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1. Úvod 

 

V současné době nabývá hodnocení existujících konstrukcí na důležitosti a stává se tedy 

velmi významným technickým úkolem, který spočívá v prodloužení životnosti stávajících 

staveb a ověření trvalé provozuschopnosti nových budov s vynaložením co nejmenších 

nákladů na jejich opravu, rekonstrukci, modernizaci, apod. K tomuto účelu nám slouží 

provedení stavebně technického průzkumu, který je důležitým prvkem zejména u zástavby 

v centrech velkých měst, jež je převážně staršího data. Ale je možné nad tímto problémem 

pomýšlet již v počátcích záměru nové výstavby a volit materiály a technologické postupy, 

které by byli vhodné k dané lokalitě a užívání stavby. Bakalářská práce je rozdělena na dvě 

části. 

 V první části bakalářské práce je provedena shrnutí dostupných technických a 

právnických předpisů vztahujících se k dané problematice. Dále jsou rozebrány aspekty 

vztahující se k hodnocení životního cyklu budov a popsány metodiky, které se tímto 

zabývají. V závěru je rozebrána metodika SBTool, která je z hlavních cílů, především 

v praktické části. 

 V druhé části je provedena aplikace teoretických poznatků na objekt školství a to 

konkrétně na ZŠ a MŠ Košařiska. Vyhodnocení je provedeno softwarem preSBToolCZ. 

Výstupem je štítek kvality. 
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2. Životní cyklus staveb 

 

Všechny stavební díla projdou většinou celým životním cyklem, tedy od počátku 

myšlenky, přes podobu na výkrese, následnou realizaci, dobou provozu až do konečného 

životního cíle, co je většinou nová myšlenka, tudíž nový investiční záměr nebo konečná 

likvidace.           [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Grafické znázornění životního cyklu, dostupné z WWW : < http://www.tzb-info.cz/udrzba-

budov/10219-zivotni-cyklus-staveb > 

 

FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY: 

2.1 Zadání stavby 

 

Z hlediska zadání stavby je pro uživatele důležité, aby se seznámil s možnostmi, ze 

kterých lze vybírat. Jehož pomocníkem by měl byt projektant ev. architekt, ale i někdo 

kdo by byl schopen vytvořit různé cenové varianty, aby si klient (investor) mohl vybrat 

dům, či financovat dle svých představ objekt svého záměru. Ještě před realizací onoho 

projektu je potřeba se zamyslet, hlavně v dnešní době, nad faktory užívání a obzvlášť 

důležité je se zamyslet nad ekonomikou stavebního díla. Jelikož ne všechno co je drahé 

je i kvalitně provedeno. 

http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/10219-zivotni-cyklus-staveb
http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/10219-zivotni-cyklus-staveb
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2.2 Účastníci životního cyklu stavby 

 

investor 

Investor nebo–li stavebník představuje obvykle budoucího 

majitele stavebního díla. V jeho myšlenkách se vytváří 

podnikatelský záměr. Specifikuje požadavky na stavební dílo 

(určuje počet a velikost jednotlivých místností, množství podlaží) 

a stanoví finanční limit (nejvyšší náklady, které hodlá vynaložit). 

Investor může být soukromý nebo veřejný, tzn. čerpá peníze 

z veřejných prostředků. K realizaci svých záměrů potřebuje 

stavební povolení. Dále dozírá na provádění prací na stavbě nebo 

tímto úkolem pověří jinou osobu či organizaci, tj. technický 

dozor. Investor je klíčová osoba postavením vzhledem k vazbám 

ostatních účastníků životního cyklu stavby a hlavně z důvodů 

toho že celou investici financuje. 

projektant 

Projektant je autorem projektu. Řeší návaznost stavby na okolí, 

tzn. inženýrské sítě, provoz, doprava, začlenění do okolní 

zástavby. Při zpracování projektové dokumentace musí vycházet 

z požadavků investora a přitom respektovat všechny předpisy, 

normy, bezpečnostní předpisy a zásady, platné pro navrhování 

staveb. 

zhotovitel 

Zhotovitel uskutečňuje podle projektové dokumentace schválené 

stavebním úřadem realizaci stavebního díla na určeném pozemku. 

Jeho úlohou je tvorba nabídky, evidence průběhu stavby, 

fakturace, komunikace s příslušnými orgány státní správy a nese 

za realizaci díla záruky. Zhotovitele zastupuje a za realizaci díla 

odpovídá stavbyvedoucí. 

uživatel 

Uživatel je klíčová osoba vzhledem k údržbě budovy. Náplní jeho 

práce je řízeni provozu budovy, následná údržba, kontroly 

technického stavu a smlouvy s nájemníky. Uživatel by měl mít 

vazbu se všemi účastníky realizace stavebního díla, jelikož jednou 

bude jejím správcem. 

2.3 Realizace stavby 

 

Zabývá se vypracováním plánu, řízením realizace a vlastní realizací a zahrnuje větší 

počet činnosti. Začátkem je vytvoření finančního právního a organizačního základu pro 

realizaci projektu, poté následné zpracování projektové dokumentace a získání 

potřebných právních předpisu pro její uskutečnění. Pro úspěšnou realizaci projektu je 

nejdůležitější vypracovat kvalitní plán a účinně řídit jeho realizaci. Tato fáze je 

dokončená předáním dokončeného projektu do zkušebního, příp. trvalého provozu 

(tomu předchází zaškolení provozní obsluhy, kolaudační řízení nebo alespoň povolení 

ke zkušebnímu provozu a provedení garančních testů). 
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2.4 Provozní fáze stavby 

 

Provozní fáze je zahájena předáním stavby uživateli. Zahrnuje z pohledu projektu 

stavby sledování činnosti a nákladů na údržbu a opravy, plánované revize, kontroly, 

zákonné prohlídky, rekonstrukce a modernizace. Stavební činnosti prováděné na 

stavebním objektu v provozní fázi jsou v obdobném režimu jako u realizace a používají 

se i stejné postupy ocenění. 

revitalizace 

Jejím hlavním cílem není úprava stavebního díla, jde 

hlavně o ozdravení stavby. Jedná se většinou o typické 

programy revitalizací měst a městských čtvrtí, popř. 

opuštěných továren a skladových budov, které nejsou již 

využívány, chátrají a mají neblahý vliv na životní 

prostředí, po stavební úpravě mění na obytné budovy, 

případně galerie a podobně. Je to souhrn technických 

biologických sociologických, demografických a 

ekologických zásahu. 

rekonstrukce 

Rekonstrukce stavby je komplexní proces, který nezbytně 

vyžaduje předchozí odbornou konzultaci investora s 

architektem, statikem, stavitelem, apod. Nezbytná je i 

související platná právní úprava, která upravuje podmínky 

realizace rekonstrukce nemovitosti, zejména nezbytná 

stavební povolení. Protože rekonstrukce na rozdíl od 

revitalizace znamená vždy výraznou změnu existujícího 

stavu, je potřeba ji odpovědně zvažovat. 

