Je 
provedena identifikace kritických nedostatků s ohledem na budoucí bezpečnost a použitelnost 
konstrukcí a zařízení. Pasportizace objektu je provedena neinvazivní metodou - vizuálně. Poruchy 
a závady jsou tříděny na:  

- Drobné 
- Hlavní 
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- Kritické 
 

Nález a doporučení 

Dále jsou popsány konstrukce a vybavení objektu a zejména jejich vady a poruchy, jež ovlivňují 
využití objektu. Doporučení a opatření se vztahují zejména na ty stavební konstrukce a zařízení, 
jejichž funkce je nezbytná pro zvolené nakládání s objektem. Z hlediska popisu jsou nálezy děleny 
na opravy vad a poruch (VP) a opatření, které jsou spíše doporučením k modernizaci, díky níž se 
zvýší stávající hodnota objektu a sníží provozní náklady (M). 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 
Podsklepení: Ano Výskyt: Pod celým objektem 

Materiál 
základy: 

Kamenné betonové základy, 
bez hydroizolace, bez 
dalších izolací (bez 
radonové izolace) 

Materiál zdi suterén: Cihelné, částečně kamenné 
zdivo, bez hydroizolace proti 
zemní vlhkosti 

 Poruchy statické: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP1 Praskání obvodového zdiva vlivem nestejnoměrného 
sedání základů. 

Obvodové stěny 
v suterénu, 1.NP, 2.NP 

drobné 

 Zatékání, vzlínání vlhkosti 

číslo popis umístění: kategorie 

VP2 Na veškerém zdivu v suterénu jsou degradovány původní 
omítky. Zdivo je značné provlhlé, místy pokryté plísní. 

Celý suterén  hlavní 

 Ostatní  

číslo popis umístění: kategorie 

VP3 Podzemní část objektu je ve velmi špatném stavu. 
Podzemní část stavby není oddělena od nadzemní části 
zdiva, chybí hydroizolace, která by zabránila vzlínání 
vlhkosti. V případě rekonstrukce je nutno zvolit správný 
způsob provádění sanačních prací. 

Celý suterén. hlavní 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 

Konstrukce nosných zdí: Cihly plné pálené Konstrukce příček: Cihly plné pálené – PKCD2 

Konstrukce obvodových zdí: Cihly plné pálené Provedení fasády: Vápeno-cementová 
omítka, původní, ze 40% 
degradovaná 

Popis tepelných izolací: Bez izolací 

Popis akustických izolací: Bez izolací 

Popis požárních izolací: Bez izolací 

Popis opatření proti vodě: NE 

 Poruchy statické konstrukční, funkční 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez statických poruch Celý objekt žádné 

 Poruchy povrchu stěn, fasády  

číslo popis umístění: kategorie 

VP4 Lokální trhliny na celé fasádě. Omítka je do výše 0,8 
m nad zemí značně provlhlá, degradovaná. 

Celá fasáda objektu hlavní 

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY – NÁLEZ 

konstrukce stropů a podlah 
(včetně popisu umístění) 

Podlaha v suterénu je tvořena betonovou deskou, v přízemí je původní 
betonový strop, ve 2. podlaží je trámový – polospalný strop (násyp 
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neznámý, limitní průhyb v pořádku).  

konstrukce podhledů: Původní rákosové 

popis tepelných izolací: Bez zjištěných izolací 

popis akustických izolací: Bez zjištěných izolací 

popis opatření proti vodě: Běžná izolace proti zemní vlhkosti v rámci spodní stavby. Při zvýšené 

hladině spodní vody nefunkční. Dochází k vytopení sklepů. 

 poruchy statické konstrukční, funkční: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP5 Veškeré nášlapné vrstvy, betonové dlažby, zpevněné 
plochy jsou dávno za svojí životnosti, jsou degradovány 
a je nutno je vyměnit. 

Celý objekt 

 

hlavní 

 poruchy povrchu, podhledů 

číslo popis umístění: kategorie 

VP6 Bez významných poruch, mírné vlasové trhliny 
k přemalování. Nezaznamenány trhliny a průhyby 
podhledů. Ovšem vzhledem k druhu použitého 
materiálu a jejímu způsobu využití je rákosový podhled 
nevhodný pro současné použití. 

Celý půdorys objektu hlavní 

 ostatní, včetně poruch izolací, stavu prostupů a parotěsné vrstvy: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 

SCHODIŠTĚ, RAMPY - NÁLEZ 

popis s umístěním: V objektu centrální schodiště dvojramenné, železobetonové do podkroví 

dřevěné 

 celkový stav, vč. souladu s normovými požadavky 

číslo popis umístění: kategorie 

 Schodiště vyhovuje normám a nevykazuje vady. Každý 
jednotlivý stupeň je stejného profilu, který odpovídá 
doporučenému návrhu. 2H + B = 630. 

Celý objekt žádné 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez závad - žádné 

 zábradlí a bezpečnostní madla  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez závad - žádné 

 

KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU - NÁLEZ 

konstrukce krovu: Sedlová střecha, do které jsou začleněny dva vikýře vždy nad 

schodišťovým prostorem. 

střešní krytina:  Plechová střešní krytina včetně oplechování konstrukcí procházejících 

střešní krytinou a dalších lemujících a ukončujících prvků. 

popis tepelných izolací: Prostor podkroví není zateplen. 

 konstrukční a statické vady 

číslo popis umístění: kategorie 
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 Bez statických poruch - konstrukce krovu je suchá, bez 

projevů degradace či nakažení škůdci 

Celá střecha objektu žádné 

 závady na tepelné izolace a izolaci proti vodě (včetně stavu prostupů a parotěsné vrstvy) 

číslo popis umístění: kategorie 

VP7 Chybí tepelná izolace Celé podkroví hlavní 

 odvodnění 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu Celé podkroví žádné 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – NÁLEZ DVEŘE 

vstupní dveře 
do objektu: 
(popis) 

Původní, dřevěné 
prosklené dveře 
 

bezpečností 
prvky: 

Ne 

kukátko Ne řetízek, západka: Ne 

těsnění Ne požární odolnost (vyznačení): Ne 

vrata: 
(popis) 

Ne elektrický pohon: Ne 

dálkové ovládání: Ne 

 celkový stav  

číslo popis umístění: kategorie 

M8 Vchodové dveře jsou ve velmi špatném stavu. 
Nesplňují tepelně izolační požadované vlastnosti dle 
současné normy. 

Vchodové dveře hlavní 

 funkčnost (chod, zamykání, otevření) 

číslo popis umístění: kategorie 

M8 Zamykání dveří – zastaralé, bez bezpečnostních prvků. 
Nevyhovující stav 

Vchodové dveře hlavní 

 těsnost a ochrana proti vodě 

číslo popis umístění: kategorie 

M8 Zastaralé původní dveře – mnoho netěsností – 
nevyhovující stav. 

Vchodové dveře hlavní 

 
OKNA - NÁLEZ 

okna: 
(popis) 

Všechny okna jsou původní dřevěná – 
kastlíkové zdvojené okenice. 

zasklení: 
(popis) 

Tepelněizolační dvojskla, 
minimální parametry – 
nesplňují aktuální normu. 

střešní okna: 
(popis) 

Ano – malé, prosvětlovací okna. 
(600x600mm), které slouží jako 
průlezy na střechu – přístup ke 
komínu. 

zasklení: 
(popis) 

Jednoduché sklo. 

 Popis vad 

číslo popis umístění: kategorie 

M9 Původní okna v nevyhovujícím stavu – neodpovídá 
dnešnímu standardu.  

V celém objektu hlavní 

 funkčnost (chod, polohování, otevření, větrání) 

číslo Popis umístění: kategorie 

M9 Nevyhovující stav původních oken, neodpovídá 
dnešnímu standardu. 

V celém objektu hlavní 

 těsnost a ochrana proti vodě, vč. sklonu parapetů 

číslo popis umístění: kategorie 

M9 Nevyhovující stav původních oken, neodpovídá 
dnešnímu standardu. 

V celém objektu hlavní 
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ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Ocelový plot – přední strana pozemku. 
Vstupní branka 
Veškeré zámečnické konstrukce jsou na pokraji své životnosti a je nutné jej 
vyměnit v rámci dané části konstrukce 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 

VP10 Ocelový plot s barevným nátěrem je zastaralý, není 
pevně ukotven v základových patkách, z části je 
vyvrácen, zamykání a otvírání branky a brány je 
původní. Nouzově lze použít, jinak je nutná výměna. 

Z přední strany pozemku drobné 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - - 

 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Oplechování střešních prvků, parapety, okapy, žlaby, svody. 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 

VP11 Všechny klempířské prvky jsou na pokraji životnosti a 
je zřejmé, že repasování těchto prvků by nemělo 
smysl. Je nutná tedy celková výměna za nové. 

V celém objektu drobné 

 
KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCH – NÁLEZ 

Komíny: 
(popis, umístění, 
funkce): 

Objekt má 2 komíny na odtah spalin a jeden společný komín s osmi větracími 
průduchy pro každou bytovou jednotku samostatně. Komínové tělesa jsou zděné 
uvnitř. Vytápění objektu je zajištěno centrálním zásobováním tepla (vedeno 
z přilehlého chemického závodu).  

Větrací otvory a 
průduchy: 
(popis a umístění) 

Větrání WC a koupelen je zajištěno skrz menší okna či infiltrací do navazujících 
místností, což nevyhovuje současné normě. 

Přivětrávací a 
ventilační klapky, 
které nejsou součástí 
oken a dveří: (popis, 
umístění) 

Nezjištěny 
 
 
 
 

 komíny, celkový stav, vybírací otvory, revizní otvory: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP12 Veškerá komínová tělesa musí projít důkladnou 
prohlídkou, popřípadě by měly být vyvložkován a 
následně opatřeny revizní správou. 

Objekt drobné 

 komíny, konstrukce nad střechou, hlavice, dešťové kryty, ostění: 

Číslo popis umístění: kategorie 

 Původní komínová tělesa, nepřístupné, chybí lávka 
nebo pochozí plotny na střeše 

Střecha objektu  neznámé 

 větrací otvory a klapky, celkový stav, vč. funkce, vnitřního krytí: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 větrací otvory a klapky, konstrukce nad střechou, hlavice, kryty 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu -  žádné 
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VYTÁPĚNÍ – NÁLEZ 

zdroje vytápění: 
(popis, umístění) 

Zdrojem vytápění je v současné době CZT z přilehlého chemického závodu 
Borsodchem.  

způsob vytápění 
(popis, tělesa, 
systém): 

Otopná tělesa (litinová), instalovány zpravidla pod okny.   

 funkce, spínání, umístění zdroje, typ zdroje: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP13 Celý systém vytápění, včetně regulace je zastaralý. 
 

Celý objekt drobné 

 otopná tělesa, ovládání, sklon, izolace a napojení potrubí 

Číslo popis umístění: kategorie 

VP13 Zastaralá otopná tělesa i vedení. 
 

Celý objekt drobné 

 

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ- NÁLEZ 

zdroje a způsob 
ohřevu teplé vody: 
(popis, umístění) 

Zdroj teplé vody – lokálně řešeno plynovými bojlery. 

vnitřní vodovod: 
(materiál, popis) 

Plastové trubky. 

umístění vodoměru a 
hlavního uzávěru 
vody, další vybavení 

Vodoměr – v jednotlivých bytových jednotkách. Hlavní uzávěr vody v suterénu. 

vnější rozvod vody, 
zdroj a příslušenství 

Obecní vodovod. 

kanalizace: (materiál 
a popis) 

Napojení na veřejnou kanalizační síť. Oddělená kanalizační síť – dešťová a 
splašková. 

čistící otvory, 
zařízení: 

Bez nálezu 

plynová zařízení jiná 
než zdroj pro 
vytápění a ohřev 
vody: 

Další plynová zařízení nejsou součástí objektů.  

 systém, vedení, funkce, provedení, rychlost přívodu teplé vody, těsnost, zatékání, uzávěry 

číslo popis umístění: kategorie 

VP14 Zastaralý systém způsobu přípravy teplé vody  V celém objektu drobné 

 zařizovací předměty, baterie, funkce, poškození, umístění dle dispozičních zásad 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 
ELEKTROINSTALACE NÁLEZ 

rozvody: 
(materiál, zapojení) 

Elektroinstalace je většinou vedena v původních hliníkových rozvodech, 230V 
PEN 50Hz. Rekonstrukce elektroinstalace je nutná kompletně provést v celém 
objektu. 

domovní / bytový 
rozvaděč: 
(popis, umístění) 

Domovní rozvaděč při vchodu do objektu, elektroměry, hlavní jistič. Domovní 
rozvaděč s jističi a proudovým chráničem. 

ostatní zařízení: 
(popis, umístění) 

Ne 

 systém včetně funkce, zapojení, jištění 

číslo popis umístění: kategorie 
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M15 Nevyhovující stav stávající elektroinstalace. Měla by 
být kompletně vyměněna.  

Celý objekt  hlavní 

 jiná zařízení, funkce, vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Nezjištěny   

 
VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, OPLOCENÍ, PLOCHY – NÁLEZ 

popis vnějších ploch 
a zahrad: 

Zelená plocha za objektem. Upraveno na rekreační využití.  

popis oplocení: Ocelové, v betonových pásech, značně poškozeno 

 vady 

číslo popis umístění: kategorie 

VP16 Původní znehodnocené oplocení Pozemek kolem objektu  hlavní 

B.8. 3. 7 DOPORUČENÍ K OSTRANĚNÍ VAD A PORUCH VČETNĚ OCENĚNÍ 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP1 Trhliny se vyztuží pomocí nerezové helifixální 
výztuže. Provede se do konstrukce vrt Ø 160 mm 
nebo se vyfrézuje podélný zářez (dle potřeby a tvaru 
praskliny), vyfouká, vysaje a navlhčí. Aplikační pistolí 
se na zadní stěnu nanese aplikační malta. 
Natvarovaný výztužný prut se vtlačí do spáry a 
zakryje se vrstvou malty. Spárovací špachtlí se malta 
zatlačí a zarovná se povrch. 

