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Anotace bakalářské práce 

Úkolem této bakalářské práce je zjistit základní procesy a činnosti při objektové 

inspekci bytového domu. Zjišťoval jsem jaké zákonem určené kontroly a revize se 

provádějí na technickém zařízení a vybavení objektu. Dále jsem zjišťoval jak často a 

jaká údrţba se provádí u jednotlivých konstrukčních dílů, abych mohl na základě 

zjištěných poznatků provést inspekci na mnou vybraný bytový dům.  

V praktické části aplikuji zásady objektové inspekce na čtyřpodlaţní bytový dům 

v Ostravě Heřmanicích. Pro přehlednost jsem si inspekci rozdělil do třech oblastí a to na 

inspekci vyhrazeného technického zařízení, na inspekci ostatního technického zařízení a 

inspekci konstrukčních dílů.  

 

Anotation of Bachelor’s Thesis 

The goal of this work is to identify the underlying processes and activities at the object 

inspection of the apartment building. I asked what the law intended, inspections and 

audits are performed on the technical equipment and building. I also asked how often 

and what maintenance is performed at each of the components that I could based on the 

findings, the inspection of my apartment building selected.  

In the practical part and apply the principles of object inspection at a four-storey 

apartment building in Ostrava Hermanice. For clarity I have divided into three control 

areas, and dedicated it to inspect the technical facilities, inspection equipment and other 

technical inspection of components. 



 

 

Seznam zkratek 

FO- Fyzická osoba 

GO- Generální oprava 

NP- Nadzemní podlaţí 

PO-Právnická osoba 

PP- Podzemní podlaţí 
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1 Úvod 

Inspekci bytového domu jsem si zvolil, jako téma své bakalářské práce z toho důvodu, 

ţe chci v budoucnu pracovat ve správě budov a zajímá mě, jaké povinnosti jsou kladeny 

na správce bytového domu.  

 Objektová inspekce je jedna z mnoha činností, které patří do souboru činností 

údrţby staveb. Účelem objektové inspekce je zjistit zda vlastník bytového domu, který 

můţe být v zastoupení zpravidla správcem, udrţuje danou stavbu v souladu s předpisy a 

bezporuchovém stavu.  

Úkolem inspekce je zjistit stav objektu, a zda jsou prováděny vyhláškou či normou 

určené povinné prohlídky, kontroly a revize na vyhrazeném technickém zařízení, dále 

pak zjistit zda jsou prováděny kontroly jednotlivých konstrukčních dílů budovy a jejich 

údrţba.  O provedené inspekci vyhotoví inspekční orgán zprávu, ve které rozhodne zda, 

na příslušný objekt vydá inspekční certifikát nebo ne.  

V případě zjištěných vad v oblasti konstrukčních dílu navrhne nápravu v podobě 

údrţby, případně stanoví další údrţbu v probíhajícím ţivotním cyklu stavby v podobě 

časových harmonogramů kontrol a údrţby. Pokud se jedná o technické zařízení budov 

tak v tomto případě navrhne časové harmonogramy kontrola revizí.  

 

 



  

 

2 

 

2 Inspekce obecně 

 [22] Principem inspekčních postupů je zkoumání předmětu inspekce, zda je ve shodě 

s předem stanovenými specifickými poţadavky.  

Specifickými poţadavky jsou: 

 projekt, 

 normy, 

 technologické postupy,  

 předpisy, 

 vyhlášky, 

 poţadavky zákazníka.  

Charakteristickým znakem inspekčních postupů je systémové uplatňování kontrol 

v jednotlivých fázích vývoje kaţdého inspekčního případu.  

 Grafické znázornění inspekce  

 

Obr.1(zdroj: www.tzus.cz)Grafické znázornění inspekce 

 

V průběhu inspekce vstupuje do inspekce tzv. inspekční orgán jako třetí nezávislá strana 

a to v případě objasňovaných neshod nebo pro potvrzení kvality. 