2.5 Demolice 

 

Demolice je stav, kdy konstrukce již nevyhovuje svému využití a je potřeba ji odstranit 

určitým způsobem a to stržením objektu, popř. celých městských obvodů nebo jejích 

části, které již nevyhovují a ohrožují okolní zástavbu nebo život občanu. Při bourání či 

demolici je rovněž potřeba podrobný plán. 

           [6], [7] 

Tab. 1 Fáze životního cyklu staveb, vlastní zdroj 
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3. Stanovení nákladů v životním cyklu staveb 

 

Určení nákladů LCC na celkovou obnovu objektu je využití objemových nebi – li 

nákladových podílů, poté podílů konstrukce a vybavení, nákladového indexu a míry 

poškození objektu. Pro celkové stanovení výše nákladů na opravu a údržbu objektu 

bylo stanoveno několik modelů, které jsou popsány níže.     [1] 

 

 Rozdělení metody LCC 

Rozdělení nákladů ŽC budovy se zaměřuje na vyladění výdajů v průběhu celkové 

doby životnosti. Finanční zátěž spojená s realizací, užíváním a likvidací budovy lze 

diferenciovat do 3 primárních oblastí (kategorií): 

1. Technické náklady stavby (investiční náklady, náklady na revitalizaci a udržování 

budovy, rekonstrukci, modernizaci a likvidaci budovy), 

2. Provozní náklady budovy (náklady na úklid, energii, odpisy), 

3. Administrativní náklady (pojištění, daně, správa budovy). 

Základní vztah pro stanovení LCC (nákladů životního cyklu), lze definovat takto: 

   LCC = CT + CP + CA,       

kde LCC… náklady životního cyklu, CT …náklady související s technickými parametry 

budovy, CP …náklady provozní, CA … náklady administrativní 

 

3.1 Poměrový model nákladů 

 

Poměrový model nákladů, umožňuje rychlý a jednoduchý odhad rámcových nákladů na 

opravy a údržbu na základě typu stavebního objektu. Typy stavebních objektů jsou v 

Poměrovém modelu nákladů rozlišeny na základě Jednotné klasifikace stavebních objektů 

(JKSO) a jejich konstrukčně materiálových charakteristik. Jednotlivé konstrukční prvky 

jsou uváděny v podrobnosti stavebních dílů a řemeslných oborů. Náklady na opravu a 

údržbu jsou procentuálně odvozeny z pořizovací ceny stavby.     [1] 
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3.2 REMAB 

 

Metoda REMAB se zabývá systémem péče o budovy, jejich údržbou a systémem změn při 

dokončení staveb. Je modelovým řešením problematiky Property Managementu, jehož 

náplní je předat vlastníkům budov, či správcům nástroj pro výsledné spravování, udržování 

a možné i změny budov.          [3] 

 

3.3 Buildpass 

 

Buildpass je model technicko-ekonomické analýzy, umožňující přesnější plánování 

financování oprav a údržbu v kratších intervalech. Jeho využití je i při posuzování 

nejrůznějších variant stavebních úprav a to z hlediska budoucích nákladů a úspor 

provozních nákladů. Orientuje se na analýzu z oblasti nákladů a výnosů v souvislosti 

s obnovou a údržbou jednotlivých funkčních dílů. Výsledek je možno provádět pomoci 

webového rozhraní, kde je možno zadat informace o daném objektu a následně jsou 

vráceny závěry analýzy.         [2] 
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4. Hodnocení stavebně - technického stavu budov 

 

Hlavním cílem vývoje metod hodnocení kvality budov je zajištění udržitelné výstavby, 

která je v souladu s technickým, hospodářským a společenským pokrokem s 

plnohodnotným zachováním životního prostředí pro další generace, pokud možno v 

nepozměněné podobě. Tedy navrhovat a realizovat takové stavby, které jsou při zvyšující 

se technické kvalitě, ekonomické efektivnosti a společenském významu v souladu se 

snižováním jejich negativních vlastností.       [3] 

Obr. 2 Životní cyklus budov, dostupné z WWW: < http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/8519-

envimat-vliv-stavebnich-konstrukci-a-materialu-na-zivotni-prostredi> 

Důvodem pro hodnocení existujících konstrukcí je řada. Nejvíce se potkáváme 

s hodnocením z důvodu očekávaných změn v užívání nebo požadované prodloužení 

životnosti, ověření spolehlivosti požadované úřadem, vlastníkem či pojišťovnou, z důvodu 

degradace konstrukce v důsledku dlouhodobého působení zatížení (např. koroze, únava), 

poškození konstrukce od mimořádných zatížení, což jsou např. výbuch, požár, náraz, 

povodně. 

Z obecného hlediska hodnocení můžeme rozdělit konstrukce do následující tabulky:  

HLEDISKO EXISTUJÍCÍ KONSTRUKCE NOVÉ KONSTRUKCE 

Ekonomické 
přírůstek nákladů na zvýšení 

spolehlivosti je zpravidla vysoký 

přírůstek nákladů vedoucí ke 

zvýšení spolehlivosti je 

zpravidla menší 

Sociální 

významné z důvodů omezení 

nebo vyloučení provozu a pro 

zachování kulturního dědictví 

zpravidla méně významné než 

u existujících konstrukcí 

Udržitelnost 

do značné míry se využijí 

existující stavební materiály, sníží 

se stavební odpad 

použijí se nové materiály 

Tab. 2 Důvody pro hodnocení existujících konstrukcí, dostupné z ČSN ISO 138 22 

http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/8519-envimat-vliv-stavebnich-konstrukci-a-materialu-na-zivotni-prostredi
http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/8519-envimat-vliv-stavebnich-konstrukci-a-materialu-na-zivotni-prostredi
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 Hodnocení se musí provádět v souladu se současnými platnými předpisy, tzn. dříve 

platné normy nebo předpisy se využívají jako informativní podklady. Dále pak je možné 

postupovat v zjištění stavu podle následujícího ukazatele:  

Graf  1 Znázornění postupu hodnocení, dostupné z ČSN ISO 138 22 – příloha A 

 

4.1 Analýza konstrukce  

 

Než se začne s hodnocením stavebně technického stavu budov je potřeba získat podklady, 

jelikož by hodnocení bylo neobjektivní.  