8 x 2 bm 11.500 Kč 

VP2 Provedení otlučení omítek v celém rozsahu suterénu 
(až na cihlu) pro zajištění přirozeného vysychání 
zdiva. Zajistit větrání suterénu. Popřípadě opatřit 
stěny suterénu sanačními omítkami. 

180 m
2
 19.000 Kč 

VP3 Objekt je nutno podřezat - hydroizolačně oddělit 
podzemní a nadzemní části zdiva, aby se zabránilo 
vzlínání vlhkosti ze zeminy do stěn obytných prostor. 
Vlhkost cihel je výrazně zvýšená, bylo naměřeno 78% 
vlhkosti obsažené ve zdivu. Provede se podřezání 
zdiva, zavede se hydroizolační fólie tloušťky 2mm, 
staticky se zabezpečí plastovými klíny a zapraví se 
omítkou.  

74 bm 75.000 Kč 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP4 Provedení nové omítky na celém objektu. Výměna 
omítek stěn 100%, bandážování trhlin, výmalba. 

Celý objekt 120.000 Kč 

M4 Provedení nové omítky včetně zateplovacího 
systému na celém objektu. Výměna omítek stěn 
100%, bandážování trhlin, výmalba. 

Celý objekt 860.000 Kč 
 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 
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VP5 Kompletní výměna veškerých podlah. Konkrétní 
druhy podlah budou navrženy investorem dle 
jednotlivých účelů využití prostoru. 

Celý objekt, všechna 
podlaží 

120.500 
Kč 

M5 Kompletní výměna veškerých podlah – doplněno o 
kročejovou izolaci. Bude odpovídat požadavkům na 
smykové tření a kvalitativně bude vykazovat lepší 
trvalé vlastnosti (s ohledem na účel využití a délku 
životnosti). 

Celý objekt, všechna 
podlaží 

230.000 
Kč 

VP6 Výměna veškerých podhledů za sádrokartonové 
podhledy, v mokrých prostorách nutno použít 
sádrokarton odolný proti zvýšené vlhkosti. 

Celý objekt 118.000 
Kč 

 
SCHODIŠTĚ, RAMPY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez doporučení   

 

KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP7 Provést zateplení střešní konstrukce Celý krov 310.000 Kč 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M8 
M9 

Veškerá okna a dveře budou vyměněny za nové dle 
výběru investora. Je nutno udržovat ve funkčním 
bezvadném stavu, promazávat kování každé 2 roky. 

V celém objektu 400.000 Kč 

 
ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP10 Veškeré zámečnické konstrukce (plot, branka) jsou 
na pokraji své životnosti a je nutné je repasovat 
v rámci rekonstrukce. Repasování ocelové části plotu 
by znamenala odstranění rezy (nejlépe tryskáním), 
odmaštění, nátěr základní a dále dvojnásobný nátěr 
či komaxitování veškerých kovových částí.  

cca 31 bm 13.000 Kč 

 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP11 V celém objektu je nutno vyměnit řadu klempířských 
prvků (oplechování komína, schodišťové stěny, atiky 
schodiště). Při rekonstrukci je nutno provést 
konkrétní výměnu. 

do 80 bm 32.000 Kč 

 
KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCHŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP12 Vyvložkování komínů  2 komíny o čtyřech 
spalinových cestách 

48.000 Kč 
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VYTÁPĚNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP13 Nutno provést energetický audit na základě kterého 
se vyhodnotí nejoptimálnější řešení včetně 
úsporného efektu. Výměna předávací stanice, 
rozvodů. 

V celém objektu 600.000 
Kč 

 
INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M14 Kompletní výměna Rozvody a veškeré instalace 530.000 
Kč 

 
ELEKTROINSTALACE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M15 Doporučuje se kompletní výměna elektroinstalace 
objektu včetně osvětlovacích prvků atd. 

Celková výměna  230.000 
Kč 

VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, OPLOCENÍ, PLOCHY – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP16 Oplocení je poměrné době vzniku, rekonstrukce či 
výměna je nutná. 

Celá délka oplocení Viz bod 
VP9, M9 

OSTATNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M17 V rámci rekonstrukce celého objektu budou vystavěny 
dvě zcela nové bytové jednotky v podkrovním 
prostoru. Včetně střešních oken, základního vybavení 
(kuchyně, sociální zařízení). 

Celá délka oplocení 1.600.000 

 

B.8. 4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ REKONSTRUKCE  

 Při stavebně-technickém průzkumu a prohlídce objektu byly zjištěny zásadní skutečnosti 
ovlivňující rozhodnutí, zda je danou nemovitost vhodné rekonstruovat. Je to především zcela 
nevyhovující stav technických rozvodů, povrchů konstrukcí, výplní otvorů obvodových konstrukcí, 
dále havarijní stav stávající obvodového pláště objektu. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
nejsou dle doporučených parametrů aktuální platné normy. Je nezbytné provést podřezání 
objektu, výměnu veškerých povrchů a konstrukcí. Pro další uchování či zvýšení hodnoty objektu je 
doporučeno provést všechny body VP a M, specifikované výše.   
 
Celková cena za definované opravy (VP) a doporučení k modernizaci (M) je: 
Rekapitulace a ocenění nutných oprav poruch a vad 
Cena za opravy VP:     1.361.500 Kč  
Cena za doporučení modernizace M:  3.490.000 Kč  
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Cena Celkem:     4.851.500 Kč 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  
 Ocenění je provedeno za pomoci cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS a.s. pro rok 2013 
podle účelových měrných jednotek a podle Sborníku cen stavebních prací pro rok 2013. Stanovení 
předpokládaných cen staveb je prvotní propočet ceny stavebních prací, odchylka skutečné 
budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 
25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace stavby a podle standardu případně 
nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je ±15%. Pro všechny 
práce je nutno zpracovat projektovou dokumentaci. 

 

B.8. 5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Vstupní údaje  

Zastavěná plocha v m2 269,75 m
2
 

Obestavěný prostor v m3 4316  m
3
 

 
Odborný odhad nové investice  
Pro odborný odhad nové investice byly použity orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních 
objektů JKSO pro rok 2013. http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html 

Obytný objekt - Obor 803 - Budovy pro bydlení - svislá nosná konstrukce zděná.  
Do ceny nejsou zahrnuty případné úpravy terénu, demolic a rekonstrukce venkovních 
inženýrských sítí. Cena je uvedena bez DPH. 

Obytný objekt   4316 m3 x 4401 = 18.994.716 Kč  

CENA CELKEM   18.994.716 Kč 

 

B.8. 6 ZÁVĚR 

 Z uvedených skutečností a ekonomického rozboru vyplývá, že rekonstrukce objektu bude 
v tomto případě stále ještě hospodárná. Rekonstruovaná budova bude provedena v souladu s 
novými tepelně technickými normami. Veškeré technické zařízení objektu a povrchy stavebních 
konstrukcí budou vyměněny za nové. Celý objekt brzy bude mít 100 let své životnosti. Po 
provedení rekonstrukce bude prodloužena životnost objektu při zachování jeho historické a 
nominální hodnoty.  

 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné rekonstrukci 
obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny nového díla a v některých 
případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o porovnání nákladů objektu ve stejném 
objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají stávající objekty kolonie. Na základě posouzení 
uvedeného výše, v tomto konkrétním případě však rekonstrukci budovy doporučuji.  

 Cena nového objektu se v této lokalitě může být cca 19 milionů za 12 bytových jednotek. 
Jednoznačně se tedy vyplatí provést základní rekonstrukci, kdy budou opraveny stávající vady a 
poruchy, v hodnotě 1.361.500 Kč. Dále je na zvážení investora, zda využije uvedených doporučení 
k modernizaci objektu (M), z nichž některé vedou k snížení provozních nákladů dané nemovitosti 
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(zateplení, výměna oken). Návratnost těchto investičních opatření je však dlouhodobá (20 a více 
let). Na jejich realizaci se doporučuje využít některý z aktuálně platných dotačních programů. Dle 
S-T průzkumu byla hodnota modernizace daného objektu vyčíslena částkou 3.490.000 Kč. Tato 
částka rovněž zahrnuje v rámci rekonstrukce vybudování 2 zcela nových bytových jednotek 
v podkrovním prostoru. Toto rovněž zvýší ekonomickou efektivitu daného investičního projektu. 

 
 

B. 9 PŘÍLOHOVÁ ČÁST KE KARTĚ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU 

Příloha B. 9. 1: Původní projektová dokumentace - Nákres dělnického obytného domu s osmi 
bytovými jednotkami 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.: 2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 
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Příloha C. 9. 2: Původní projektová dokumentace - Návrh oplocení zahrady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.:2606, Karton 99; foto: autor; 11. 10. 2012 

Příloha B. 9. 3: Původní projektová dokumentace- Půdorys - 1NP objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.: 2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 
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Příloha B. 9. 4: Původní projektová dokumentace- půdorys sklepu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.:2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 

 

Příloha B. 9. 5: Původní projektová dokumentace- půdorys krovu 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.: 2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 
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Příloha B. 9. 6: Původní projektová dokumentace- Výkaz o výměře podlahových ploch 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.: 2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 
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Příloha B. 9. 7: Původní projektová dokumentace- Výkaz o výměře podlahových ploch 

 

Zdroj: AMO, Fond: Berní správa Moravská Ostrava, Inv. č.: 2606, Karton 99; foto: autor; 11.10.2012 
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Příloha B. 9. 8: Fotodokumentace zjevných poruch a vad – foto: Autor 

 

Zdroj: foto- autor, zanedbané rozpadající se oplocení – přední část objektu 

 

 

Zdroj: foto- autor, Degradovaná fasáda, zastaralé okna, dveře - zadní strana objektu 
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Zdroj: foto- autor, Opadávající fasáda, zvětralý sokl - přední a boční levá strana objektu 
 

 

 
Zdroj: foto- autor, Opadávající fasáda, zvětralý sokl – roh a pravá strana objektu 
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Zdroj: foto- autor, korodující původní brána před vstupem do objektu 

 

 
Zdroj: foto- autor, v blízkosti znečišťující průmysl – Chemické závody 
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C - Přílohy k elektrárenské kolonii v Třebovicích (Svinov) 

Příloha C. 1: Letecký pohled – Elektrárenská kolonie- Třebovice, Ostrava 

 

Zdroj: Geodis Brno [online]. Ostrava: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na URL:    
<http://www.mapy.cz> 

Příloha C. 2: Mapa Ostrava – Třebovice, elektrárenská kolonie, Ostrava r. 2003 

  

Zdroj: KYNCLOVÁ, J.: Inventarizace průmyslového kulturního dědictví ostravské dělnické kolonie, NPU 

Ostrava  
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Příloha C. 3: Fotodokumentace – Jižní pohled – Kolonie elektrárny Třebovice 

 

 Zdroj: KYNCLOVÁ, J.: Inventarizace průmyslového kulturního dědictví ostravské dělnické kolonie, NPU 

Ostrava 2003 

Příloha C. 4: Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny 

nemovitosti – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 

 

Zdroj: Gekon s. r. o.[online]. Praha: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-05-20]. Dostupné na URL:    

<http://cenovamapa.gekonsro.cz> 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce – Přílohy 

 

Ing. David Sýkora   193 
 

Příloha C. 5: Mapa záplavového území - Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 

 

Zdroj: Public Domain [online]. Ostrava: 2013, aktualizováno 2012 [cit. 2012-03-08].   

Dostupné na URL: <http://www.dibavod.cz> 

Příloha C. 6: Mapa kontaminace – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 1949, r. 2009 
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Zdroj: Národní inventarizace kontaminovaných míst [online].  Ostrava: 2013, aktualizováno 2013 [cit. 2013-

03-13]. Dostupné na URL: <http://kontaminace.cenia.cz/> 

 

Příloha C. 7: Mapa svahové nestability – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 2011 

 

Zdroj: Česká geologická služba [online]. Ostrava: 2011, aktualizováno 2011 [cit. 2012-09-20]. Dostupné na 

URL: <http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/> 

 

 

 

 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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Příloha C. 8 

Stavebně-technický průzkum objektu 

Elektrárenská 5704, Ostrava - Třebovice, 721 00 

 

 

 

 

Karta stavebně-technického průzkumu 

Elektrárenská kolonie – Třebovice 

 

 

 

Počet stran textu: 18 

Počet stran příloh: 4 

Datum:   5.6.2013       

 

 

 

Vypracoval: Ing. David Sýkora 

        Účel zpracování: Disertační práce 
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C. 8. 1 ÚVOD 

ZADAVATEL:  VŠB – TU Ostrava  

 

STAVBA-OBJEKT:  Obytný dům na ulici Elektrárenská, Ostrava Třebovice 

 Na základě stanovených cílů disertační práce byl proveden v průběhu roku 2012 stavebně-
technický průzkum výše uvedeného objektu se zaměřením na celkový stav objektu obytného 
domu, rámcový návrh rekonstrukce objektu a ekonomické posouzení rekonstrukce daného domu. 

 

POPIS OBJEKTU:  

 Jedná se o původní dvoupatrovou čtyřbytovou budovu krytou sedlovou střechou se 

vstupem uprostřed podélné strany a pultovými střechami na štítových stranách. Dům stojí na 

půdorysu 15,50 x 7 m a byl vystavěn v roce 1933. 

Celý objekt je konstrukčně proveden ve stejné technologii. 