Výsledkem inspekce je vţdy inspekční zpráva, která jednoznačně určí, zda předmět 

inspekce je ve shodě s předmětem danými poţadavky případně určí opatření, aby 

zkoumaný objekt byl ve shodě s poţadavky.[22] 
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Při inspekci mohou nastat dva případy a to: 

A. NESHODA 

V případě pokud je zjištěná neshoda, inspekční správa můţe na přání zákazníka 

navrhnout opatření, která by vedla k nápravě.[22] 

B. SHODA 

V případě shody můţe být vydán inspekční certifikát jako oficiální doklad o zjištění 

shodě předmětu s poţadavky. Získaný certifikát lze ukazovat při různých 

prezentacích firmy či při účasti na výběrových řízeních. Tento certifikát ve zhoršené 

kvalitě si můţeme prohlédnout v deníku bakalářské práce.[22] 

Cílem inspekce je: 

 poskytovat kvalitní a objektivní informace týkající se shody s předpisy, normami 

či jinými specifikacemi a to pro oblast výrobků, procesů, technologii, zařízení, 

stavby jako celku, či její části nebo případně pouze projektu 

 stanovit, zda je výrobek, proces, technologie, zařízení, stavba jako celek, či její 

část nebo případně pouze projektu ve shodě se specifickými poţadavky nebo zda 

podle odborného posouzení splňuje veškeré poţadavky 

 zajistit rovný přístup k zákazníkům 

2.1 Inspekční orgán 

 Inspekční orgán je instituce například firma, která provádí inspekce a má k této 

činnosti osvědčení o akreditaci. Toto osvědčení o akreditaci si můţeme 

prohlédnout v příloze č1. Akreditační osvědčení musí obsahovat tyto údaje: 

 Jméno a sídlo společnosti 

 Předmět akreditace to znamená, ve kterých oblastech můţe inspekční orgán 

vydávat certifikáty 

 Jméno jednatele inspekčního orgánu 

 Datum platnosti osvědčení 

 Kulaté razítko 
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2.1.1 Působnost inspekčního orgánu 

Inspekce orgán působí v oblasti: 

 posuzování poruch stavebních objektů a návrh potřebných opatření,  

 zjištění stavu stavebních objektů (tzn. rekonstrukce, modernizace, zateplení, 

preventivní kontrola) 

 návrh výrobku (tzn. Před projektovou a projektovou dokumentaci stavby) 

 staveb nebo její části v průběhu její realizace a uţívání včetně diagnostiky 

poruch a návrhu opatření k jejich odstranění 

 technologie a procesu výstavby 

 nezávislý dohled nad kvalitou dodávaných výrobků a stavebních prací 

(inspekční zprávy) 

 staveb nebo jejich konstrukčních částí v průběhu realizace a uţívání 

 technologií procesů pro stavbu 

 diagnostiku poruch konstrukcí s návrhem ne jejich odstranění 

 stavební výrobky včetně jejich výroby pro stavbu 

 posuzování shody výtahů 

 stavební akustiky 

2.1.2 Využití služeb inspekčních orgánu  

Sluţby inspekčních orgánů mohou vyuţívat: 

 orgány státní správy  

 podnikatelské subjekty  

 bytová druţstva či druţstva vlastníků 

 fyzické osoby 

2.2 Postup při zadávání inspekce 

Pokud se rozhodneme, ţe chceme z nějakého důvodu podrobit námi vybraný objekt 

inspekci, musíme postupovat podle následujících kroků: 

 Vyhledáme si na trhu inspekční firmu, která je v zastoupení příslušného 

inspekčního orgánu.  
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 Zjistíme, v jaké oblasti inspekce provádí a zda má k příslušné činnosti 

akreditaci, příklad akreditačního svědčení je v příloze č. 3 

 Podáme si ţádost o provedení inspekce. Tuto ţádost si můţeme prohlédnout 

v příloze č. 4 
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3 Objektová inspekce 

Objektová inspekce patří do systému procesů údrţby stavby. Jde o procesy aplikované 

na stavbu nebo funkční díl v časově etapě provozu budovy. Systémem procesu údrţby 

vymezujeme soubor činnosti, jejichţ účelem je zabezpečení plného provozu stavby 

nebo funkčního dílu.[3] 

Procesy údrţby jsou prováděny opakovaně a jejich rozsah je vymezen provozně 

technickými a ekonomickými poţadavky.  