V první řadě zjistíme či objekt nebo daná konstrukce má nějakou projektovou 

dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby. Následně porovnáme objekt 

a projektovou dokumentaci jestli jsou totožné.  

PRVKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

DLOUHODOBÉ KRÁTKODOBÉ 

základové konstrukce podlahová krytina 

svislí nosné konstrukce omítky 

vodorovné nosné konstrukce střešní krytina 

střešní konstrukce okna 

Schodiště dveře 

 

TZB (instalace) 

 

zařizovací předměty 
Tab. 3 Tabulka prvků stavebních konstrukcí, vlastní zdroj 
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4.1.1 Podklady pro hodnocení staveb 

 

Při hodnocení vlastnosti výrobků určených pro stavby vycházíme z obecných základních 

požadavků pro stavby jako soustavy funkčních dílů. Stavba při správném provedení musí 

splnit požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, požadavky na 

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úspora energie a 

tepelná ochrana.   

ŽIVOTNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A KOMPONENTŮ 

Konstrukce: životnost (roky) : Ø životnost: 

Betonové základy 80-150 100 

Venkovní stěny a sloupy     

  beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 

  přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 

  cihly, lícové zdi (vnější prostředí) 80-150 90 

  Ocel 60-100 80 

  měkké dřevo ( vnější prostředí) 40-50 45 

  tvrdé dřevo ( vnější prostředí) 80-120 100 

Vnitřní stěny, vnitřní podpory     

  beton, přírodní kámen, cihly, klinkerovy cihly 100-150 120 

  lehký beton 80-120 100 

  Ocel 80-100 90 

  měkké dřevo  50-80 70 

  tvrdé dřevo  80-150 100 

Stropy, schodiště, balkony     

  beton (vnější prostředí) 60-80 70 

  beton s vnějším nebo vnitřním obkladem 100-150 100 

  ocel (interiér) 80-100 90 

  ocel ( exteriér) 50-90 60 

Schodišťové stupně     

  přírodní tvrdý kámen ( exteriér, interiér) 80-150 100 

  přírodní kámen měkký, umělý kámen ( exteriér) 30-100 70 

  Přírodní kámen měkký, umělý kámen ( interiér) 50-100 80 

Střechy, střešní konstrukce     

  Beton 80-150 100 

  Ocel 60-100 80 

  sbíjená příhradový nosník 30-50 30 

  dřevěná střešní kce 80-150 70 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti 30-60 40 

Tab. 4 Výběr z tabulek životnosti konstrukcí, zdroj Vonka a kolektiv, Metodika SBToolCZ - Manuál 

hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu 
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4.1.2 Podklady pro hodnocení konstrukcí 

 

Pro hodnocení nosných konstrukcí jsou důležité hlavně mechanická odolnost a stabilita, 

dále pak požární bezpečnost. To to řeší statický posudek, a to už během výstavby či při 

rekonstrukci stavby, bez něho by se nemělo zasahovat do hlavních nosných konstrukcí. 

Dále pak z hlediska požární bezpečnosti je velice důležité doba nebo – li čas kdy 

konstrukce odolává žáru a efektivně vyznačena cesta úniku před možným rizikem. 

 V rámci prevence rizik vzniku těchto události je doporučeno volit u jednotlivých 

staveb úrovně kontroly při navrhování konstrukcí (tab. 1) a to již při nové výstavbě či 

rekonstrukci (modernizaci), poté lze provádět kontroly i během provádění (tab. 2). 

ÚROVEŇ 

KONTROLY PŘI 

NAVRHOVÁNÍ 

CHARAKTERISTIKA 

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÉ POŽADAVKY 

NA KONTROLU VÝPOČTŮ, VÝKRESOVÉ 

DOKUMENTACE A SPECIFIKACÍ 

DSL3 zvýšená kontrola 

kontrola třetí stranou : kontrola prováděná 

jinou organizací než tou, která prováděla 

návrh 

DSL2 běžná kontrola 

kontrola jinými osobami organizace, než 

jsou ty, které pracovaly návrh, a v souladu s 

obvyklými postupy organizace 

DSL1 běžná kontrola 
kontrola vlastní : kontrola prováděná 

osobou, připravovala návrh 

Tab. 5 Doporučené úrovně kontroly při navrhování konstrukce dle ČSN EN 1990, dostupné z ČSN 

ISO 138 22 

 

ÚROVNĚ 

KONTROLY  
CHARAKTERISTIKA 

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÉ POŽADAVKY 

NA KONTROLU VÝPOČTŮ, VÝKRESOVÉ 

DOKUMENTACE A SPECIFIKACÍ 

IL 3 zvýšená kontrola kontrola třetí stranou 

IL 2 běžná kontrola 
kontrola v souladu s obvyklými postupy 

organizace 

IL 1 běžná kontrola kontrola vlastní 

Tab. 6 Doporučená úroveň kontroly při provádění konstrukce dle ČSN EN 1990, dostupné z ČSN 

ISO 138 22 
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4.1.3 Podklady pro hodnocení technologických zařízení a TZB 

 

Všechny zařízení níže vypsaná musí být navrženo, konstruováno a kontrolováno, tak aby 

plnilo svou funkci, aniž by osoby obsluhující nebo osoby užívané tyto níže uvedené 

zařízení, nebyly ohroženy na životě. 

 Elektrická vyhrazená technická zařízení 

Vyhrazeným elektrickým zařízením jsou elektrické zařízení v prostorách s nebezpečím 

výbuchu, s nebezpečím úrazu a s nebezpečím úrazu bleskem. 

Pro průzkum vyhrazených elektrických zařízení je potřeba norma v platném znění ČSN 

33 1500 Z3 - Elektrotechnické předpisy dále pak pravidelně provádět prohlídky, zkoušky a 

revize a všech výše vypsaných vyhrazených elektrických zařízení, které se v budově 

nacházejí. 

Revize je souhrn úkonů, jejichž účelem je prohlídkou, měřením a zkouškou zjistit stav 

z hlediska jeho bezpečnosti. O provedení revize se zpracuje revizní zpráva. Revize se 

provádějí ve lhůtách podle tabulky nacházející se v normě a také po každé opravě a 

předpokládané závadě. Následně se provede zpráva o revizi, musí byt uložena u 

provozovatele elektrická zařízení a přístupná orgánům státního odborného dozoru.       [10] 

 Plynová vyhrazená technická zařízení 

Vyhrazená plynová zařízení jsou ve smyslu výroby a úpravy plynu, plnění nádob, 

skladování, zkapalňování, zvyšování a snižování tlaku plynu, rozvod a spotřebu plynu 

spalováním. Z hlediska hodnocení stavebně technického stavu nás budou zajímat jen 

rozvod plynu a spotřeba plynu spalováním. 