Bytové jednotky jsou tvořeny:  

- kuchyní  
- 3 pokoje 
- Bytová jednotka o rozloze 72 m2 

 Aktuální adresa Elektrárenská, Ostrava Třebovice, 721 00 

Katastrální území Svinov /414212/ 

Obec Ostrava /554821/ 

Pozemková parcela č. 3650 

Stavební parcela č. 3649 

Výměra v m2 116 m
2
 

Typ stavby Budova s číslem popisným, objekt k bydlení 

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník 

Kajzarová Vladimíra – osobní vlastnictví 

Krausová Zdenka – osobní vlastnictví 

SJM Novák Vítězslav a Nováková Pavla – osobní vlastnictví 

Mieres Josef – osobní vlastnictví 

Původní č. popisné 5704 

Původní č. Pozemkové parcely 3650 

Povolení stavby 1933 

Kolaudace stavby 1933 

Investor Moravskoslezské elektrárny (MSE) 

Typ objektu dvoupatrový obytný dům  

Počet podlaží v objektu 2 NP, neobytné podkroví a sklep 

Počet bytových jednotek v objektu 4 byty 

Místnosti v bytové jednotce 3 pokoje + kuchyň 

Rozloha bytové jednotky 72 m
2
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C.  8. 2  PODKLADY PRŮZKUMU 

 V rámci přípravné fáze mi bohužel nebyla poskytnuta projektová dokumentace. Za účelem 

získání původního projektu jsem bez úspěchu navštívil instituce: Archiv města Ostravy, Stavební 

úřad Svinov, Stavební úřad Třebovice, Elektrárna Třebovice. 

Vyhodnocení podkladů 

 Informace o aktuálním technickém stavu dané nemovitosti byly v této etapě zjištěny 
certifikovaným inspektorem pomocí stavebně-technického průzkumu.  

 

C.  8. 3 PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI  

C.  8. 3. 1  VSTUPNÍ PROHLÍDKA 

 Byla provedena vstupní prohlídka objektu za přítomnosti místních obyvatel. Jelikož 
průzkum byl prováděn v běžném provozu bytových jednotek, byly použity především 
nedestruktivní metody průzkumu. Stavebně-technický průzkum se zabýval především zjištěním 
celkového stavu nemovitosti, jejich vad a projevů degradace stavebních materiálů vlivem času.  

 K měření stavu byly použity měřicí přístroje pro zjištění vlhkosti v konstrukcích (Pinless 
Moisture Meter DT – 128M), pro měření povrchové teploty, teploty a vlhkosti prostředí, měření 
rosných bodů (Thermometer IR SCAN 350RH), pro měření vzdáleností, úhlů a sklonu (Bosch GLM 
80 profesionální laserový dálkoměr), pro měření nerovností (Vodováha Horizont, 2000 mm + 
kalibrační klínek).  

 Při vstupní prohlídce byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu fotoaparátem 
Nikon D3100. 

Záznam o prohlídce objektu 

 
Urbanistický vliv na objekt 

O
b

e
cn

é
 in

fo
rm

ac
e

 Druh objektu Cihlový bytový dům 

Umístění objektu Poblíž areálu Elektrárny Třebovice 

Zastavěná plocha v m
2
 116 m

2
 

Obestavěný prostor v m
3
 986 m

3
 

Úroveň údržby Minimální 

Dům rekonstruován Částečně 

O
b

ča
n

sk
á 

vy
b

av
e

n
o

st
 Parkovací místa Garáž ke každé bytové jednotce + parkování před domem na pozemku 

Zeleň 
Udržovaná zeleň na pozemku - drobné zahradní záhony, poblíž zalesněná 
plocha + městská zeleň 

Škola a dětské hřiště Škola ani dětské hřiště není v docházkové vzdálenosti 

Prodejna potravin V docházkové vzdálenosti hypermarket Tesco 

Přítomnost majitele 
či jeho zástupce: Ano 

Podklady: Původní projektová dokumentace 
nedoložena. 
Revize plynu a elektřiny nedoloženy. 
 

Vnější podmínky Čas a počasí:  1.6.2011, 11:00, 
slunečno, sucho 

Teplota / vlhkost vzduchu: Θe = 26°C / e = 8%  

Vnitřní podmínky    

Teplota / vlhkost vzduchu:  Θi  = 24°C / i  = 6,8%   

http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-80-professional-laserovy-dalkomer-3050.html
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Dostupnost MHD 
cca 350m zastávka MHD-tramvaje, autobusy; 500m vlakové nádraží Ostrava- 
Svinov 

Popelnice - třídění 

Popelnice před domem na komunální odpad; tříděný odpad na plasty, papír, 
elektro je ve vzdálenosti 20m. 
 

 
Základní technické vybavení a technická media 

Plynovodní přípojka Ano Rozvod plynu - materiál Ocel bezešvá 

Vlastní plynoměr: Ano Doložené revize plynu: Ne  

Vodovodní přípojka: Ano Vodovod – materiál: Původní rozvody - ocel 

Vlastní vodoměr: Ano Zdroj pitné a užitkové 

vody: 

Pitná voda – veřejný vodovod 

Kanalizační přípojka Ano Způsob likvidace splašků: Splašková kanalizace 

  Kanalizace * materiál Pravděpodobně kameninové 

trouby 

Elektro přípojka: Ano Měření, druh 

elektroměru: 

Měření elektroměrem 

Napětí: 3 x 

230/400V 

Rozvody elektro, 

zapojení, materiál: 

Většina jsou původní rozvody v AL 

(hliníku), vedení pod omítkami. 

Doložené revize elektro: Ne 

Telefonní přípojka: Ano Anténní rozvod (STA): Ano 

Datové připojení: Ne Jiné sítě: Ne 

 

C.8. 3. 2  INFORMACE ZÍSKANÉ ZE SPECIFICKÝCH MAP 

Z veřejně dostupných informačních zdrojů dostupných na internetu byly čerpány podstatné 

informace k dané lokalitě. 

Informace z geologické mapy o 

skladbě zeminy a jejím sedání 
http://www.geologicke-mapy.cz/  

Horniny: hlíny, spraše, štěrky, písky 

Název: Čvrtohory 

Soustava: kvartér Českého masivu a Karpat 

Rajon pleistocénních říčních sedimentů 

Oblast: Kvartér 

Informace z mapy radonové 

intenzity 
http://www.geologicke-mapy.cz/   

Radonový index 1 - Nízký 

Informace z mapy záplavových 

oblastí 
 https://riskportal.intermap.cz 

Zóna 1- zóna se zanedbatelným nebezpečím 

výskytu povodně. 

Záplavové území 5- leté vody - ne 

Záplavové území 20- leté vody - ne 

Záplavové území 100- leté vody - ne 

Záplavové území největší zaznamenané 

vody - ano 

Informace z cenové mapy 

realitních makléřů   http://cenovamapa.gekonsro.cz  

Orientační ceny  

Prodejní cena domu- 14732 Kč/m
2 

Cena za nájem bytu- 72 Kč/m
2 
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Cena za prodej bytu- 19027 Kč/m
2 

Informace z územního Plánu 
http://gisova.ostrava.cz/webmaps

/mapaup/viewer.htm  

Objekt se nachází na parcele určené pro 

hromadné bydlení. Lokalitu obklopují plochy 

železniční dopravy, dálnice, drobná zeleň, a 

plocha s lehkým průmyslem 

Svahové nestability http://mapy.geology.cz/svahove_n

estability/ 

Nebyl identifikován žádný prvek svahové 

nestability 

 

C.8. 3. 3 TERÉNNÍ HODNOCENÍ OBJEKTU 

Formulář vstupních údajů pro hodnocení obytných objektů 

Poř. č. 1: Formulář vstupních údajů pro hodnocení obytných objektů 

Okres: 
Ostrava Místo: Ostrava Kolonie: Elektrárenská Ulice: Elektrárenská 

Č. Orient.:  
Č. Popisné: 
5704 

Měsíc a rok zápisu: 
06/2011 

Informátor: místní 
obyvatelé 

Zpracovatel: Sýkora 
David 

1 Počet bytů v objektu 4 

2 Počet obytných místností včetně kuchyně 4 

3 Průměrný počet osob v bytě 4 

4 kvalitativní kategorie bytu III-IV. 

5 Přibližné stáří objektu v letech 80 let 

6 Počet podlaží 
2 n. p. a neobytné 
podkroví a sklep 

7 Průměrná světlá výška jednoho podlaží v metrech 2,8 m 

8 Délka průčelí objektu v metrech 15,5 m 

9 Zastavěná plocha objektu 116 m
2
 

10 Obestavěný prostor v m3 986 m
3
 

11 Plocha podlažních nebytových prostor  221 

12 Plocha podlažních nebytových prostor po rekonstrukci 116 m
2
 

13 Předpokládaný počet bytů po modernizaci 6 

14 Počet bytů v jednom typickém podlaží po rekonstrukci 2 

15 Předpokládaný počet bytů o jedné místnosti po rekonstrukci 0 

16 Předpokládaný počet obytných místností včetně kuchyní po rekonstrukci 4 

17 Průměrná podlažní plocha bytů po modernizaci bez nástavby 68 m
2
 

18 Počet podlaží, kde je třeba vyměnit okna Podkroví - 1 

19 Obnova měkké fasádní omítky v původním provedení celý objekt 

20 Obnova tvrdé fasádní omítky celý objekt 

21 Vybourání starého krovu a postavení nového i s krytinou částečná rekonstrukce 

22 Provedení betonové podlahy ve sklepě Ne 

23 Provedení nové podlahy na půdě Ano 

24 Zřízení nespalného stropu nebo jeho části nad nejvyšším podlažím objektu 
Ano - mezi 2.NP a 
podkrovím 

25 Počet podlaží, kde je nutno vybourat starý a zřídit nový nespalný strop 1 (2. NP) 

26 Počet podlaží, kde se má zřídit mezistrop pro snížení světlé výšky patra 0 

27 Délka zdiva 60 cm silného, kde je nutno provést vodotěsnou izolaci 45 bm 

http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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28 Výměna dlažby na podestách schodů a na společných chodbách celý objekt  - 86 m
2
 

29 Zřízení nového osobního výtahu Ne 

30 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveřní křídla 4 + 2 nové 

31 Počet bytů, kde je třeba vyměnit dveře i se zárubněmi 4 + 2 nové 

32 Počet bytů, kde je třeba zřídit novou kuchyňskou linku 4 + 2 nové 

Poznámka: Formulář se vyplňuje samostatně pro každou část objektu s vlastním schodištěm.  Zapsáním vstupních 
údajů se navrhují takové úpravy v objektu, které znamenají jeho rekonstrukci na standard běžný v nové výstavbě.  

 

C.8. 3. 4 TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉM VYBAVENÍ OBJEKTU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM - STAVEBNÍ VIZUELNÍ 

Místo: 
Ostrava Kolonie: Elektrárenská 

Ulice: 
Elektrárenská č. p.: 5704 

IN
ST

A
LA

C
E 

EL
EK

TR
O

 na povrchu 220 V 0 

pod omítkou 220 V 100% 

na povrchu v lištách není 

stáří původní instalace 1933 

IN
ST

A
LA

C
E 

V
O

D
Y připojení na veřejnou síť ano 

studna není 

rozvod vody centrální 

K
A

N
A

LI
ZA

C
E

 

připojení na veřejnou síť jednotná kanalizační síť 

septik není 

žumpa není 

bez odpadu vsakování dešťové vody 

V
YT

Á
P

ĚN
Í ústřední topení Ano - CZT dovedeno z Elektrárny Třebovice (Dalkia)  

etážové topení není 

lokální topení - palivo není 

bez možnosti vytápění není 

V
ÝT

A
H

Y 

osobní - pro počet osob není 

nákladní - nosnost není 

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA ano 

HROMOSVODY ano 

    

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HOSPODÁŘSKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DRUH POČET STÁŘÍ POPIS KONSTRUKCE 

Garáž ano     

Kolna ano     

Sklad ano 80 
Bývalý zemědělský objekt přestavěn na zahradní 
skladovací domek 

Sklep ano 80   

DATUM: 18. 6. 2011 
FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYPRACOVAL: Ing. David Sýkora 
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C.  8. 3. 5 TECHNICKÁ PROHLÍDKA OBJEKTU 

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE OBYTNÉHO DOMU 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – STAVEBNÍ VIZUÁLNÍ 

Místo: 
Ostrava Kolonie: Elektrárenská 

Ulice: 
Elektrárenská č.p.: 5704 

SO
K

L 

konstrukce cihlový obklad 

povrch Kamenný s cementovou omítkou 

zemní vlhkost S projevem vzlínání do soklové části 

obsypání zeminou Není 

poruchy Neidentifikovány 

okna v soklu Sklepní původní okna 

K
O

N
ST

R
. V

YČ
N

ÍV
A

JÍ
C

Í Z
 F

A
SÁ

D
 ŘÍMSY - arkýře Ne 

ŘÍMSY - balkony Ne 

ŘÍMSY - terasy Ne 

ŘÍMSY - pavlače Ne 

konstrukce - balkony Ne 

poruchy Povrchová degradace materiálu 

zábradlí původní 

odvodnění, izolace Pozinkovaný dešťový střešní okapový žlab a svod  

A
D

A
P

TA
C

E druh konstrukce Zděný  - cihla plná pálená 

odhad výstavby 1933 

poruchy Viz. níže dle inspekce 

N
Á

ST
A

V
B

Y,
 

P
Ř

ÍS
TA

V
B

Y druh konstrukce Není součástí objektu  

odhad výstavby - 

poruchy - 

FA
SÁ

D
Y 

U
LI

Č
N

Í 

druh Vápenocementová fasáda 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna Nová plastová okna, výměna r. 2009 

D
V

O
R

N
Í 

druh Vápenocementová fasáda 

poruchy, trhliny  Pokročila degradace, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna Nová plastová okna, výměna r. 2009 

ŠT
ÍT

O
V

É 

druh Vápenocementová fasáda 

poruchy, trhliny V pokročilé degradaci, částečně zvětrány 

vlhkost Pouze v soklové části obvodového zdiva 

okna Nová plastová okna, výměna r. 2009 

DATUM: 18. 1. 2011 

FORMULÁŘ PRO PRŮZKUM A VYHODNOCOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

VYPRACOVAL: 
 Ing. David Sýkora 
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C.8. 3. 6. PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH VAD A PORUCH 

Prohlídka, místní šetření a nález jsou provedeny na úrovni předběžného průzkumu, popisují se 
nepříznivé stavy I. Kategorie – tedy závady a poruchy, zjistitelné metodou prohlídky stavby. Je 
provedena identifikace kritických nedostatků s ohledem na budoucí bezpečnost a použitelnost 
konstrukcí a zařízení. Pasportizace objektu je provedena neinvazivní metodou - vizuálně. Poruchy 
a závady jsou tříděny na:  

- Drobné 
- Hlavní 
- Kritické 

 

Nález a doporučení 

Dále jsou popsány konstrukce a vybavení objektu a zejména jejich vady a poruchy, jež ovlivňují 
využití objektu. Doporučení a opatření se vztahují zejména na ty stavební konstrukce a zařízení, 
jejichž funkce je nezbytná pro zvolené nakládání s objektem. Z hlediska popisu jsou nálezy děleny 
na opravy vad a poruch (VP) a opatření, které jsou spíše doporučením k modernizaci, díky níž se 
zvýší stávající hodnota objektu a sníží provozní náklady (M). 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 
Podsklepení: Ano Výskyt: Pod celým objektem 

Materiál 
základy: 

Kamenné betonové základy, 
bez hydroizolace, bez dalších 
izolací (bez radonové izolace) 

Materiál zdi suterén: Cihelné, částečně 
kamenné zdivo, bez 
hydroizolace proti zemní 
vlhkosti 

 Poruchy statické: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 Zatékání, vzlínání vlhkosti 

číslo popis umístění: kategorie 

VP1 Zemní vlhkost se projevuje ve sklepě vzlínáním. Celý suterén  hlavní 

 Ostatní  

číslo popis umístění: kategorie 

VP2 Podzemní část objektu je ve velmi špatném stavu. 
Podzemní část stavby není oddělena od nadzemní části 
zdiva, chybí hydroizolace, která by zabránila vzlínání 
vlhkosti. V případě rekonstrukce je nutno zvolit správný 
způsob provádění sanačních prací. 