Údrţba stavby se skládá z následujících procesů: 

 Způsob uţívání 

 Technická obchůzka a zajištění provozu v trvalých podmínkách 

 Inspekce stavu 

 Revize 

 Příprava udrţovacích prací 

 Udrţovací práce 

 Příprava oprav 

 Provádění oprav 

 

 

Obr.2(zdroj: [2]) Interval objektové inspekce 
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Inspekce se provádí u funkčních dílů stanovených dle plánů údrţby, které zjistíme 

z poznatků z provozu stavby. Stav funkčních dílů nebo staveb by neměl klesnout pod 

úroveň přijatelnou pro funkční vyuţití stavby. Důsledkem poklesu by mohla být 

zbytečně náročnější údrţba daného funkčního dílu nebo stavby a to jak technologicky 

tak finančně. Dále pak provádíme inspekci u vyhrazeného technického zařízení a 

ostatního technického zařízení.[3] 

Inspekce a revize dle místních regulovaných podmínek musí být jiţ v projektu 

uvaţována a zajištěna přístupnost kontrolovaných funkčních dílů případně je nutno 

zajistit monitorování potřebných údajů. Následná stavební údrţba je prováděna na 

základě výsledků a doporučení zjištěných objektovou inspekcí tedy po zhodnocení 

skutečného stavu funkčních dílů.[3] 

3.1 Definice objektové inspekce 

Objektová inspekce je činnost prováděná odborným pracovníkem, která má zabezpečit 

včasnou údrţbu a bezporuchový chod stavby, tedy prevenci trvalého poškození nebo 

poruchy stavby. 

3.2 Objektová inspekce v oblasti technického zařízení a technického 

vybavení budov 

Kaţdý vlastník bytového domu nebo správcovská firma, která se o bytový dům stará má 

povinnost dohlídnout na to aby byly na vyhrazeném technickém zařízení a vybavení 

bytového domu prováděny zákonem či normou určené povinné prohlídky, revize a 

kontroly. Tyto úkony mají zabezpečit bezproblémový a bezporuchový chod technického 

zařízení a vybavení budov. 

Úkolem inspekčního orgánu v oblasti technického zařízení budov tedy i bytových 

domů v zastoupení příslušné firmy, která se inspekcí zabývá je zjistit, zda byly 

provedeny prohlídky, kontroly a revize v termínech, které určují u jednotlivých zařízení 

příslušné vyhlášky a normy.  

Kdyţ zjistí inspekční orgán, ţe výše uvedené úkony nejsou na technickém zařízení 

domu a vybavení prováděny označí případ za „NESHODU“ a podle toho zda to 

zadavatel inspekce uvedl do smlouvy tak sjedná nápravu. V podobě časového 
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harmonogramu prohlídek, kontrol a revizí. V případě, kdyţ shledá inspekční orgán vše 

v pořádku, označí případ za „SHODU“ a na základě toho vydá zadavateli inspekce 

inspekční certifikát.  

Úkoly inspekčního orgánu ve věcech technického zařízení budov se skládá 

z následujících činností: 

 Popisu objektu 

 Technické obchůzky po objektu 

 Výpisu technického zařízení podléhající inspekcí 

 Obstarání posledních zpráv o kontrolách a revizích, pokud byly provedeny 

 Vystavení inspekční správy 

3.3 Objektová inspekce v oblasti konstrukčních dílů budovy 

Podstatou objektové inspekce v oblasti konstrukčních dílů budovy je zjistit zda vlastník 

objektu nebo správcovská firma provádí kontrolu a údrţbu u jednotlivých konstrukčních 

dílů a zhodnotit jejich stav. 

V oblasti této inspekce se postupuje podobně jako při inspekci technického zařízení 

a vybavení budovy. A to tak ţe inspekční orgán v případě kladného zjištění označí 

objekt, ţe je ve „SHODĚ“ to znamená, ţe správce provádí kontroly a údrţbu dle 

harmonogramu. V případě ţe inspekce dopadne záporně tak se případ označí za 

„NESHODU“ a provede se náprava v tom smyslu, ţe se zhotoví návrh údrţby, který 

popíše v inspekční zprávě a navrhne další kontroly a údrţby v podobě časových 

harmonogramů.  
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4 Technické zařízení budov  

Technické zařízení budov můţeme charakterizovat jako zařízení, které nám má 

zabezpečit funkci staveb.  Technické zařízení má zajistit dodávku médií, energie a 

v neposlední řadě také odvod a likvidaci odpadů. Jedná se o dodávky plynu, vody, 

elektřiny, tepla apod. Technická zařízení budov zpravidla představuje: 

 Domovní kanalizace 

 Domovní plynovod 

 Vytápění 

 Vzduchotechnika 

 Elektrotechnická zařízení 

Mimo technického zařízení budov jsou domy vybaveny dalšími technickým 

vybavením, bez kterého bychom nemohli zajistit chod budovy a to vybavením jako je 

např. Výtahy, kterými jsou vybaveny domy o více neţ 4 NP. Dále pak konstrukce pro 

odvod spalin tzn. Komíny a řada dalších. [4] 

. 