Revize, prohlídky a zkoušky jsou potřeba před uvedením do provozu, při pravidelné 

kontrole, kterou zajišťuje dodavatel zařízení.               [10] 

 Tlaková vyhrazená technická zařízení 

Vyhrazená tlaková zařízení jsou definována vyhláškou ČÚBP a ČB č. 18/1979 Sb, jedná se 

především o parní a kapalinové kotle, tlakové nádoby stabilní, kovové tlakové nádoby na 

přepravu plynů.                  [10] 
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 Vytápění 

Při zpracování průzkumu a hodnocení vytápění se posuzuje zejména topný zdroj, rozvod 

teplé otopné vody, teplosměnná plocha a regulace vytápění.            [10] 

 Větrání 

Při posouzení funkčních vlastnosti větracích soustav je nutno vzít v úvahu optimální 

výměnu vzduchu, účinnost větrací soustavy, stabilitu provozu, rovněž rovnoměrný odvod 

vzduchu, optimální kvalitu přiváděného vzduchu.              [10] 

 

4.2 Obecný model průzkumů 

 

Stavební průzkumy přinášejí sjednocenou představu o objektu, což je zásadní bod při 

rozhodování o změně stavby, jak už přístavbě, rekonstrukci, posouzení vážnosti poruch či 

změně účelu využití. Je potřeba se zabývat i celkovým posouzením stavby ze stavebně 

fyzikálního hlediska (většinou se jedná o tepelnou techniku, akustiku a osvětlení). 

Ze stavebně technického hlediska je zřejmé, které podmínky budou nejvíce 

ovlivňovat životnost staveb. Půjde zejména o: 

 způsob založení stavby ve vztahu k daným základovým podmínkám, 

 návrh, konstrukční řešení a technologické provedení prvků dlouhodobé životnosti  

 způsob a intenzita užívání stavby, 

 provádění běžné (preventivní údržby), 

 z technického, ale i z ekonomického hlediska zde nebude zanedbatelný vliv 

prováděných modernizací 

Pro určení stavebně technického stavu objektu je potřeba udělat stavebně technické 

průzkumy. Stavebně technické průzkumy poskytují objektivní informace o stavu 

stavebních konstrukcí. Seznamují nás s tvarem a typem základů, statickou únosností 

přímého podzákladí, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a materiálovým 

složením. Postup při určování je znázorněn v Grafu 2. 
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Rozsah průzkumů závislí na stavu objektu, čase, finančních možnostech a přístupnosti 

k jednotlivým konstrukcím. Průzkum nemusí být v celém rozsahu, pokud se najdou 

jednotlivé projekty a poslední dokumentace provedení stavby, jelikož z toho jde vytěžit 

dostatečné informace o jednotlivých konstrukcích. 

 

Graf 2 Postup při provádění hodnocení, dostupné z ČSN ISO 138 22- příloha B 

Požadavky a potřeby  
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Na základě zkušeností z praxe se stavební průzkum provádí ve třech úrovních:  

 

 Předběžný (základní) stavebně technický průzkum 

STP se provádí před zahájením projekční přípravy za plného provozu a zpřesňuje druh, 

velikost a kvalitu dalších informací, které jsou potřebné pro další fáze rozhodnutí.  Pro 

zjištění stávajícího stavu objektu jsou možné různé metody, které se skládají z jednotlivých 

na po sobě jdoucích postupů či kroků:  

 shromažďování a procházení podkladů, které jsou dostupné k objektu 

 vizuální prohlídka objektu,  konstrukcí a okolí ( jedná se tzv. o smyslové metody) 

Zjištěné informace z předběžného průzkumu, z důvodu jejich obšírnému zjištění, lze 

použít pro různé druhy stavebních průzkumů, jedná se především o stavebně historický, 

stavebně technický, architektonický. Závěrem a celkovým souhrnem předběžného 

průzkumu by měl být doporučení, čím je potřeba se zabývat v podrobných průzkumech. 

Pokud však je konstrukce dostačující z požadované zbytkové životnosti, není nutné 

provádět další detailnější kroky.                [11] 

 

 Podrobný stavebně technický průzkum 

Podrobný průzkum již obsahuje popis stávajících konstrukcí, který navazuje na informace 

získané ze základního průzkumu, doplňuje a konkretizuje tyto informace, např. druh a 

kvalita materiálu konstrukcí, jejich statické parametry. Současně doplní základní průzkum 

před zpracováním projektu o:  

 podrobné informace o vlastnostech materiálů  

 aktualizace stávajícího stavu objektu  

 konkretizace geologického profilu podloží včetně hydrogeologických poměrů  

 doplnění údajů o skutečnosti zjištěné sondami  

 zpřesnění hodnot skutečně působících zatížení  

 fotografická dokumentace stávajícího stavu  

 dokumentace stavu a pohybu trhlin  
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 specifikaci exaktních hodnocení jednotlivých konstrukcí a materiálů, vyžadující 

aplikaci destruktivních průzkumných metod 

Rozsah a hloubka podrobného prozkoumání vždy záleží na konkrétní konstrukci a 

záměrech průzkumu.                  [11] 

 

 Doplňkový stavebně technický průzkum 

Jedná se o poslední část ze tří průzkumů, kdy již se tvoří projekt na rekonstrukci objektu. 

V rámci tohoto průzkumu se přehodnotí všechny možné průzkumné fáze a doplnění 

poznatku, vyplívajících z metody semidestruktivní, kde jsou vyžadovány vzorky, které se 

následně prošetří v laboratoři. Součástí mohou být i ekonomické údaje, které ukážou reálný 

pohled na případnou rekonstrukci.                [11] 
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5. Certifikace budov dle udržitelné výstavby 

 

Na českém trhu se setkáváme již s různými druhy hodnotících nástrojů neboli certifikací 

budov.  Jedná se o výbornou pomůcku nejen v začátcích nového projektu, ale i při 

zhodnocení stávající stavby a následném rozhodnutí „ co s ní“. Dnes se používají mnohé, 

těmi kterými se budu já zabývat je především SBToolCZ a jeho verze preSBTool, která 

hodnotí především budovu, u které si nejsme jistí všemi skutečnostmi.  