Celý suterén. hlavní 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE - NÁLEZ 

Konstrukce nosných zdí: Cihly plné pálené Konstrukce příček: Cihly plné pálené – PKCD2 

Konstrukce obvodových zdí: Cihly plné pálené Provedení fasády: Vápeno-cementová 
omítka, původní ze 40% 
degradovaná 

Popis tepelných izolací: Bez izolací 

Popis akustických izolací: Bez izolací 

Popis požárních izolací: Bez izolací 

Popis opatření proti vodě: NE 

 Poruchy statické konstrukční, funkční 

číslo popis umístění: kategorie 

VP3 Obvodové zdivo vykazuje projevy nestejnoměrného 
sedání základové spáry. Vertikální praskliny jsou 
projevem dřívějších pohybů. Nutno posoudit 

Celý objekt hlavní 
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statikem.  

 Poruchy povrchu stěn, fasády  

číslo popis umístění: kategorie 

VP4 Lokální trhliny na celé fasádě. Omítka je do výše 0,6 
m nad zemí značně provlhlá, degradovaná.  

Celá fasáda objektu hlavní 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY – NÁLEZ 

konstrukce stropů a podlah 
(včetně popisu umístění) 

Podlaha v suterénu je tvořena betonovou deskou, v přízemí je původní 
betonový strop, ve 2. podlaží je trámový – polospalný strop (předpoklad 
škvárový násyp) 

konstrukce podhledů: Původní rákosové 

popis tepelných izolací: Bez zjištěných izolací 

popis akustických izolací: Bez zjištěných izolací 

popis opatření proti vodě: Běžná izolace proti zemní vlhkosti v rámci spodní stavby. Při zvýšené 
hladině spodní vody nefunkční. 

 poruchy statické konstrukční, funkční: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP5 Veškeré nášlapné vrstvy, betonové dlažby, zpevněné 
plochy jsou dávno za svojí životnosti, jsou degradovány 
a je nutno je vyměnit. 

Celý objekt 
 

hlavní 

 poruchy povrchu, podhledů 

číslo popis umístění: kategorie 

VP6 Bez významných poruch, mírné vlasové trhliny 
k přemalování. Nezaznamenány trhliny a průhyby 
podhledů. Ovšem vzhledem k druhu použitého 
materiálu a jejímu způsobu využití je rákosový podhled 
nevhodný pro současné použití. 

Celý půdorys objektu hlavní 

 ostatní, včetně poruch izolací, stavu prostupů a parotěsné vrstvy: 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 
SCHODIŠTĚ, RAMPY - NÁLEZ 

popis s umístěním: V objektu centrální schodiště dvojramenné, železobetonové do podkroví 
dřevěné 

 celkový stav, vč. souladu s normovými požadavky 

číslo popis umístění: kategorie 

 Schodiště vyhovuje normám a nevykazuje vady. Každý 
jednotlivý stupeň je stejného profilu, který odpovídá 
doporučenému návrhu. 2H + B = 630. 

Celý objekt žádné 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez závad - žádné 

 zábradlí a bezpečnostní madla  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez závad - žádné 

 
KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU - NÁLEZ 

konstrukce krovu: Sedlová střecha 

střešní krytina:  Plechová střešní krytina včetně oplechování konstrukcí procházejících 
střešní krytinou a dalších lemujících a ukončujících prvků. 

popis tepelných izolací: Prostor podkroví není zateplen. 

popis opatření proti vodě: Pojistná hydroizolace ani parozábrana není součástí střešní konstrukce. 
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 konstrukční a statické vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez statických poruch - konstrukce krovu je suchá, bez 
projevů degradace či nakažení škůdci 

Celá střecha objektu žádné 

 závady na tepelné izolace a izolaci proti vodě (včetně stavu prostupů a parotěsné vrstvy) 

číslo popis umístění: kategorie 

VP7 Chybí tepelná izolace Celé podkroví hlavní 

 odvodnění 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu Celé podkroví žádné 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – NÁLEZ DVEŘE 

vstupní dveře 
do objektu: 
(popis) 

Původní, dřevěné 
prosklené dveře 
 

bezpečností 
prvky: 

Ne 

kukátko Ne řetízek, západka: Ne 

těsnění Ne požární odolnost (vyznačení): Ne 

vrata: 
(popis) 

Ne elektrický pohon: Ne 

dálkové ovládání: Ne 

 celkový stav  

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M8 Vchodové dveře jsou ve velmi špatném stavu. Nesplňují 
tepelně izolační požadované vlastnosti dle současné 
normy. 

Vchodové dveře hlavní 

 funkčnost (chod, zamykání, otevření) 

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M8 Zamykání dveří – zastaralé, bez bezpečnostních prvků. 
Nevyhovující stav 

Vchodové dveře hlavní 

 těsnost a ochrana proti vodě 

čísl
o 

popis umístění: kategorie 

M8 Zastaralé původní dveře – mnoho netěsností – 
nevyhovující stav. 

Vchodové dveře hlavní 

 
OKNA - NÁLEZ 

okna: 
(popis) 

Všechna okna nová plastová. Pouze 
střešní a sklepní okna v původním 
stavu. 

zasklení: 
(popis) 

Tepelněizolační skla 

střešní okna: 
(popis) 

Ano – původní, malé, 3 prosvětlovací 
okna (600x600mm), které slouží jako 
průlezy na střechu – přístup ke 
komínu. 

zasklení: 
(popis) 

Jednoduché sklo. 

 Popis vad 

číslo popis umístění: kategorie 

M9 Na štítové stěně stále původní okna z obou stran 
v nevyhovujícím stavu – neodpovídá dnešnímu 
standardu. Střešní okna (výlez na střechu) v původním 
stavu. 

Střecha, štítová stěna 
objektu 

drobné 

 funkčnost (chod, polohování, otevření, větrání) 

číslo Popis umístění: kategorie 

M9 V suterénu a na střeše stále původní okna Střecha, štítová stěna Drobné 
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v nevyhovujícím stavu – neodpovídá dnešnímu 
standardu. 

objektu 

 těsnost a ochrana proti vodě, vč. sklonu parapetů 

číslo popis umístění: kategorie 

M9 V suterénu a na střeše stále původní okna 
v nevyhovujícím stavu – neodpovídá dnešnímu 
standardu. 

Střecha, štítová stěna 
objektu 

drobné 

 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Plot – klasické pletivo na ocelových sloupcích – okolo pozemku. 
Vstupní branka – přední část pozemku 
Veškeré zámečnické konstrukce jsou na pokraji své životnosti a je nutné jej 
vyměnit v rámci dané části konstrukce 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 

VP10 Plot s ocelovým pletivem je zastaralý, není pevně ukotven 
v základových patkách, lokálně je vyvrácen, zamykání a 
otvírání branky je původní. Lze použít, ale více se 
doporučuje výměna. 

Okolo celého 
pozemku 

drobné 

 poruchy ovlivňující bezpečnost užívání  

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - - 

 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – NÁLEZ 

popis s umístěním: Oplechování střešních prvků, parapety, okapy, žlaby, svody. 

 celkový stav, včetně povrchových poškození 

číslo popis umístění: kategorie 

VP11 Velká část klempířských prvků je na pokraji životnosti a je 
třeba je repasovat, případně vyměnit za nové. 

V celém objektu drobné 

 
KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCHŮ – NÁLEZ 

Komíny: 
(popis, umístění, 
funkce): 

Objekt má 2 komíny na odtah spalin, každý komín má 2 spalinové cesty. 
Komínové tělesa jsou zděné uvnitř. Vytápění objektu je zajištěno centrálním 
zásobováním tepla (vedeno z přilehlé elektrárny společností Dalkia, a. s.).  

Větrací otvory a 
průduchy: 
(popis a umístění) 

Větrání WC a koupelen je zajištěno skrz menší okna či infiltrací do navazujících 
místností, což nevyhovuje současné normě. 

Přivětrávací a 
ventilační klapky, 
které nejsou součástí 
oken a dveří: (popis, 
umístění) 

Nezjištěny 
 
 
 

 komíny, celkový stav, vybírací otvory, revizní otvory: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP12 Veškerá komínová tělesa musí projít důkladnou 
prohlídkou, popřípadě by měly být vyvložkovány a 
následně opatřeny revizní správou. 

Objekt drobné 

 komíny, konstrukce nad střechou, hlavice, dešťové kryty, ostění: 

Číslo popis umístění: kategorie 

 Původní komínová tělesa, nepřístupné, chybí lávka 
nebo pochozí plotny na střeše.  

Střecha objektu  neznámé 

 větrací otvory a klapky, celkový stav, vč. funkce, vnitřního krytí: 

číslo popis umístění: kategorie 
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 Větrací hlavice odvětrává odvětrávací šachtou 
vyvedenou nad střechu objektu sociální zařízení. Bez 
projevů vad. 

- žádné 

 větrací otvory a klapky, konstrukce nad střechou, hlavice, kryty 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu -  žádné 

 
 
VYTÁPĚNÍ – NÁLEZ 

zdroje vytápění: 
(popis, umístění) 

Zdrojem vytápění je v současné době CZT z přilehlého z přilehlé elektrárny – 
Dalkia  

způsob vytápění 
(popis, tělesa, 
systém): 

Otopná tělesa (litinová), instalovány zpravidla pod okny.   

 funkce, spínání, umístění zdroje, typ zdroje: 

číslo popis umístění: kategorie 

VP13 Rozvody vytápění a regulace je zastaralá. 
 

Celý objekt drobné 

 otopná tělesa, ovládání, sklon, izolace a napojení potrubí 

Číslo popis umístění: kategorie 

VP13 Zastaralá otopná tělesa i vedení. 
 

Celý objekt drobné 

 
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ- NÁLEZ 

zdroje a způsob 
ohřevu teplé vody: 
(popis, umístění) 

Ohřev teplé vody řešen pomocí CZT. 

vnitřní vodovod: 
(materiál, popis) 

Plastové trubky. 

umístění vodoměru a 
hlavního uzávěru 
vody, další vybavení 

Vodoměr – v jednotlivých bytových jednotkách. Hlavní uzávěr vody v suterénu. 

vnější rozvod vody, 
zdroj a příslušenství 

Obecní vodovod. 

kanalizace: (materiál 
a popis) 

Napojení na veřejnou kanalizační síť. Oddělená kanalizační síť – dešťová a 
splašková. 

čistící otvory, 
zařízení: 

Bez nálezu 

plynová zařízení jiná 
než zdroj pro 
vytápění a ohřev 
vody: 

Plynová zařízení – příprava pokrmů.  

 systém, vedení, funkce, provedení, rychlost přívodu teplé vody, těsnost, zatékání, uzávěry 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 zařizovací předměty, baterie, funkce, poškození, umístění dle dispozičních zásad 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

 
ELEKTROINSTALACE NÁLEZ 

rozvody: 
(materiál, zapojení) 

Elektroinstalace je vedena v původních hliníkových rozvodech, 230V PEN 50Hz. 
Rekonstrukce elektroinstalace je nutná kompletně provést v celém objektu. 
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domovní / bytový 
rozvaděč: 
(popis, umístění) 

Domovní rozvaděč při vchodu do objektu, elektroměry, hlavní jistič. Domovní 
rozvaděč s jističi a proudovým chráničem. 

ostatní zařízení: 
(popis, umístění) 

Ne 

 systém včetně funkce, zapojení, jištění 

číslo popis umístění: kategorie 

M14 Nevyhovující stav stávající elektroinstalace. Měla by být 
kompletně vyměněna.  

Celý objekt  hlavní 

 jiná zařízení, funkce, vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Nezjištěny   

 
VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, OPLOCENÍ, PLOCHY – NÁLEZ 

popis vnějších ploch 
a zahrad: 

Zelená plocha kolem celého objektem. Upraveno na rekreační využití a drobnou 
zahradní činnost. 

popis oplocení: Drátěné pletivo mezi ocelovými sloupky. Značně poškozeno 

 vady 

číslo popis umístění: kategorie 

 Bez nálezu - žádné 

C.8. 3. 7 DOPORUČENÍ K OSTRANĚNÍ VAD A PORUCH VČETNĚ OCENĚNÍ 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP1 Trhliny se vyztuží pomocí nerezové helifixální výztuže. 
Provede se do konstrukce vrt Ø 160 mm nebo se 
vyfrézuje podélný zářez (dle potřeby a tvaru 
praskliny), vyfouká, vysaje a navlhčí. Aplikační pistolí 
se na zadní stěnu nanese aplikační malta. 
Natvarovaný výztužný prut se vtlačí do spáry a zakryje 
se vrstvou malty. Spárovací špachtlí se malta zatlačí a 
zarovná se povrch. 