4.1 Vyhrazené technické zařízení a vybavení budov 

Do téhle skupiny technických zařízení a vybavení patří ty u, kterých je povinen majitel 

domu nebo správce nemovitosti provádět vyhláškami nebo normami dané povinné 

prohlídky, kontroly a revize. Do této skupiny patří: 

 Plynovod 

 Kotelny  

 Komíny  

 Výtahy 

 Elektroinstalace 

 Poţární zařízení 
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4.2 Ostatní technické zařízení budov 

Jedná se o technická zařízení u, kterých nejsme povinní dělat revize. Ale z pohledu na 

toto zařízení, jako na konstrukční díl stavby bychom u něj měli provádět pravidelné 

kontroly. To znamená jednou za určitou dobu se podívat a zhodnotit jeho stav a 

v případě zjištění závady provést opravu. Do této skupiny technického zařízení patří:  

 Domovní kanalizace 

 Domovní vodovod 
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5 Prohlídky kontroly a revize u vyhrazeného technického 

zařízení a vybavení 

Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení je povinen kaţdý vlastník objektu 

provádět. Prostřednictvím revizních techniků, kteří mají zvláštní oprávnění k této 

činnosti. O provedených provozních revizích by si majitel nebo správce objektu měl 

zakládat revizní správy a by v případě havárií a závad mohl dokázat, ţe na vyhrazeném 

technickém zařízení a vybavení povinné provozní revize provádí.  

5.1 Plynové zařízení 

U domovního plynovodu musíme provádět pravidelné zkoušky, kontroly a revize 

plynových zařízení. Tyto povinnosti nám ukládá vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, 

revizích a zkouškách plynových zařízení.  

Kontrolou zařízení rozumíme posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá 

poţadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a poţadavkům poţární ochrany. 

Kontrolu jsme povinni provádět 1x ročně.  

Oproti tomu revize je celkové posouzení zařízení při, které se prohlídkou, 

vyzkoušením, popřípadě měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení 

nebo jeho částí. Revize má posoudit vedle technického stavu zařízení také způsobilost 

obsluhy. Revize dělíme na výchozí, kterou provádí dodavatel před uvedením zařízení do 

provozu a provozní kterou provádí revizní technik. Dle ČSN EN 1775 se revize 

domovního plynovodu provádí 1x za 3roky. [2] 

5.1.1 Plynové spotřebiče 

Plynové spotřebiče jsou např. (sporáky, vařiče, ohřívače vody apod.) U těchto 

spotřebičů se provádí revize dle ČSN EN 38 6405, kdyţ se změní druh plynu nebo po 

opravě. Revize jsou prováděny revizním technikem ze servisní firmy. Provozní revize 

se provádí 1x za 3 roky.[2] 
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5.2 Kotelny 

Kotelny jsou zdrojem tepla pro vytápění, přípravu teplé vody vzduchotechnická a 

klimatická zařízení. Rozdělení kotelen dle jmenovitých topných výkon: 

I. Kategorie větší jak 3,5 MW 

II. Kategorie od 0,5 MW do 3,5 MW 

III. Kategorie od 50 KW do 0,5 MW 

IV. Kategorie do 50 KW 

Revize a zkoušky provozovaných kotlů musí provádět pouze revizní technik, 

termíny kontrol, revizí a zkoušek těsnosti jsou dány technickou normou. Kotle smí 

provozovat pouze odborně způsobilý pracovník. Jemuţ byl na základě úspěšně 

vykonaných zkoušek vydán topičský průkaz inspektorátem bezpečnosti práce. Odborné 

prohlídky kotelen jsou prováděny na základě vyhlášky č. 91/1993 Sb. Jednotlivé 

prohlídky se provádějí: 

 Před uvedením kotelny do provozu 

 Po kaţdé GO a rekonstrukci kotů 

 Při změně druhu paliva 

 Vţdy po 1 roce provozu kotlů  

 A u sezónního provozu před zahájením kaţdé sezóny  

O výsledku kaţdé prohlídky se provede zápis do provozního deníku. Kontrolujeme 

zejména stav kotelny a kotlů. Dále pak kontrolujeme stav zabezpečovacího zařízení 

sloţeného z pojistného a expanzního. V neposlední řadě nesmíme opomenout 

zkontrolovat stav čerpadel, hořáků a zařízení na úpravu vody.[2] 

5.3 Kotle a klimatizační systémy 

Dle vyhlášky č. 406/2006 Sb., zákona o hospodaření energií se do vyhrazeného 

technického zařízení domu zahrnují i povinné kontroly kotlů a klimatizačních systémů.  