Následující hodnotící nástroje, které bych mohla použít, ale pouze je zmíním, jsou 

LEED, BREAM a DGNB. Jedná se o zahraniční certifikaci hodnotící nástroj BREEAM 

vyvinula britská společnost BRE, která už se svým nástrojem ohodnotila 250 000 objektů 

z celého světa i z rodné Velké Británie. Další je neméně cenný DGNB založeny Německou 

společností, který má na svém účtu již 300 budov, které přešly jeho hodnoceními. Systém 

LEED je vyvinut Americkou společností, jeho hodnocení je založeno na přidělování bodů 

podle potenciálního dopadu na životní prostředí.      [8] 

 

5.1 SBToolCZ 

 

V souvislosti s udržitelnou výstavbou vyvinula Česka rada pro šetrné budovy certifikační 

nástroj jménem SBToolCZ, pro vyjádření kvality budov. Certifikace byla představena na 

konferenci CESB10 v červnu roku 2010. Poté další rozvoj certifikačního systému a 

provozování převzala Národní platforma SBToolCZ. 

 

5.1.1 Varianty a cíle metodiky 

 

V současné době jsou dostupná dvě schémata preSBToolCZ: 

 preSBToolCZ pro hodnocení staveb pro bydlení ve fázi návrhu, 

 preSBToolCZ pro hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. 

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení 

vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah 

kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, 
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administrativní budovy, aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze návrhu, 

výstavby, uvedení do provozu, provoz budovy). V případě bytových budov ve fázi návrhu 

se metodikou SBToolCZ hodnotí 33 kritérií, u administrativních budov se hodnotí kritérií 

celkem 39. 

Struktura kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s principy udržitelné 

výstavby a výsledné hodnocení má především sloužit pro potřeby a ochranu veřejného 

zájmu a kvalitního vystavěného prostředí.       4]   

 

5.1.2 Struktura hodnocení 

 

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin: 

Obr. 3 Struktura kritérií v metodice SBToolCZ, dostupné z WWW : <( http: //www .sbtool.cz /cs/ 

metodika)> 

http://www.sbtool.cz/cs/metodika
http://www.sbtool.cz/cs/metodika
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Každé kritérium je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí kriteriálních 

mezí (tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou stupnici, což znamená, 

že se hodnota indikátoru předmětného kritéria převede na stupnici 0 až +10. 

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně: 

 

Obr. 4 Výsledné certifikáty kvality podle celkového skóre, dostupné z WWW :<(http:// www. 

echarris. cz/Sbtoolcz.php?lang=en) > 

 

5.1.3 preSBToolCZ 

PreSBToolCZ je založen na metodice SBToolCZ, jen se nehodnotí všechna kritéria - do 

předběžného hodnocení vstupují především kritéria s vyšší váhou. Kritéria, která se 

hodnotí, se posuzují oproti plné metodice SBToolCZ zjednodušenou formou tak, aby byla 

zachována možnost hodnotit projekt ve fázi, kdy ne úplně všechny informace jsou plně 

známy, či jsou k dispozici. Program nehodnotí kritéria ze skupiny Lokalita.  [4] 
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6. Popis vyšetřovaného objektu  

 

Objekt, který jsem si vybrala k hodnocení stavebně technického stavu, leží v obci 

Košařiska na severovýchodě České republiky v oblasti Těšínských Beskyd v blízkosti 

města Třinec. Obec kde se objekt nachází, je typickou podhorskou obcí s rozptýlenou 

zástavbou. Tato oblast je chráněnou krajinnou oblastí. Zásahy do krajinného rázu i vzhledu 

a úpravy budov musí být schváleny správou CHKO – Rožnov pod Radhoštěm 

Objekt se nachází ve středu obce kousek od zastávky autobusů. Objekt je z roku 

1977 a využívá se jako Mateřská a Základní škola do 5.ročníku, jedná se o školu s českým 

a polským vyučujícím jazykem. MŠ a ZŠ Košařiska se nachází nedaleko hlavní silniční 

komunikace ve směru od Třince na Jablunkov umožňuje docházku dětem nejen z Košařisk, 

ale i z okolních obcí tj. Milíkova, Bystřice nad Olší a Vendryně-Zaolší. 

Jedná se o třípodlažní administrativní budovu pro využití vzdělávání. Objekt je 

nepodsklepený, s využitím podkroví. Střecha je sedlová, hřeben je rovnoběžný směrem do 

zahrady. Objekt byl postaven v roce 1977, v roce 2013 byl objekt kompletně 

rekonstruován, kdy byly vyměněny všechny okenní a dveřní otvory, objekt byl celkově 

zateplen. 

 

Fotogalerie objektu: 

Obr. 5 Fotografie vstupu MŠ a ZŠ Košariska, vlastní zdroj 
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Obr. 6 Fotografie jednotlivých místností MŠ a ZŠ Košařiska, vlastní zdroj 
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6.1 Prostorový pasport 

 

Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: st.407 

Obec: Košařiska 

Katastrální území: Košařiska 

Číslo LV: 1 

Výměra: 515m² 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 

     Součásti je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

Košařiska, č.p 70; stavba občanského 

vybavení 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 407 

Stavební objekt: č.p. 70 

Adresa Místa: č.p. 70 

Tab. 7 Výpis z katastru nemovitostí, dostupné z WWW: < (http://www.ikatastr.cz)> 

 

Obr. 7 Letecký pohled na ZŠ a MŠ Košařiska, dostupné z WWW: < (http://www.ikatastr.cz)>  

 

http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
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Sousední parcely:       

 Košařiska; p.č. 255/2 

  Vlastnické právo     Podíl 

Obec Košařiska, 739 81 Košařiska   

Tab. 8 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 255/2, dostupné z WWW: < (http://www.ikatastr.cz)> 

 

Obr. 8 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 255/2, dostupné z WWW : <(www.ikatastr.cz)>  

 

 Košařiska; p.č. 1109/2 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Košařiska, 739 81 Košařiska   

Tab. 9 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 1109/2, dostupné z WWW: < (http://www.ikatastr.cz)> 

 

Obr. 9 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 1109/2, dostupné z WWW : <(www.ikatastr.cz)>  

http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
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 Košařiska; p.č. 316 

   Vlastnické právo     Podíl 

Obec Košařiska, 739 81 Košařiska   

Tab. 10 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 316 dostupné z WWW: < (http://www.ikatastr.cz)> 

 

Obr. 10 Sousední parcely – Košařiska, č.p. 316, dostupné z WWW : <(www.ikatastr.cz)> 

Vlastníci a jiné oprávnění: 

Vlastnické právo: Podíl 

Obec Košařiska, 739 81 Košařiska 

     Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

rozsáhlé chráněné území 

     Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

     Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidovaná žádná omezení. 

     Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Tab. 11 Vlastnické a jiné oprávnění ZŠ a MŠ Košařiska, dostupné z WWW : <(www.ikatastr.cz)> 

http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
http://www.ikatastr.cz/
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6.2 Popis objektu  

 

Stávající objekt čp. 70 v Košařiskách je vlastnictvím obce Košařiska a je využívám jako 

mateřská a základní škola s jídelnou.  

Objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími, s asymetrickou sedlovou 

střechou o různých sklonech. V přízemí objektu se nachází prostory kuchyně, jídelny a 

základní školy, včetně sociálního zařízení. V patře jsou další učebny školy, ředitelna, 

prostory mateřské školy se sociálním zařízením. V podkroví jsou místnosti využívány jako 

víceúčelový prostor a sklad. 

Dispoziční řešení přízemí: 

V 1.NP je hlavní vstup vede po schodech do zádveří, odkud vedou dveře do 

chodby, PC učebny a průchozí šatny. Na chodbě vlevo je příčkou oddělena jídelna a za ní 

vstup do kuchyně a skladu potravin přes předsíň. Vedle vstupu ke kuchyni je situováno 

schodiště do 2.NP, pod kterým je umístěna technická místnost. Naproti vstupu se zádveří 

do chodby je hospodářský vstup pro zásobování, na pravé straně chodby je průchod do 

haly. V hale jsou toalety chlapců a toalety pro ZTP osoby, která zároveň slouží jako WC 

pro učitele. Vedle se nachází úklidová místnost, dále pak šatna pro uklízečky a další 

místností je kancelář správce objektu. Navazujícími místnostmi v hale jsou kancelář 

administrativního pracovníka a kancelář pro kuchyň. Na pravé straně pak najdeme vstupy 

do dvou tříd a v čele chodby pak vstupy do PC učebny a sborovny s kabinetem. 

Dispoziční řešení druhého podlaží: 

 Vstup na 2.NP je ze schodiště na které navazuje chodba, vpravo od schodiště jsou 

kanceláře ředitele a sklad. Naproti schodiště je vstup do PC učebny a do dvou dalších 

učeben. Vlevo se nachází WC pro dívky, dále pak prostory mateřské školy. V prostoru 

mateřské školy jsou z leva šatny pro děti a prostory WC dětí s WC kabinkou pro učitele, 

umyvárnou a sprchou. Na šatnu pak navazuje herna, ze které je přístupná kuchyňka, 

místnost pro spaní dětí a sklad na půdě. 

Dispoziční řešení půdního prostoru: 

  Vstup na 3.NP je rovněž ze schodiště, na kterou navazuje chodba. Vpravo od 

schodiště je vstup do víceúčelového prostoru podkroví místnosti ZŠ. Vlevo od schodiště se 

nachází technická místnost. 

 Užitná plocha objektu je 600m² .  

 



36 

 

6.3 Popis konstrukce 

 

Základové konstrukce tvoří železobetonová deska s pásy z betonové drti a kameniva. 

Nosné zdivo se skládá z plyno-silikátových bloků, na kterých je omítka z břizolitu 

na vnější straně a na vnitřní vápenocementová. Objekt byl v roce 2013 celkově zateplený 

pěnovým polystyrénem tl. 150mm a omítnutý silikonovou omítkou. 

Vnitřní konstrukce jsou z POROTHERM 300mm a příčkovek YTONG 75,100 a 

150mm.  

 Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z nosníku Heluz a vložek Miako v tloušťce 

300mm.  

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou, která 

je zateplena tepelnou izolací ISOVER v tl. 240mm. Na střešní krytině se nachází 

hromosvod, pro ochranu osob a nemovitosti před nebezpečnými účinky blesků. Na střešní 

krytině se nachází dva jímače pro odvod, svod je stažen z jímačů na fasádu objektu do 

uzemnění, který je zapuštěn v zemi.  

Vnitřní povrch zdí je z omítky vápenocementové ve všech prostorech, kromě 

kuchyně, koupelen a WC a šatny uklízečky kde jsou povrchy zdí opatřeny keramickým 

obkladem. Následně je opatřen malbou, jelikož se jedná o školu, mají zdi různé barevné 

varianty. 

Vnější povrch zdí, tudíž fasáda, byla tvořena břízolitem v roce 2013 přešel objekt 

rekonstrukcí, tudíž fasáda byla zateplena a na břízolit byl nalepen pěnový polystyrén tl. 

150mm pro lepší tepelně fyzikální vlastnosti. Fasáda má silikonovou omítku v šedé barvě. 

V štítové části objektu je vytvořen rošt z dřevěných latí, na kterých jsou připevněny 

palubky. Jelikož se objekt nachází v chráněné krajinné oblasti, musel se zachovat původní 

ráz objektu při zateplení či celkové rekonstrukci. 

Schodiště je jednoramenné železobetonové šířky ramene 1600mm, celkové šířky 

3200mm. Povrch schodiště je pokryt linoleem. Nástupní hrany jsou opatřeny reflexními 

proužky. Zábradlí schodiště je kovové s mádlem ve výšce 1100mm na obou stranách.  

Komínové těleso se zde nenachází, objekt je vytápěn elektrickým topením. 

V kuchyni a jídelně se nachází vzduchotechnika pro odvod výparů. Vzduchotechnika je 

vyvedena na fasádu objektu.  

Vstupní dveře jsou hliníkové dvoukřídlové s madlem otevíráním ven, odpovídající 

vyhlášce pro školství. Dveře pro zásobování jsou rovněž hliníkové s madlem otevíráním 



37 

 

ven. Velikost venkovních dveří je 2x 3200/1600, 3120/2400. Vnitřní dveře jsou dřevěné 

rozměrů 1970/800mm. 

Okenní otvory jsou opatřeny novými plastovými okny 5-ti komorovým systémem 

třídy „A“ v barvě bílé. 

Podlahy v spojovacích chodbách a kuchyni jsou keramické, v učebnách je 

linoleum, kancelářské. Ve víceúčelovém prostoru je plovoucí podlaha z vlysů. 

Vytápění je tvořeno pomoci elektrických radiátorů v každé místnosti či učebně.  
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7. Analýza vyšetřovaného objektu 

 

7.1 Popis funkčních dílů 

 

Pro účely hodnocení technického stavu budov v mém případě MŠ a ZŠ Košařiska jsem 

stavební objekt rozčlenila do 26 funkčních dílů, které jsou vyšetřovány samostatně i 

v závislosti na ostatní související funkční díly. Zjištění aktuálního technického stavu 

budovy je výsledkem jednotlivých hodnocení, které jsou prováděny zvlášť na každém 

funkčním dílu objektu. 