6 x 1,5 bm 10.000 Kč 

VP2 Provedení otlučení omítek v celém rozsahu suterénu 
(až na cihlu) pro zajištění přirozeného vysychání zdiva. 
Zajistit větrání suterénu. Popřípadě opatřit stěny 
suterénu sanačními omítkami. 

89 m
2
 16.000 Kč 

VP3 Objekt je nutno podřezat - hydroizolačně oddělit 
podzemní a nadzemní části zdiva, aby se zabránilo 
vzlínání vlhkosti ze zeminy do stěn obytných prostor. 
Vlhkost cihel je výrazně zvýšená, bylo naměřeno 7,2 % 
vlhkosti obsažené ve zdivu. Provede se podřezání 
zdiva, zavede se hydroizolační fólie tloušťky 2mm, 
staticky se zabezpečí plastovými klíny a zapraví se 
omítkou.  

54 bm 69.000 Kč 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M4 Provedení nové omítky včetně zateplovacího systému 
na celém objektu. Výměna omítek stěn 100%, 
bandážování trhlin, výmalba. 

Celý objekt 670.000 Kč 
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M5 Kompletní výměna veškerých podlah – doplněno o 
kročejovou izolaci. Bude odpovídat požadavkům na 
smykové tření a kvalitativně bude vykazovat lepší 
trvalé vlastnosti (s ohledem na účel využití a délku 
životnosti). 

Celý objekt, všechna 
podlaží 

180.000 
Kč 

VP6 Výměna veškerých podhledů za sádrokartonové 
podhledy, v mokrých prostorách nutno použít 
sádrokarton odolný proti zvýšené vlhkosti. 

Celý objekt 97.000 Kč 

 
SCHODIŠTĚ, RAMPY - DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez doporučení   

 
KONSTRUKCE STŘECHY A KROVU – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP7 Provést zateplení střešní konstrukce 
 

Celý krov 285.000 
Kč 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M8 
M9 

Budou vyměněna okna v podkroví a okna na štítových 
stěnách objektu. 
Veškeré dveře budou vyměněny za nové dle výběru 
investora. Je nutno udržovat ve funkčním bezvadném 
stavu, promazávat kování každé 2 roky. 

V celém objektu 96.000 Kč 

 
ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP10 Veškeré zámečnické konstrukce (plot, branka) budou 
v rámci rekonstrukce vyměněny za nové. 

Cca 150 bm 80.000 Kč 

 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP11 V celém objektu je nutno vyměnit řadu klempířských 
prvků (systémové oplechování fasády, venkovní 
oplechování sklepních oken). Při rekonstrukci je nutno 
provést konkrétní výměnu. 

do 8 bm 3.500 Kč 

 
KONSTRUKCE KOMÍNŮ, VĚTRACÍCH OTVORŮ, PRŮDUCHŮ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP12 Vyvložkování komínů  2 komíny o dvou 
spalinových cestách 

24.000 
Kč 
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VYTÁPĚNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

VP13 Zjistit, zda nedochází ke ztrátám energie 
v předávacích stanicích a samotných vnitřních 
rozvodech tepla. – Energetický audit. 
Případně bude navrženo konkrétní řešení dle 
energetického auditu. 

V celém objektu 20.000 Kč 

 
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez doporučení - - 

 
ELEKTROINSTALACE – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M14 Doporučuje se kompletní výměna elektroinstalace 
objektu včetně osvětlovacích prvků atd. 

Celková výměna  158.000 
Kč 

 
VNĚJŠÍ PROSTORY, ZAHRADA, PLOCHY – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

 Bez nálezu - - 

 
OSTATNÍ – DOPORUČENÍ A OCENĚNÍ 

číslo popis doporučení plochy, dílčí ceny odhadní 
cena 

M15 V rámci modernizace celého objektu doporučuji 
nástavbu podkrovní části s rekonstrukcí na obytnou 
plochu po dvou nových bytových jednotkách (3+kk). 
Vybavení bytových jednotek základními zařizovacími 
předměty – kuchyňská linka, WC. 
Bude nutno zvednout výšit světlou výšku podkroví, 
tak aby min. světlá výška nad 1/3 obytné místnosti 
byla min. 255 cm. 

105 m2  890.0  

 

C.8. 4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ REKONSTRUKCE  

 Při stavebně-technickém průzkumu a prohlídce objektu byly zjištěny zásadní skutečnosti 
ovlivňující rozhodnutí, zda je danou nemovitost vhodné rekonstruovat. Je to především zcela 
nevyhovující stav technických rozvodů, povrchů konstrukcí, výplní otvorů obvodových konstrukcí, 
dále havarijní stav stávající obvodového pláště objektu. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
nejsou dle doporučených parametrů aktuální platné normy. Je nezbytné provést podřezání 
objektu, výměnu veškerých povrchů a konstrukcí. Pro další uchování či zvýšení hodnoty objektu je 
doporučeno provést všechny body VP a M, specifikované výše.   
 
Celková cena za definované opravy (VP) a doporučení k modernizaci (M) je: 
Rekapitulace a ocenění nutných oprav poruch a vad 
Cena za opravy VP:     604.500 Kč  
Cena za doporučení modernizace M:  1.994.000 Kč  
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Cena Celkem     2.598.500 Kč 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  

 
 Ocenění je provedeno za pomoci cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS a.s. pro rok 2013 
podle účelových měrných jednotek a podle Sborníku cen stavebních prací pro rok 2013. Stanovení 
předpokládaných cen staveb je prvotní propočet ceny stavebních prací, odchylka skutečné 
budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 
25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace stavby a podle standardu případně 
nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je ±15%. Pro všechny 
práce je nutno zpracovat projektovou dokumentaci. 
 

C.8. 5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Vstupní údaje  

Zastavěná plocha v m2 116 m2 

Obestavěný prostor v m3 986 m3 

 
Odborný odhad nové investice  
Pro odborný odhad nové investice byly použity orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních 
objektů JKSO pro rok 2013 <http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html> 

Obytný objekt - Obor 803 - Budovy pro bydlení - svislá nosná konstrukce zděná.  
Do ceny nejsou zahrnuty případné úpravy terénu, demolic a rekonstrukce venkovních 
inženýrských sítí. Cena je uvedena bez DPH. 

obestavěný prostor  

Obytný objekt   986 m3 x 4401 = 4.339.386 Kč  

CENA CELKEM   4.339.386 Kč 

 

C. 8. 6 ZÁVĚR 

 Z uvedených skutečností a ekonomického rozboru vyplývá, že rekonstrukce, případně také 
modernizace objektu v tomto případě bude rozhodně hospodárná. Rekonstruovaná budova bude 
provedena v souladu s novými tepelně technickými normami. V rámci modernizace by byly 
vyměněny veškeré technické zařízení objektu a povrchy stavebních konstrukcí za nové. Celý objekt 
aktuálně dosahuje 80- ti let své životnosti a některé části (např. osazena nová plastová okna) již 
byly nedávno rekonstruovány.  

 Po provedení rekonstrukce bude prodloužena životnost objektu při zachování jeho 
historické a nominální hodnoty.  

 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné rekonstrukci 
obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny nového díla a v některých 
případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o porovnání nákladů objektu ve stejném 
objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají stávající objekty kolonie. Na základě posouzení 
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uvedeného výše, v tomto konkrétním případě však rekonstrukci, případně modernizaci budovy 
doporučuji.  

 Rozhodnutí o investičním projektu do budoucna je třeba odsouhlasit všemi čtyřmi majiteli 
bytových jednotek. Vhledem k tomu, že majitelé každé bytové jednotky přispívají do společného 
fondu oprav svými měsíčními příspěvky částkou 1200 Kč a vzhledem ke stáří objektu jsou 
připraveny na budoucí investice do opravných stavebních prací, doporučuji v první fázi a v co 
nejkratším časovém horizontu provést doporučená opatření k opravám stávajících vad a oprav  
(VP vyčísleno 604 500 Kč).  

Poznámka: 4 bytové jednotky tuto částku shromáždí v časovém horizontu: 11- ti let. (za jeden rok 
vyberou do společného fondu oprav částku 57 600 Kč.) 

 Cena nového objektu se v této lokalitě může být cca 4,5 milionů za 4 bytové jednotky. Pro 
majitele bytů, je tedy jednoznačně jednodušší a přijatelnější variantou provést v první fázi všechna 
opatření uvedena v položkách VP a opravit tak vady a poruchy, které se již v objektu projevily. 

V další fázi doporučuji zvážit možnost provést modernizaci celého objektu, která zahrnuje 
především stavební činnosti, které zvýší standard bydlení stávajících majitelů a atraktivitu pro 
případné kupce této nemovitosti. 

 
Je tedy na zvážení investorů, zda využijí uvedených doporučení k modernizaci objektu (M), 

z nichž některé vedou k snížení provozních nákladů dané nemovitosti (zateplení, regulace otopné 
soustavy). Návratnost těchto investičních opatření je však dlouhodobá (20 a více let). Částka 
potřebná na modernizaci byla vyčíslena na 1.994.000 Kč – tato zahrnuje již navržené rozšíření 
obytného prostoru o půdní vestavbu, kde by mohly být vybudovány dvě nové bytové jednotky, 
které by mohli majitelé pronajímat, případně prodat případným zájemcům. Na jejich realizaci 
opatření (M) se doporučuje využít některý z aktuálně platných dotačních programů.  
 

C. 9 PŘÍLOHOVÁ ČÁST KE KARTĚ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU 

Příloha C. 9. 1:  Katastrální mapa s vyznačením daného objektu 

Zdroj: © Český úřad zeměměřický a katastrální [online], aktualizováno 2012 [cit. 2013-03-05]. Dostupné na 

URL: <http://www.cuzk.cz/> 
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Příloha C. 9. 2: Fotodokumentace příkladného objektu – foto: autor 

 

Zdroj: Foto autor, štítová strana objektu – znehodnocená fasáda, původní okno v horní části štítu 

 

 

Zdroj: Foto autor, Původní zastřešení oplechování zimní zahrady 
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Zdroj: Foto autor, Oplocení kolem objektu – nevyhovující stav 

 

Zdroj: Foto autor, Zvýšená vlhkost v soklové části domu 
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Zdroj: Foto autor, Korodující vstupní brána 

 

 

Zdroj: Foto autor, Pohled na severní stranu objektu 
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D - Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských dělnických kolonií 
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ÚVOD 

Předmětem tohoto dokumentu je osvětlit široké laické veřejnosti a především také 
majitelům a uživatelům těchto specifických bytových domů jejich jedinečnost a historickou 
hodnotu. Dále jim přiblížit stavebně technické možnosti zhodnocení jejich tržní, morální a 
především historické hodnoty. 

Tato příručka má sloužit jako soubor rad, doporučení a návrhů, jak postupovat při 
opravách a úpravách domů v původních dělnických koloniích města Ostravy. 

Rádi bychom Vám pomohli zvýšit úroveň životního standartu bydlení a současně podpořit 
kulturu a historický vzhled původní kolonie. 

 Snahou města Ostravy je nebo spíše by měla být tendence zachovat urbanistickou 
strukturu obytných čtvrtí s původní zástavbou dělnických domů, zachovat charakteristický vnější 
vzhled s typickými architektonickými detaily. Jde o zajištění ochrany mimořádného 
architektonicko –urbanistického odkazu. 

 Vlastník bytové jednotky či domu má ze zákona zodpovědnost za uchování souhrnné 
hodnoty vlastního majetku a s tím spojená určitá omezení v nakládání s ním. Tato omezení 
vycházejí ze základních principů Listiny základních práv a svobod, zejména článku 11, který 
upravuje zásadu, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv jiných osob nebo v 
rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Mezi obecné zájmy patří i památková ochrana 
kulturního dědictví ČR vymezená zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Snahou památkové ochrany je zachovat vztahy objektu vůči prostředí. 
Ohleduplné respektování okolí a dorozumění mezi obecným, veřejným zájmem, který je v tomto 
případě zájmem na památkové ochraně dělnického bydlení, a individuálními potřebami vlastníků 
a obyvatelů dělnických domků je, doufejme, cestou k zachování společného životního prostředí v 
městském prostředí města Ostravy. 

 Mnohdy může být obtížné, všechny vady a poruchy správně a včas identifikovat. Níže (v 
kapitole č. 2) uvádím návod, který může vést k odhalení závažných skrytých vad na konstrukci 
objektu, v případě, že se dodrží správný postup a postupně prověří všechny části konstrukcí.  

 Některé postupy k odhalení vzniklých vad a poruch mohou být prováděny laickou 
veřejností a nevyžadují žádné speciální přístroje. Statické a závažné konstrukční vady ovšem 
mohou často objevit pouze odborníci. V případě, že máte zájem o prověření nemovitosti 
certifikovaným odborníkem, můžete se obrátit na některou z firem, jež nabízí provádění stavebně 
– technických průzkumů nemovitostí či inspekci nemovitostí. 
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1 Identifikace objektu v dané lokalitě 
 Pro bližší identifikaci najděte na mapě přibližnou polohu svého domku a zjistěte si důležité 
informace k nemovitosti, viz tabulka s jednotlivými odkazy. 

 
Informace k danému objektu Internetový zdroj 

Informace z geologické mapy o skladbě zeminy 
a jejím sedání 

http://www.geologicke-mapy.cz/  

Informace z mapy radonové intenzity http://www.geologicke-mapy.cz/  

Informace z mapy záplavových oblastí http://www.dibavod.cz 

Informace z cenové mapy realitních makléřů http://cenovamapa.gekonsro.cz 

Informace z územního Plánu http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm 

Svahové nestability http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

 

2 Popis konstrukcí a zařízení, které je třeba prověřit k odhalení vad a 
poruch 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBA 

 Zjišťuje se statický stav konstrukcí  

 Průzkum je nutno provést zvenku i zevnitř objektu a velmi důkladně zmapovat průběhy 
případných trhlin  

 Základové konstrukce se posuzují ve vztahu ke spodní stavbě celkově, takže v souběhu s 
popisem suterénních stěn. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  

 Kontrolují se nejprve zevnitř objektu, pokud jsou nalezeny vady, musí se rekognoskovat ze 
všech stran. 