5.3.1 Kotle 

U kotlů na kapalná, plynná nebo pevná paliva je vlastník kotle povinen zajistit 

pravidelnou kontrolu jejich účinností. Tyto kontroly jsou oprávnění provádět jen osoby 
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s osvědčením o autorizaci dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Způsob 

provedení a rozsah přezkoušení stanoví vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti 

kotlů. O kontrole se musí vyhotovit zpráva. Lhůty jednotlivých prohlídek závisí na stáří 

a jmenovitém výkonů kotle. A to u kotlů s jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW 

se kontrola opakuje kaţdé 2 roky, u kotlů na plynná paliva s výkonem nad 100kW 

kaţdé 4 roky. U zařízení slouţícího pro vytápění s kotli nad 20 kW staršího 15 let od 

data uvedení kotle do provozu je povinen vlastník zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a 

vnitřních rozvodů tepelné energie. Při této kontrole se také dělá posouzení účinnosti 

kotle a jeho dimenzování v poměru k poţadavkům na vytápění budovy. U kotlů 

spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW se 

musí provádět kontrola dle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška 

č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost uţití energie při výrobě elektřiny 

a tepelné energie.[4] 

5.3.2 Klimatizační systémy 

Klimatizačním zařízením se rozumí všechna zařízení, která slouţí na úpravu parametrů 

vnitřního prostředí spojeného s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtraci vzduchu, 

která jsou součástí stavby. U těchto zařízení s jmenovitým chladícím výkonem větším 

neţ 12 kW je vlastník povinen zajišťovat pravidelnou kontrolu kaţdé 4 roky. Při 

kontrole se stanoví účinnost uţití energie v klimatizačním systému a posoudí se 

dimenzování chladícího výkonu klimatizačního systému v poměru k poţadavkům na 

chlazení budovy. Provedení této kontroly a vyhodnocení výsledků této kontroly 

upravuje vyhláška č. 277/2007 Sb. Kontrolu klimatizačního systému mohou provádět  

jen energetičtí auditoři nebo osoby s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 

360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonů povolání 

autorizovaných inţenýrů. O provedené kontrole se vyhotoví zpráva. [4] 

5.4 Komíny 

Komín je svislá konstrukce, která zabezpečuje odvod spalin z objektu. Dle ČSN EN 73 

4201 musí být u komínů provedeny zkoušky a to: 

 Před dokončením stavby 

 Před změnou stavby 
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 Před změnou druhu paliva  

 Před připojením spotřebiče nebo změnou otopní soustavy 

Komíny potřebují pravidelnou kontrolu a čištění. Tuto povinnost vlastníkům budovy 

udává vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Vyhláška stanoví 

lhůtu pro čištění komínů, při čištění se provádí zároveň kontrola stavu komínů a to: 

a) Jsou- li do komínů zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva  

 Do výkonu 50 kW 6x za rok  

 S výkonem nad 50 kW 4x za rok  

b) Jsou - li do komínů zavedeny spotřebiče na plynná paliva  

 Do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vloţkou 2x za rok  

 Do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou 6x za rok  

 S výkonem nad 50 kW, 4x za rok  

zkontrolovat stav čerpadel, hořáků a zařízení na úpravu vody.[2] 

5.5 Výtahy 

Výtahy patří do zdvíhacích zařízení. Vlastník bytového domu vybaveným výtahem 

musí dbát na jeho bezproblémové uţívání a vyvarovat se poruchovými situacemi. 

Kaţdý dům nad 4.NP by měl být vybaven výtahem. Kaţdý výtah patří do vyhrazeného 

technického zařízení u, kterého je vysoký stupeň provozního rizika. Výtahy se zaobírají 

vyhlášky ČÚBP č. 19/1979 Sb.; touto vyhláškou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

ustanoví některá podmínky k jejich bezpečnosti a vyhláška č. 48/1982 Sb.; stanovuje 

základní podmínky bezpečnosti práce a technická zařízení. Základní technické normy 

zabývající se bezpečnostními předpisy týkajících se výtahů jsou: 

 ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů 

 ČSN 27 4007 Prohlídky a zkoušky výtahů 

V těchto technických normách najdeme specifické poţadavky na bezpečný provoz 

výtahů a důleţité vyhrazené definice pojmů, které jsou s provozem výtahu spjaty.  