Výpis všech funkčních dílů: 

1 základy, suterén 14 podlahy 

2 svislé nosné konstrukce 15 podhledy 

3 svislé nenosné konstrukce 16 vytápění 

4 vodorovné konstrukce 17 chlazení, větrání, MaR 

5 krov 18 elektroinstalace - silnoproud 

6 krytina 19 elektroinstalace - slaboproud 

7 hromosvod 20 výtahy 

8 povrch vnitřních stěn 21 ZTI 

9 povrch vnějších stěn  22 kanalizace 

10 schodiště 23 plynovod 

11 komíny, větrací průduchy a šachty 24 balkony a terasy 

12 dveře a vrata 25 okapové chodníky 

13 okna 26 ostatní 

 
Tab. 12 Výpis všech funkčních dílů, vlastní zdroj 

 

7.2 Analytický list 

 

Analytický list se provádí pro zjištění aktuálního stavu budovy, to jsou jednotlivá 

hodnocení, která se provádí odděleně na každém funkčním dílu stavby. Stavební průzkum 

provádí příslušný specialista či stavební odborník. Pomocnými prvky při stavebním 

průzkumu je fotoaparát, pro vizuální představu. 

Hodnocení je prováděno ze stavebně technických hodnocení, hodnocení funkčních 

dílů z hlediska dispozice, stavebně historických aspektů.  
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Doporučuje se zjištění provedená při STP utřídit do formulářů dle funkčních dílů.  

Tyto podklady pak slouží jako vstupní informace pro plánování jednotlivých oprav. 

Budova – název lokalita: funkční díl: číslo: 

ZŠ  a MŠ Košařiska Košařiska 
svislé nosné 

konstrukce 
02. 

Odpovědná osoba za technický stav: kontakt: 
průzkum 

provedl: 
datum: 

    Darina Sojneková 9.4.2014 

Stáří funkčního dílu: 

1977 - 37 let 

Stavebně technické hodnocení: 

Dostačující 

  

nízký tepelný odpor obvodové stěny 

separace částí nosného zdiva 

 

provedené zkoušky a měření: 

vizuální kontrola 

propočet tepelných vlastností zdí 

 

 

Stavebně historické aspekty - provedené změny a zásahy do stavby: 

svislé obvodové i vnitřní nosné zdi jsou z plyno-silikátových tvárnic 

 

 

 

Hodnocení FD z hlediska dispozice: 

19,2% z 5 navazujících funkčních dílů 

Fotodokumentace (popis, formát, počet snímků, uložení) 

 

Tab. 13 Analytický list svislé nosné konstrukce, vlastní zdroj 
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Budova – název lokalita: funkční díl: číslo: 

ZŠ  a MŠ Košařiska Košařiska 
konstrukce 

zastřešení 
05. 

Odpovědná osoba za technický 

stav: 
kontakt: 

průzkum 

provedl: 
datum: 

    Darina Sojneková 9.4.2014 

Stáří funkčního dílu: 

1977 - 37 let 

Stavebně technické hodnocení: 

Špatný 

  

nízký tepelný odpor střešní konstrukce 

mechanické porušení krytiny 

 
 
 
 

provedené zkoušky a měření: 

vizuální kontrola 

propočet tepelných vlastností  

 

 

 

Stavebně historické aspekty - provedené změny a zásahy do stavby: 

bez změn - jen nutná údržba ( natírání plechové krytiny) 

 

 

 

 

Hodnocení FD z hlediska dispozice: 

26,9% z 7 navazujících funkčních dílů 

Fotodokumentace ( popis, formát, počet snímků, uložení) 

  

 

 

 

 

Tab. 14 Analytický list konstrukce zastřešení, vlastní zdroj 
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Budova – název lokalita: funkční díl: číslo: 

ZŠ  a MŠ Košařiska Košařiska 
povrch vnějších 

stěn 
09. 

Odpovědná osoba za technický 

stav: 
kontakt: 

průzkum 

provedl: 
datum: 

    Darina Sojneková 9.4.2014 

Stáří funkčního dílu: 

2013 ( po rekonstrukci) - 1 rok 

Stavebně technické hodnocení: 

Dobrý 
 
 
 
 
 

provedené zkoušky a měření: 

vizuální kontrola 

propočet tepelných vlastností zdí 

  

Stavebně historické aspekty - provedené změny a zásahy do stavby: 

Nově provedeno zateplení obvodové stěny; do 4,2m výšky je zateplení provedeno EPD - 

ukončeno silikonovou omítkou, od 4,2m výšky je provedeno zateplení pomoci minerální 

izolace a finální zakončení je obkladovými palubkami s 3vrstvy nátěru.  

Hodnocení FD z hlediska dispozice: 

15,4% ze 4 navazujících funkčních dílů 

Fotodokumentace ( popis, formát, počet snímků, uložení) 

  

Tab. 15 Analytický list povrchu vnějších stěn, vlastní zdroj 
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7.3 Roční plán kontrol 

 

Roční kontroly jsou nutné pro udržení spolehlivé funkce budovy a jejich jednotlivých 

funkčních dílů po dobu její předpokládané životnosti. Je důležité pravidelné provádění 

předepsaných i nepředepsaných kontrol a taky běžné údržbářské práce. 

Dle jednoduché stupnice 1-4 lze rozdělit činnost údržby do několika typů: 

 Typ 1 – jedná se o úkony prováděné při výskytu poruchy. Jsou to většinou rychlé 

nenáročné opravy vadného stavu. 

 Typ 2 – jedná se o periodické úkony prováděné správcem. Jedná se taky o rychlé a 

nenáročné opravy, ale při zanedbání mohou způsobit vážnější poruchy. 

 Typ 3 – jde o periodické preventivní kontroly, které provádí správce budovy 

s cílem odhalit následné opravy. 

 Typ 4 – jde o činnosti prováděné specializovaným odborníkem, který dělá kontrolní 

či udržovací práce, které sjednává správce budovy. 