 Do této kategorie spadají obvodové i vnitřní stěny a sloupy. 

 Řeší se statické poruchy nebo problémy, ovlivňující jejich funkci. Mapuje je směr trhlin ve 
zdivech a vyhodnocuje se podle jejich směru druh poruch  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Je třeba prověřit stropy a podlahy z titulu jejich statické funkce  

 Je třeba odhalit trhliny, průhyby, tepelné mosty. 

KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  

 Je třeba prověřit schodiště, šikmé rampy a jejich součásti. 

 Důležitá je kontrola provedení zábradlí, rozměrů ramen i stupňů ve vztahu k ČSN resp. K 
bezpečnosti užívání těchto konstrukcí.   

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE  
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 Je třeba prověřit konstrukční anomálie a nebezpečí, včetně zatížitelnosti nábytkem 

 Vyhodnotit konstrukční trhliny (např. přitížením stropem) 

 Provést průzkum SDK příček, zaměřit se na jejich omezenou únosnost a někdy i akustickou 
pohodu. 

KONSTRUKCE STŘECHY  

 Prověřit stav nosné konstrukce, řešení atik či okapů, orientaci rovin. 

KONSTRUKCE KOMÍNŮ A VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ  

 Zhodnotit stav komínového tělesa, posoudit soulad s revizemi podle příslušných zákonů, 
vyhlášek a ČSN. Je třeba dbát na to, že se revize musí provést a provádět v intervalech, 
jinak hrozí zjevné nebezpečí při dalším používání komínového tělesa. 

 Posoudit stav revizních otvorů, stav hlavice a stav zapojení spotřebičů. 

 Posoudit stav a účinnost ventilačních průduchů (např. průvětrníky ve fasádě, v garáži, 
přirozené větrání sklepa)  

 Vyhodnotit zásady a chyby ve větrání místností 

PODLAHY 

 Odhalit funkční i estetické vady nášlapných vstev. 

 Funkční: průhyby a zvlnění, vrzání, absence dilatací kolem stěn, spáry mezi deskami, 
výstupky, stopy po zatečení nebo kondenzaci (např. kolem balkonů). 

 Vyhodnotit rovinatost ve vztahu k budoucímu užívání.  

OBKLADY A DLAŽBY 

 Odhalit negativní stavy, jež existují, nebo mohou v průběhu doby nastat z důvodu 
nevhodné instalace těchto prvků nebo okolních konstrukcí 

 Zhodnotit sklony, prohlubně, praskliny, dutiny pod obklady v namáhaných místech, 
přídržnost, detaily provedení vzhledem k správné praxi a zásad obkládání (např. použití 
trvale pružných tmelů v rozích či stycích dlažeb s obklady v interiéru. 

 Odhalit vady funkční i estetické. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Dveře a vrata 

 Zhodnotit celkové provedení, bezpečnostní prvky u vchodových dveří a vrat, poškození, 
otevíratelnost do 90, držení polohy otevřeno, funkce zámků a střelek, drhnutí.  

 Těsnost dveří, požární vlastnosti, vlastnosti dveří v místnostech s nuceným větráním ve 
vztahu k úhradě vzduchu (mřížky, podřezání prahů, atd.). 

 Odhalit vady funkční i estetické. 
Okna 

 Zhodnotit celkové provedení, nastavení a seřízení kování, otevíratelnost a 
polohovatelnost, bezpečnostní prvky, poškození, otevíratelnost do 90°, držení polohy 
otevřeno, parapety. 

 Zkontrolovat funkčnost žaluzií, rolet, dálkových ovládání. 

 Monitorovat případná zatékání či rosení/led kolem ostění, parapetů a nadpraží. 
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ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN A STROPŮ, FASÁDY 

Omítky 

 Vyhodnotit kvalitu provedení, odprýskávání, dutiny v kritických místech. 

 Monitorovat a měřit trhliny. 

 Omítku je nutno pozorovat z různých úhlů pro kontrolu maskování vlhkostních map 
výmalbami. 

 Odhalit vady funkční i estetické. 
 
Fasády  

 Prozkoumat zateplovací systémy a jejich poruchy. 

 Postupovat od soklu po střechu/atiku. 

 Odhalit vady funkční i estetické. 

PODHLEDY  

 Zkontrolovat podbití trámových stropů ve vztahu k budoucím možným odpadávajícím 
kusům omítek. 

 Odhalit poruchy sádrokartonových podhledů. Kontrolují se průhyby, zatečení, stopy po 
vlhkosti, z různých úhlů se pozoruje podhled pro kontrolu maskování vlhkostních map 
výmalbami. 

HYDROIZOLACE  

 Prověřit hydroizolace spodní stavby i střech.  

 Stanovit absence hydroizolací. Ověřit základové poměry a tedy vlhkostní situaci kolem 
objektu bez dodatečného zaizolování objektu. 

 Hydroizolace nejsou často viditelné a jejich kontrola je možná pouze z projevů případných 
netěsností – tedy průzkum vlhkostních map. 

AKUSTICKÉ IZOLACE  

 Posoudit akustické poměry místností ve vztahu k ostatním prostorám, či domy a vliv okolí. 
Řešit netěsnosti dveří do chodeb, podezření na nebezpečí konstrukcí s nevhodnými 
akustickými parametry.  

 Vyhodnotit celkovou akustickou pohodu, pokud je to žádoucí. 

TEPELNÉ IZOLACE  

 Prověřit tepelně technické zabezpečení objektu. 

 Vyjmenovat úniky tepla a návrhy na zlepšení situace.  

 Možno provést termovizní měření nebo měření infra-teploměre odborníky v oboru 

 Možno provést energetický štítek odborníky v oboru 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  

 Je třeba odhalit vady těchto konstrukcí - koroze, stabilita, použitelnost, a také absence, či 
nesprávné provedení 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce – Přílohy 

 

Ing. David Sýkora   221 
 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  

 Je třeba odhalit vady těchto konstrukcí -koroze, stabilita, kotvení, použitelnost, a také 
absence, či nesprávné provedení. 

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA               

Zásobování teplou vodou 

 Důležitou a častou vadou jsou nesprávná zapojení a úhrada vzduchu pro potřeby kotlů a 
boilerů. 
 
Potrubí 

 Někdy je nutno provést protokol o tlakové zkoušce vody. 

 Prověřit stav potrubí splaškové a dešťové kanalizace. 
 
Zařizovací předměty 

 Zkontrolovat zapojení spotřebičů, těsnost, použitelnost – vše důkladně odzkoušet 
(rychlosti odtoků a nátoků vody, těsnosti). 

VYTÁPĚNÍ                                

 Zkontrolovat správné zapojení spotřebiče.  

 Pokud se zpracovává energetický průkaz budovy – je třeba obrátit se na odborníky. 

 Prověřit princip a správnost úhrady vzduchu pro kotel, a tedy větrání místnosti, kde je 
kotel umístěn. 

 Prověřit uchycení otopných těles, stav jejich ovládání, termostaty. 

VZDUCHOTECHNIKA                 

 Prověřit funkce ventilátorů v bytě, či domě. 

 Zkontrolovat také funkce digestoří a jiných odtahů, mřížky ve dveřích či podříznutí prahů, 
a jiné. 

ELEKTROINSTALACE                   

 Zjistit funkčnost hlavního jističe a následných jističů domovních (bytových. 

 Zkontrolovat popis okruhů na bytovém a domovním rozvaděči (zda existuje a zda 
odpovídá skutečnosti). 

 Prověřit funkčnost zásuvek, platnost revizní zprávy. 
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3 Vady a poruchy původních dělnických domů 

 Níže je uveden přehled nejčastějších vad a poruch, které se v dělnických domech vyskytují 
a se kterými se vy, jako jejich stávající (budoucí) nájemníci, či majitelé sekáváte. 

Část 
objekt
u 

Poruchy a vady 

Zá
kl

ad
o

vé
 k

o
n

st
ru

kc
e

 

Praskání obvodového zdiva vlivem nestejnoměrného sedání základů 

Zatékání, vzlínání zemní vlhkosti při porušení hydroizolace 

Výskyt plísní - způsobeno vlhkostí a zatékáním 

Úplná absence hydroizolace 

Zatékání vody do konstrukcí a interiéru netěsnostmi hydroizolace spodní stavby po obvodu 
objektu 

Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu domu a její pronikání do konstrukcí 

Trhliny v konstrukcích domu založeného na více různých horninách 

Trhliny v konstrukcích domu způsobené přetížením základů 

Trhliny v konstrukcích domu od promrzání zeminy pod základy 

Porušení cihelných pilířů od tlaku 

Zatékání splaškových vod pod základy 

Sv
is

lé
 k

o
n

st
ru

kc
e

 

Lokální trhliny na fasádě 

Provlhlá, degradovaná omítka - vznik vlhkostních map 

Zatékání do fasád s omítkou nebo se zateplovacím systémem vadnými klempířskými konstrukcemi 

Zatékání do fasád s větraným předsazeným obkladem 

Trhliny zděných stěn od smršťování a dotvarování 

Trhliny v konstrukcích domu způsobené přetížením základů 

Trhliny ve stěnách, sloupech nebo pilířích oslabených otvory 

Trhliny ve stěnách vlivem nedostatečného vodorovného ztužení 

Mechanické poškození povrchových úprav na stěnách 

Vypadávání spárovací hmoty, trhliny ve spárovací hmotě lepeného obkladu 

Trhliny a boule v omítce, opadávání omítek mimo kontaktní zateplovací systémy 

Poruchy u napojení povrchových úprav z různých materiálů mezi sebou a na navazující konstrukce 

Znečištění povrchové úpravy fasády vlivem prostředí 

Nadměrná vlhkost zdiva v důsledku zatékání ze střechy 

Narušená celistvost povrchu - teplotní dilatace částí konstrukce 

Tepelné mosty u předsazených a ustupujících konstrukcí 
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Odpadávání omítky 

Obnažený sokl 
V
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Trhliny a průhyby v podhledech 

Nevhodný zastaralý rákosový podhled 

Podlahy a veškeré nášlapné vrstvy za svou životností - znehodnoceny 

Rozestoupená klenba 

Vznik nadměrných tahových trhlin železobetonových stropních konstrukcí 

Nadměrné průhyby trámových stropů 

Trhliny mezi krajním nosníkem trámového stropu a stěnou 

Uhnilá záhlaví trámů dřevěných stropů 

Prohýbání podlahy 

Poruchy v místě styku různých materiálů podkladu 

Uvolnění dlažby od podkladu, trhliny v dlažbě 

Mechanické poškození dlažby 

Deformace dřevěných podlahovin od zvýšené vlhkosti 

Narušená celistvost povrchu - teplotní dilatace částí konstrukce 

Degradace materiálu, zhoršení tepelně izolačních vlastnosti, snížení únosnosti 

Biologická koroze - ztráta pevnosti a únosnosti stropní konstrukce 

Narušená nosná schopnost zdiva nad překladem, trhliny, poklesy v uložení stropních konstrukcí 

Vady a poruchy vzniklé dřevokaznými houbami 

Sc
h

o
d

iš
tě

 

Jednotlivé stupně schodiště nejsou stejně vysoké, neodpovídá normě  

Nesplňuje předepsané pravidlo 2H + B = 630 

Statická porucha konstrukce celého schodiště 

Porušena nášlapná vrstva jednotlivých stupňů schodiště 

K
o

n
st

ru
kc

e
 s

tř
e

ch
y 

a 
kr

o
vu

 

Chybí zateplení podkrovního prostoru 

Pojistná hydroizolace ani parozábrana není součástí střešní konstrukce. 

Degradace celého krovu, střešní krytina nakažena škůdci 

Chybějící tepelné izolace 

Zatékání střechou namáhanou tlakovou vodou 

Zatékání střechou vlivem nadměrné degradace povlakové krytiny při nedostatečné údržbě 

Zatékání vody netěsnostmi v detailech ploché střechy či terasy 

Zatékání do střechy či terasy vlivem rizikového odvodnění 

Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech 
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Zatékání do konstrukcí vlivem vadné odvodněné fólie umístěné pod krytinou šikmých střech 

Nadměrná deformace krovu 

Narušení konstrukce krovu dřevokazným hmyzem 

Špatné spádování střech vede k tvorbě kaluží, což následně způsobuje degradaci hydroizolačního 
souvrství 

Řada detailů je nevhodně technicky a technologicky řešena a nemůže zajistit dostatečnou 
hydroizolační funkci 

Použité oxidované asfaltové pásy jsou v mnoha případech značně porušené – rozpraskané, s 
puchýři i velkými boulemi 

Nedostatečné lemování (oplechování) u komínů, prostupů, světlíků, vikýřů 

D
ve

ře
 

Vstupní dveře nesplňují tepelně izolační vlastnosti dle platné normy 

Chybí bezpečnostní prvky, zastaralé zamykání 

Nedostatečný součinitel prostupu tepla 

Poruchy laku na dřevěných dveřích - zanedbaná údržba 

Netěsnost funkčních a připojovacích spár 

Degradované a loupající se nátěry 

O
kn

a 

Původní dřevěná okna s minimálními tepelně izolačními vlastnostmi 

Netěsnost funkčních a připojovacích spár 

Poruchy laku na dřevěných oknech způsobené vlivem zanedbané údržby 

Degradace, hniloba a rozpad dřeva včetně jeho spojů 

Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu a mezi skly 

zkřížení rámů oken, které neumožňuje jejich otvírání a zavírání 

Nefunkční okna - nefunguje nastavení 

Zá
m

e
čn

ic
ké

 k
o

n
st

ru
kc

e
 

Korodující plot a brána ke vstupu na pozemek 

Uvolněné zábradlí u schodiště 

Špatně ukotvený, vyvrácený plot 

Změny mechanických vlastností materiálů 

Přetížení konstrukce nebo jejího prvku vlivem změny zatížení 

K
le

m
p

íř
sk

é
 p

rv
ky

 

Oplechování střešních prvků, parapety, okapy, žlaby, svody v nevyhovujícím degradujícím stavu 

Deformace, koroze oplechování,  

Ucpání dešťového svodu 

Uvolnění spojů a napojení různých klempířských prvků 

K
o

n
st

ru
kc

e
 

ko
m

ín
ů

 Chybí vyvložkování komína 

Nedoložena revizní zpráva 

Zdivo je popraskané, špička komína se rozpadá 
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Komín se rozpadá zevnitř, na dně se hromadí drť 

Porušení komínové hlavy 
V

yt
áp

ě
n

í 

Nadměrná spotřeba energie na vytápění 

Plyn - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Elektřina - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Tuhá paliva - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Zd
ra

vo
te

ch
n

ic
ké

 in
st

al
ac

e
 

a 
p

ly
n

o
vé

 z
ař

íz
e

n
í 

Nedostatečné tloušťky tepelných izolací na rozvodech, které nesplňují požadavky Vyhlášky 
193/2007 Sb. 

Ohřev vody - zastaralý způsob, chybějící cirkulace na rozvodech teplé vody 

Kanalizace  

Plynová zařízení pro ohřev teplé vody -  

Nefunkční odtahové ventilátory 

El
e

kt
ro

 

in
st

la
la

ce
 

Elektroinstalace za hranicí životnosti s celou řadou nedostatků poplatných době výstavby 

Původní hliníková elektroinstalace v nevyhovujícím stavu 

V
n

ě
jš

í p
ro

st
o

r 

Neupravené místní zelené plochy i zahrady 

Zanedbaná údržba městského mobiliáře - zastaralé pouliční osvětlení, nedostatek parkovacích 
míst, absence laviček 

Nedostatečná občanská vybavenost - absence školy, dětského hřiště, prodejny s potravinami 

 

 

4 Možnosti stavebního rozvoje původních dělnických domků 

Přehled základních oprav, které je zpravidla u dělnických domů nutno provést je uveden 
níže. 

 

Oprava nosných konstrukcí a základů 

V rámci komplexních oprav je třeba se v některých případech zabývat stavem nosných 
konstrukcí a základů. Vady a poruchy těchto konstrukcí mohou ohrožovat jejich statickou funkci, a 
tím i stabilitu a bezpečnost objektu jako celku nebo pouze lokálních částí konstrukce. 

Návrhu opravy musí předcházet S - T průzkum (nebo inspekce nemovitosti), na jehož 
základě se stanoví příčiny vzniku poruch a jejich závažnost. Návrh sanace vychází ze znalosti 
statického působení objektu (typová a projektová dokumentace) a z diagnostiky skutečného 
provedení a současného stavu (kvalita materiálů, způsob a stav vyztužení dílců a styků, geologický 
průzkum), zhodnocení působících zatížení a vlivu následných stavebních úprav. Při průzkumu a 
hodnocení je nutno odlišit již stabilizované pasivní poruchy – v důsledku se jedná pouze o 
estetické vady, od poruch aktivních, které se zhoršují v čase až do staticky nebezpečného stavu. 

Opravy nosných konstrukcí je možno provést mnoha způsoby dle konkrétní konstrukce a 
poruchy: 
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 náhradou či doplněním výztuže dílců a styků 

 zesílením dílců, náhradou porušeného betonu 

 sepnutím objektu táhly, podchycením a sepnutím dílců v uložení 

 tlakovou injektáží trhlin 

 náhradou celých částí konstrukce 

 rozšířením či podchycením základů pilotami, injektáží základové půdy apod. 

Nedílnou a důležitou součástí sanace je odstranění příčin poruch, např. zmírnění účinků 
teplotního namáhaní styků a dílců nosné konstrukce zvýšením tepelného odporu obalových 
konstrukcí objektu (obvodového pláště a střechy) provedením dodatečné tepelné izolace z vnější 
strany či zamezení negativnímu působení spodní i povrchové vody na základovou spáru. 

 

Zateplení obvodových konstrukcí  

Stávající nezateplenou konstrukci obvodových stěn doporučuji zateplit kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS tl. 140 mm. Součinitel prostupu tepla obvodové 
stěny objektu z cihelného zdiva se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 1,48 Wm2K-1 na 
hodnotu 0,24 Wm2K-1. Plošná výměra neprůsvitných obvodových konstrukcí je různá dle typu 
dělnického domu. Orientační cena, se kterou se počítá při návrhu v energetickém auditu, je 1500 
Kč/m2. 

Předpokladem zdařilé a funkční opravy s dlouhou životností je: 

 volba a návrh kvalitního, certifikovaného a vhodného kontaktního systému (fyzikální a 
chemické vlastnosti lepící hmoty, stěrkovací hmoty a vyztužené tkaniny, omítky) 

 volba a návrh optimální tloušťky tepelné izolace 

 správné a technicky zdařilé řešení stavebních detailů 

 respektování veškerých platných zákonů, vyhlášek a norem 

 respektování požárních předpisů (požární výšky, požární úseky, odkapávání hmot) 

 správná a bezchybná aplikace systému, dokonalé provádění montáže 

 

Oprava střešního pláště 

Pro konkrétní návrhy opravy střech je nutno vycházet z její skladby, skutečného provedení 
a stavu střešního souvrství, stavu detailů a dále ze statického a tepelně technického posouzení. Při 
opravě střechy by měly být řešeny všechny návaznosti na přilehlé konstrukce a opravy resp. 
výměny navazujících konstrukcí, zejména pak s ohledem na možnost proveditelného opracování 
všech detailů z hlediska zajištění správné hydroizolační funkce nového střešního souvrství. Lokální 
opravy střech jsou obvykle pouze dočasným řešením bez delší doby životnosti. 

Rekonstrukci střešních plášťů je možno realizovat více způsoby, přičemž mezi nejčastěji 
užívané způsoby náleží: 

 položení nové hydroizolace (s ohledem na to, že většina střešních plášťů má nedostatečné 
tepelně technické parametry, lze pokládku hydroizolační vrstvy bez dodatečné tepelné 
izolace považovat za nepřijatelnou) 
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 položení dodatečné tepelné izolace a nové hydroizolace s případným převodem 
dvouplášťové střechy na jednoplášťovou 

 vytvoření nové sedlové střechy s větraným mezistřešním prostorem a vložením dodatečné 
tepelné izolace 

 realizaci střešní bytové nástavby 

 

Zateplení střechy 

Střešní konstrukce objektů před rekonstrukcí nesplňují požadavky normy na tepelnou 
ochranu, proto navrhuji zateplení tepelnou izolací. Stávající střešní konstrukce doporučuji zateplit 
systémem s tepelnou izolací MV tl. 400 mm. Součinitel prostupu tepla střechy se touto úpravou 
sníží ze současné hodnoty 0,81 Wm2K-1 na hodnotu 0,15 Wm2K-1. Předpokládané náklady na 
opatření činí 970 Kč/m2. 

 

Optimalizace vytápění, kdy zdrojem tepla je CZT 

Nedílnou součástí každé větší sanace objektu, zejména v případech, kdy je prováděno 
částečné nebo komplexní zateplení domu, by měla být provedena úprava a vyregulování topné 
soustavy. 

Zdrojem tepla je CZT, někdy je v objektu kotelna. Topná soustava ve stávajících objektech 
je obvykle dvoutrubková vertikální s ležatými rozvody. Radiátory jsou litinové žebrové případně 
ocelové deskové. V některých domech byly již osazeny určité regulační prvky a poměrové 
rozdělovače topných nákladů. Ne vždy je však soustava kvalitně vyregulovaná a je dodáváno 
potřebné množství tepla do jednotlivých prostor. 

Z důvodu platnosti zákona 406/2000 Sb. v aktuálním znění byli do 31.12.2007 jednotliví 
vlastníci povinni instalovat regulační prvky na jednotlivá otopná tělesa. Z tohoto důvodu je v 
současné době většina bytových domů vybavena automatickou regulací na vstupu do objektu a 
termoregulačními ventily na jednotlivých otopných tělesech. 

I přes to je v některých případech nutno provést úpravy soustavy ÚT a to zejména z těchto 
důvodů: 

 nevhodně provedené úpravy, zejména pak provedení regulace soustavy, projevující se 
např. nedotápěním nebo „rázy v otopné soustavě“ 

 jednotlivé prvky otopné soustavy (rozvody, armatury otopná tělesa) jsou na nebo za 
hranicí životnosti. 

 nedostatečné tloušťky tepelných izolací na rozvodech, které nesplňují požadavky Vyhlášky 
193/2007 Sb. 

 úpravy regulace otopné soustavy po provedení zateplení objektu tak, aby bylo zajištěno 
optimální využití energie na vytápění. 

Úpravy otopné soustavy 

Návrh a realizace úprav ÚT musí vycházet ze skutečného provedení a stavu rozvodů, 
radiátorů, regulace a měření soustavy a tepelných ztrát jednotlivých místností. 
Úpravy ÚT lze rozdělit do třech částí: 

 Úprava resp. výměna soustavy ÚT 
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 Hydraulické vyregulování 

 Měření spotřeby tepla 

 

Úprava ÚT 

Podle skutečného stavu topné soustavy a rozsahu sanace celého objektu může vzniknout 
potřeba celkové či částečné rekonstrukce topné soustavy spočívající ve výměně např. radiátorů, 
částí rozvodů, případně osazení regulačních prvků (např. regulace na vstupu do objektu, regulace 
na patách stoupaček, termoregulační ventily na jednotlivých radiátorech apod.). 

Hydraulické vyregulování soustavy ÚT 

Pro umožnění regulace vytápění na každém topném tělese je třeba zajistit stejné 
hydraulické podmínky pro všechna topná tělesa v celém objektu. V žádném případě nesmí 
docházet k přetápění některých místností a nedotápění jiných místností. Pro nastavení 
optimálního průtoku je nutné provést hydraulický přepočet soustavy pro hydraulické nastavení 
všech ventilů v objektu a toto nastavení provést. 

 

Měření spotřeby tepla 

Fakturační měření spotřeby tepla na vytápění objektu je prováděno na vstupu do objektu, 
resp. samostatně měřené části objektu (např. dilatační celek). Toto měření je stanoveno 
energetickým zákonem jako povinnost dodavatele tepla. Mezi jednotlivé byty (koncové 
spotřebitele) se náklady na vytápění rozúčtovávají podle Vyhlášky 372/2001 Sb. K umožnění 
spravedlivějšího rozúčtování podle spotřeby jednotlivých spotřebitelů je nutné osadit do 
jednotlivých bytů podružné měření tepla, které umožní rozúčtování nákladů na vytápění i podle 
spotřeby na jednotlivých topných tělesech (např. měřiče tepelné energie nebo poměrové 
rozdělovače topných nákladů). 

 

Výměna otvorových výplní 

Původní dřevěná zdvojená okna navrhuji demontovat a nahradit novými plastovými 
výplněmi. Nové výplně okenních otvorů budou navrženy s izolačním dvojsklem, U = 1,2 W.m2K-1. 
Předpokládané náklady na opatření výměny oken činí 5200 Kč/m2. 

Mezi nejvýznamnějšími přínosy výměny otvorových lze zařadit: 

 náhradu obvykle dožilých a nefunkčních okenních konstrukcí za nové progresívní 
technologicky zdařilé 

 výrazné snížení úniků tepla – prostupem a infiltrací, což vede ke snížení celkové 
energetické náročnosti objektu 

 zlepšení zvukoizolačních vlastností (vzduchové neprůzvučnosti) 

 zlepšení vnitřního mikroklimatu (zvýšení povrchových teplot, snížení hladiny zvuku, 
snížení vnikání prachu a nečistot) 

 řešení návaznosti na obvodové neprůsvitné konstrukce (stěny), zamezení zatékání, 
nežádoucí infiltrace a vzniku hygienických poruch v připojovací spáře a detailu připojení 

 výrazné zlepšení estetického působení okna 

 výrazné zlepšení užitné hodnoty okna, snadné otevírání, snadné čištění, snadná údržba 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce – Přílohy 

 

Ing. David Sýkora   229 
 

Předpokladem technicky zdařilé a správné výměny výplní otvorů je: 

 výběr vhodného profilu okenní konstrukce (dle typu panelové soustavy a dle typu dílců 
obvodového pláště) 

 správné ukotvení okenního rámu včetně jeho dotěsnění 

 použití jak profilů, tak především izolačních dvojskel se špičkovými tepelně izolačními 
parametry a zamezení vzniku hygienických závad a zajištění úsporného nakládání energií 
na vytápění 

 naddimenzování pasivní výměny vzduchu (infiltrace) ve funkční spáře okna a zajištění 
požadované hygieny vnitřního prostředí s ohledem na účel užívání vnitřního prostoru 

 vytvoření předpokladů pro dokonalé připojení dodatečného zateplení parapetů, ostění a 
nadpraží oken 

Při výměně vstupních dveří a portálů musí být kladen důraz zejména na: 

 volbu konstrukce s dostatečnou odolností a životností s ohledem na frekvenci a náročnost 
užívání 

 volbu konstrukce bezpečné při užívání 

 volbu konstrukce dveří a jejich uzamykání s ohledem na zabezpečení domu 

 řešení provozních záležitostí s ohledem např. na vstup osob poskytujících služby (poštovní 
doručovatelská služba, služby v sociální oblasti apod.) 

Majitelům doporučuji a řešit vstup do objektu jako celek. Doporučuji realizaci např. 
nových předsazených schodišť, přístupových komunikací apod., neboť úprava vstupů zásadně 
ovlivňuje výsledný užitný a estetický dojem výsledné realizace opravy objektu 

 

Zateplení podhledu ze strany suterénu 

Podlahy nad suterénem objektů většinou nesplňují požadavky normy na tepelnou 
ochranu, proto rovněž navrhuji jejich zateplení tepelnou izolací. Stávající podlahové konstrukce 
doporučuji zateplit systémem s tepelnou izolací EPS tl. 100 mm ze strany suterénu. Součinitel 
prostupu tepla se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 1,21 Wm2K-1 na hodnotu 0,58 Wm2K-1. 
Předpokládané náklady na opatření činí 500 Kč/m2. 