Dále tady je výčet 8 prvků: 

Vzorový roční plán kontrol a údržby          

rok 2014         

  

  

Funkce jméno kód   

  

  

hodnocení stavu 

budovy 
Darina Sojneková 

          

      

FD č kontrola/údržba typ perioda datum kód zjištění  

1 Základy, suterén 3 12 M  8/2013     

  1 

povrch vnější omítky či obklad soklu 

(zavlhlá místa, trhliny) 3 12 M  8/2013    vyhovuje 

2 Svislé nosné konstrukce             

  1 

celistvost svislých nosných konstrukcí 

(trhlinky) 3 12 M  8/2013    vyhovuje 

3 Svislé nenosné konstrukce             

  1 

celistvost příček a nadpraží (trhlinky, 

odpadávání omítek) 3 12 M  8/2013   

trhlinky v 

normě 

4 Vodorovné konstrukce             

  1 

kvalita stropního podhledu (trhliny, 

nadměrné průhyby) 3 12 M  8/2013   

trhlinky v 

normě 

5 Krov             

  1 

prvky krovu (hniloba, dřevokazný 

hmyz, houba, spoje, kotvení) 3 12 M  9/2013    vyhovuje 
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6 Krytina             

  1 

těsnost krytiny (zatékání, zafoukání 

sněhu, spoje, kotvení) 3 6 M  9/2013    vyhovuje 

  2 

vyčištění půdního prostoru (prach, 

pavučiny) 2 12 M  9/2013     

  3 

neporušenost oplechování (rez, 

deformace, povrch, celistvost) 3 12 M  9/2013    vyhovuje 

7 Hromosvody             

  1 

odborné revize dle ČSN 33 

1500/1990 - revizní technik 4 60 M  8/2013    schváleno  

  2 

vizuální kontrola spojů a celistvost 

vedení a upevnění 3 6 M  8/2013    schváleno 

8 Povrch vnitřních stěn             

  1 

povrch maleb a obkladů (zavlhlá 

místa, trhliny, plíseň) 3 12 M  8/2013    vyhovuje 

Tab. 16 Vzorový roční plán kontrol, zdroj vlastní 
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8. Hodnocení preSBToolCZ vyšetřovaného objektu 

 

Hodnotící systém PreSBToolCZ posuzuje oproti SBToolCZ pouze zjednodušenou formou, 

tak aby byla zachována možnost hodnotit projekt ve fázi, kdy ne úplně všechny informace 

jsou plně známy, či jsou k dispozici. Hodnocení je formu jednoduchých otázek s 

předepsaným výběrem odpovědí nebo (v případě energetické bilance) vyplnění množství 

dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy a volba 

příslušných nositelů. V tomto systému se nehodnotí lokalita, ve které se objekt nachází. 

Pro úplné hodnocení je potřeba si nechat provést plné hodnocení podle metodiky 

SBToolCZ certifikačním orgánem. Výstup z preSBTooluCZ nenahrazuje skutečný 

certifikát budovy. Pro naši práci je to dostačující.      4], 8]  

 

8.1. Výstup z preSBToolCZ 

 

List úvodu je pouze úvodním listem, který shrnuje základní informace o nástroji 

preSBToolCZ. Hlavní části softwaru je list vstupů a energie. Kde se udává celkové užitné 

vnitřní plochy. Poté následuje 23 otázek, kde možné si vybrat nejbližší odpověď 

k vyšetřovanému objektu. List energie dává prostor pro zadání spotřeby energií v budově. 

Tato část je velmi důležitá, značně ovlivní posouzení stavu objektu.    8] 

Obr. 11 Obrázek kalkulačního programu preSBToolCZ pro předběžné hodnocení, vlastní zdroj 
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Po zadání všech potřebných dat můžeme přistoupit do konečného listu, kde jsou 

prezentovány stručnou formou výsledky. V tabulce lze odečíst předběžné dosažené skoré v 

jednotlivých oblastech kritérií a skoré celkem, které pak odpovídá určitému certifikátu 

kvality. Předběžný certifikát kvality je graficky vyjádřen obrázkem a červená čára směřuje 

k předpokládanému dosaženému stupni, který byl u předmětného projektu budovy 

dosažen. V našem případě odpovídá kvalitě dobré a označením bronzového listu.  8] 

 

 

Obr. 12 Obrázek výstupu z programu preSBToolCZ pro předběžné hodnocení, vlastní zdroj 
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9. Závěr a doporučení 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámení s teoretickými poznatky v oblasti hodnocení 

stavebně technického stavu budov v životním cyklu. Dále jsem popisovala problematiku 

v oblasti hodnocení staveb, problematiku v oblasti průzkumů stavebního i technického 

stavu budovy. Jelikož v současné době nabývá hodnocení existujících konstrukcí na 

důležitosti a stává se tedy velmi významným technickým úkolem, který spočívá v 

prodloužení životnosti stávajících staveb a ověření trvalé provozuschopnosti nových budov 

s vynaložením co nejmenších nákladů na jejich opravu, rekonstrukci, modernizaci, apod. 

Dále jsou rozebrány aspekty vztahující se k hodnocení životního cyklu budov a popsány 

metodiky, které se tímto zabývají. V závěru je rozebrána metodika SBToolCZ, která je 

z hlavních cílů, především v praktické části.  

 V druhé části je provedena aplikace teoretických poznatků na objekt školství a to 

konkrétně na ZŠ a MŠ Košařiska. Kde jsem zjednodušeně popsala jak konstrukci objektu, 

tak i rozvržení místnosti v objektu. Pro účely hodnocení technického stavu budov jsem 

stavební objekt rozčlenila do 26 funkčních dílů, které jsou vyšetřovány samostatně i 

v závislosti na ostatní související funkční díly. Zjištění aktuálního technického stavu 

budovy je výsledkem jednotlivých hodnocení, které jsou prováděny zvlášť na každém 

funkčním dílu objektu viz. tabulka č. 13-15. Poté jsem provedla roční plán kontroly, které 

jsou nutné pro udržení spolehlivé funkce budovy a jejich jednotlivých funkčních dílů viz. 

tabulka č 16. Následně jsem použila certifikační systém preSBToolCZ, viz. příloha č. 2 - 3. 

Hodnocení je formu jednoduchých otázek s předepsaným výběrem odpovědí nebo (v 

případě energetické bilance) vyplnění množství dodané energie na systémové hranici 

budovy pro celoroční provoz budovy a volba příslušných nositelů. V tomto systému se 

nehodnotí lokalita, ve které se objekt nachází.  

Tento systém hodnocení byl zvolen z důvodu nepřesných podkladů o stavbě. 

Jelikož samotný hodnotící systém SBToolCZ je z hlediska času velmi náročný a provádí 

ho jen vyškolený odborník.  

Po aplikaci softwaru preSBToolCZ na ZŠ a MŠ Košařiska bylo vyhodnoceno a 

obdrženo 4body, což odpovídá dobré kvalitě budovy. 

Jako celkové shrnutí a doporučení bych navrhovala celkovou rekonstrukci budovy, 

hlavně střešní konstrukce a návrh obnovitelných zdrojů energie, jako jsou např. sluneční 

kolektory. 
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