 

Instalace termostatických ventilů a regulace 

Navrhuji osazení koncových otopných těles v jednotlivých objektech termostatickými 
ventily. Toto osazení termostatických ventilů musí předcházet výpočet termohydraulických 
poměrů v topné soustavě, aby nedošlo osazením ventilů k narušení celého systému vytápění a 
tlakové vyvážení celého otopného systému. Realizací toho opatření bude dosaženo zlepšení 
teplotního komfortu ve vytápěných prostorech a snížení potřeby tepla o efektivně využité vnitřní 
tepelné a solární zisky. V současné době nejsou termostatické ventily osazeny. Cena za osazení 1 
otopného tělesa termostatickým ventilem, včetně montáže a ostatních prací se bude pohybovat 
cca 1 000 Kč. 
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Výměna klempířských a zámečnických prvků 

V rámci sanace, opravy či rekonstrukce fasády objektů bude nutné provést výměnu nebo 
repasi stávajících klempířských a zámečnických prvků. 

Z klempířských prací se u původních dělnických domů jedná zejména o oplechování parapetů 
oken, oplechování říms, markýz, provedení okapních plechů, aj. Ze zámečnických prací se jedná 
především o konstrukce zábradlí u vstupních schodů, dvířka el. rozvaděčů, vstupní branky a plotu. 

Repasí se rozumí prodloužení životnosti prvků jejich opravou a aplikací nové povrchové 
úpravy např. nátěrem. Před provedením nátěru musí být ocelové konstrukce podle potřeby 
opraveny a očištěny od rzi a zbytků původních nátěrů. Důvodem výměny klempířských a 
zámečnických prvků je zejména koroze těchto prvků, potřeba demontáže pro umožnění opravy 
fasády a rozměry, které neumožňují provedení opravy. 

Veškeré nové klempířské práce musí být provedeny dle platné ČSN 73 3610. 

Při montáži nového oplechování je nutné dbát na: 

 vhodnou volbu výrobce klempířských plechů, volbu materiálu (běžně TiZn., PZn.) a jeho 
tloušťku s ohledem na životnost, kvalitu materiálu, jeho mechanické a fyzikální vlastnosti, 
povrchovou úpravu a způsob údržby, 

 vhodnou volbu všech spojovacích, připojovacích a připevňovacích prvků s ohledem na 
vyloučení rizika vzniku elektrolytické koroze, 

 rozměry plechu - délku plechu dle skutečně naměřených rozměrů staveb. prvků, 
rozvinutou šířku plechu (RŠ) tak aby došlo k požadovanému přesahu plechu před rovinu 
sanované fasády, 

 sklon oplechování 

 vhodný způsob kotvení klempířských prvků s ohledem na způsob opravy přilehlých ploch 
fasády objektu (např. kotvení k okennímu rámu, kotvení přes danou tl. tepelného 
izolantu, atd.) 

 vhodný způsob přípravy podkladu pod oplechování a způsob opravy návazných konstrukcí 
(např. úprava parapetu a ostění oken před oplechováním při aplikaci VKZS, úprava 
markýzy, úprava čela stropního dílce), 

 vhodný způsob provedení návazností - napojení oplechování na krytinu, provedení 
návaznosti na svislou stěnu, atd., 

 vhodný způsob provedení detailů - ukončení a vyztužení plechů, spojování, provedení 
odkapu ze střechy, balkonů a lodžií, říms, provedení lemování, závětrné lišty, řešení 
dilatací, atd. 

 

Odstranění vlhkosti ze spodní stavby 

U většiny původních objektů je třeba navrhnout vhodné opatření k zamezení hromadění 
srážkové vody v zeminách okolo objektu. Toto opatření bude spočívat ve vytvoření omezeně 
propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnění a jednak v odvedení vody, která se 
dostává k suterénním stěnám a k základové spáře propustným prostředím zásypů. Dále bude 
navržena nová hydroizolace pro zamezení pronikání vlhkosti do konstrukcí stěn a podlah. 

Drenáž bývá běžnější zejména na straně objektu orientované proti svahu. Před odkopáním 
základů bude třeba ověřit jejich hloubku a únosnost. Pokud nebude možné umístit drenáž 
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obvyklým způsobem, bude nutno provést opatření k zajištění stability základu nebo upravit tvar a 
vedení drenáže. 

 Průměrné ceny vybraných stavebních prací naleznete na internetových stránkách Českého 
statistického úřadu. Lze použít odkaz: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/FE00313697/$File/700112q106.pdf 

 

5 Doporučovaný postup prací při rekonstrukci bytu/domu/bytového 
 domu 

Ohlášení rekonstrukce stavebnímu úřadu 

 Konzultace představ rekonstrukce s odborníkem, stavební firmou 
 Zaměření prostor rekonstrukce 
 Vypracování projektové dokumentace 
 Podání ohlášení na stavební úřad 
 Autorský dozor projektanta v průběhu realizace 
 Stavební dozor v průběhu realizace 

 

Projekt a stavební povolení pro rekonstrukci bytu/domu 

 Konzultace představ rekonstrukce s odborníkem, stavební firmou 
 Vypracování projektové dokumentace autorizovaným inženýrem včetně statického 

posudku v případě nutnosti 
 Obstarání vyjádření orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad  
 Vyřízení stavebního povolení 
 Autorský dozor projektanta v průběhu realizace 
 Stavební dozor investora v průběhu realizace 
 Obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci 
 Vyřízení kolaudace 

 

 
6 Postup při vyřízení stavebního povolení 
 
A. Žádost o vydání stavebního povolení 
 Stavební povolení je startovací dokument pro začátek stavby u většiny stavebních činností 
(pro novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby a další) a zahájení stavby je možné začít až po 
nabytí jeho právoplatnosti tedy právní moci. Pod pojmem stavební povolení tedy rozumíme 
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavbu započít. Stavba postavená (zahájená stavět) bez 
právoplatného stavebního povolení není legální a stavební úřad může nařídit odstranění takovéto 
stavby nebo může udělit sankci za její realizaci tzv. „na černo“. 
 Žádost o vydání stavebního povolení se podává na příslušném stavebním úřadě a to ve 
formě vyplněného tiskopisu spolu s dalšími přikládanými dokumenty. V žádosti o vydání 
stavebního povolení musí investor definovat stavebnímu úřadu základních identifikačních údaje 
stavebníka, stavby i lhůt zahájení a ukončení výstavby a také například způsob realizace stavby. 
 Ve způsobu realizace má investor dvě možnosti – realizaci stavební firmou, která má 
oprávnění vykonávat činnost tohoto druhu nebo realizaci svépomocí se speciálními dodávkami 
realizovanými odbornými firmami. V případě svépomocné realizace musí investor zabezpečit 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/FE00313697/$File/700112q106.pdf
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oprávněnou osobu k výkonu stavebního dozoru a k žádosti přiložit potvrzení o odborné 
způsobilosti stavebního dozoru na tuto činnost. 
 
B. Náležitosti přikládané k žádosti o stavební povolení  
List vlastnictví k pozemku 
 Pozemek, na kterém uvažuje investor postavit dům, musí být v jeho vlastnictví, k žádosti o 
vydání stavebního povolení totiž investor přikládá list vlastnictví znějící na jeho jméno a kopii 
katastrální mapy s vyznačením stavební parcely. Uvažovanou stavbu rodinného domu je možné 
plošně umístit jen na parcele evidované jako plocha určená na zastavění. Pokud je pozemek – 
stavební parcela evidovaná jako zemědělská půda, je potřebné před požádáním o stavební 
povolení požádat pozemkový úřad o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Investor je 
pro stavební řízení evidovaný jako stavebník a je hlavní účastník stavebního řízení. 
 
Projekt pro stavební povolení 
 K žádosti o vydání stavebního povolení se dále ve třech vyhotoveních přikládá projekt pro 
stavební povolení v souladu s vypracovanými dokumenty v předprojektové přípravě. 
 
Projekt řeší ve výkresech situace stavby, osazení stavby na pozemku ve smyslu požadavků 
stavebního zákona – odstupy od hranic pozemků, odstupy od sousedních domů, odstupy od ulice, 
ochranné pásma a napojení stavby přípojkami na jednotlivé inženýrské sítě. 
 
V jednotlivých složkách projektu jsou řešeny jednotlivé části stavby: architektura a statika, 
vytápění, elektroinstalace, rozvody kanalizace a vody, rozvody plynu a požární bezpečnost. Jsou to 
výkresy ve větším měřítku 1:100, technické zprávy a schémata. 
 
Projektant nebo projektová organizace je též účastníkem stavebního řízení a k žádosti investora o 
vydání stavebního povolení je povinný přiložit potvrzení o odborné způsobilosti projektanta na 
projektovou činnost. 
 
Související vyjádření ostatních účastníků stavebního řízení 
Na základě projektu pro stavební povolení se vyjadřují k připravované stavbě správci inženýrských 
sítí, na které chce investor budoucí stavbu napojit, vyjadřuje se HZS, vyjadřují se i bezprostřední 
hraničící sousedé s pozemkem, na kterém se připravuje výstavba. 
 Investor je povinen požádat obecní nebo městský úřad o vydání závazného stanoviska k 
připravované stavbě rodinného domu. 
Složka se všemi vyjádřeními těchto dalších účastníků stavebního řízení tvoří další přílohu žádosti o 
vydání stavebního povolení. 
- závazné stanovisko obecního nebo městského úřadu k připravované stavbě související vyjádření 
správce sítí vyjádření HZS 
- vyjádření bezprostředních sousedů 
- ve specifických případech vyjádření hygienika 
- ve specifických případech vyjádření Orgánu ochrany veřejného zdraví 
- jiné dokumenty podle vyžádání stavebního úřadu 
 
C.  Stavební řízení a vydání stavebního povolení 
 
Stavební úřad po obdržení žádosti o vydání stavebního povolení, se 3 vyhotoveními projektu pro 
stavební povolení a všemi vyjádřeními účastníků stavebního řízení, má zákonnou lhůtu 30 dní na 
vyjádření se k žádosti. V průběhu této lhůty stavební úřad svolá stavební řízení spojené s místním 
šetřením a obhlídkou místa stavby, na které svolá všechny účastníky stavebního řízení. 
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V případě úspěšného průběhu řízení stavební úřad vydá stavební povolení, které nabude 
právoplatnost po uplynutí 15- ti denní lhůty, které mají na vyjádření se ke stavebnímu povolení 
všichni účastníci stavebního řízení. 
 
Stavební úřad uvede ve stavebním povolení na základě připomínek účastníků stavebního řízení a 
místního šetření na místě stavby podmínky, za kterých je investor povinný zabezpečit výstavbu 
domu. Spolu se stavebním povolením dostane investor tiskopis informační tabulky, kterou je 
povinný vyplnit údaji ze stavebního povolení a na viditelném místě s ní označit staveniště. 
 
Přijímá žádosti o stavební povolení 

 Základní informace o činnosti: 
 Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o 

požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. 
 
K žádosti stavebník připojí 
 

 a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, 
pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí; je-li 
stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí 
shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu, 
 
b) projektovou dokumentaci, 
 
c) plán kontrolních prohlídek stavby, 
 
d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, pokud je stavebník obstaral předem. 
 
Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby 
stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se 
trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. 
 
Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad 
řízení zastaví. 
 
Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
Stavebník podzemních staveb podléhajících zákonu 183/2006 Sb. není povinen prokazovat 
vlastnické nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou 
konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm, a které ani jinak nemohou 
mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen. 
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7 Důležité právní normy pro stavební praxi 
 
-  Zákon číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební  zákon). 
-  Vyhláška číslo 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně  plánovací 
 dokumentaci. 
-  Vyhláška číslo 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení  stavebního 
 zákona. 
- Vyhláška číslo 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
-  Vyhláška číslo 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při  stavebních 
 pracích. 
- Zákon číslo 513/1991 Sb. obchodní zákon. 
-  Zákon číslo 40/1964 Sb. občanský zákon. 
-  Zákon číslo 71/1967 Sb. správní řád. 
-  Zákon číslo 344/1992 Sb. zákon o katastru nemovitostí České republiky  (katastrální 
 zákon). 
-  Zákon číslo 72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytů. 
-  Zákon číslo 545/1992 Sb. zákon o sbírce zákonů České republiky 
- Zákon číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 
- Zákon číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 
- Zákon číslo 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 

ČSN obsahující normové hodnoty předepsané vyhláškou číslo 137/1998 Sb. 
ČSN 36 0020-1 - Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 
ČSN 73 0540 - Tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov - Názvosloví, požadavky 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky 
ČSN 73 0543-1 - Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana 
ČSN 73 0543-1 - Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 2: Větrání a vytápění 
ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 - Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a pro ubytování 
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 
ČSN 73 4055 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 
ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů 
ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN 73 6058 - Hromadné garáže – Základní ustanovení 
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí- Základní ustanovení 
ČSN 75 6081 - Žumpy 
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E - Další přílohy 

Příloha D. 1: Plán městečka East Tillbury - členěno dle data výstavby 

 

Zdroj: http://batacities.bauhaus-dessau.de/kolleg_xii/docs/east_tilbury_essex_web.pdf [cit.: 1.2.2013] 
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Příloha D. 2: Dobová fotografie anglického městečka East Tillbury z roku 1933 

 

Zdroj: http://www.staryzlin.cz/east-tilbury.php [cit.: 1.2.2013] 

 

Příloha D. 3: Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Foto z exteriéru 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-39816092.html [cit.: 1.2.2013] 
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Příloha D. 4: Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Nákres interiéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-39816092.html [cit.: 1.2.2013] 

 

Příloha D. 5: Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Uliční pohled 

Zdroj: http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-39816092.html [cit.: 1.2.2013] 