Při provozu výtahu musí být k dispozici technická dokumentace dle ČSN 27 4002 a 

tato dokumentace musí být aktualizovaná o prováděné změny. Tato dokumentace musí 

být v minimálním rozsahu: [4] 
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 Dispoziční výkresy 

 Elektrická, hydraulická schémata  

 Pasport výtahu, revizní kniha výtahu, kniha odborných prohlídek výtahu, 

doklady o zkouškách výtahu, kniha výtahu 

 Mazací plán, pokud součástí technické dokumentace v době uvedení výtahu do 

provozu nebyl návod k provádění pravidelné preventivní údrţby, musí být tento 

mazací plán vypracován a do technické dokumentace výtahu doplněn 

5.5.1 Definice některých pojmů z uvedených norem 

Provozovatel:Je definována jako PO nebo FO provozující výtah vlastní nebo pronajatý, 

která je odpovědná za bezpečný provoz výtahu a za jeho technický stav, pokud tuto 

funkci nevykonává majitel výtahu.  

Servis: Je činnost servisní firmy na výtazích v provozu zahrnující provádění provozních 

prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek a provádění dohodnutých 

servisních úkonů, včetně pravidelné preventivní údrţby k zabezpečení provozní 

způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jeho částí.  

Dozorce výtahu: Je osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá a pověřená 

výkonem provozních prohlídek. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným 

rozhodnutím o další pouţitelnosti výtahu zaznamenává do Knihy provozních prohlídek.  

Provozní prohlídka (Inspekční prohlídka): Je prohlídka stavu viditelných částí a 

ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a 

provozní způsobilosti výtahu. Účelem inspekčních prohlídek je pravidelně prověřovat 

bezpečnost a provozní způsobilost výtahu.  Představují souhrn úkonů prováděných 

k zajištění bezporuchového provozu a bezpečnosti výtahu tak, aby se předcházelo 

poruchám a závadám na výtazích a zpomaloval se proces opotřebení (mazáním, 

čištěním, seřizováním atd.) Provádí je dozorce výtahu.  

Odborná prohlídka: Je prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, 

komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, 

včetně kontroly vedení dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.  
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Odborná zkouška (revizní zkouška): Je definována jako zkouška výtahu prováděna 

v pravidelných intervalech k ověření funkce způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i 

prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí.  

5.5.2 Lhůty odborných zkoušek výtahů 

Odborná zkouška výtahu se provádí od data uvedení výtahu do provozu nebo se provádí 

od vypršení data poslední odborné zkoušky.  

Tab. 1(zdroj: norma ČSN 27 4007) lhůty odborných zkoušek  výtahů 

Druh výtahu Interval zkoušek 

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 

 

5.5.3 Lhůty inspekčních prohlídek  výtahů 

Inspekční zkouška se provádí jak u osobních výtahů tak i u nákladních, lhůta se smí 

překročit maximálně 6 měsíců.  

Tab.2 (zdroj: norma ČSN 27 4007) lhůty Inspekčních prohlídek  výtahů 

U výtahu uvedených do provozu před 

účinností ČSN EN 81-1(2):1993 

3 roky od data poslední odborné zkoušky a 

následně každých 6 let 

U výtahu uvedených do provozu před 

účinností ČSN EN 81-1(2):1999 

6 roků od data poslední odborné zkoušky a 

následně kaţdých 9 let 

U výtahu uvedených do provozu po 

účinností ČSN EN 81-1(2):1999 

9 roků od data poslední odborné zkoušky a 

následně kaţdých 9 let 

U výtahu v provozu, u, kterých byla 

odstraněna všechna nebezpečí (nebezpečné 

situace) dle přílohy A, ČSN 274007  

6 roků od data poslední odborné zkoušky a 

následně kaţdých 9 let 
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5.5.4 Lhůty odborných prohlídek výtahů 

Tab.3 (zdroj: norma ČSN 27 4002) lhůty odborných prohlídek výtahů 

Druh výtahu Lhůta v měsících Lhůta v měsících 

 Kategorie I 

Výtahy uvedené do provozu 

po 31. 12. 1992 

Kategorie II 

Výtahy uvedené do provozu 

před 1. 1. 1993 

Výtahy určené k dopravě 

osob a nákladů 

s převažujícím volným 

přístupem veřejnosti 

 

 

3 

 

 

2 

Výtahy určené k dopravě 

osob a nákladů v budovách 

používaných převážně 

uživateli budovy 

s omezeným přístupem 

veřejnosti 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Výtahy určené pouze 

k dopravě nákladů a malé 

nákladní výtahy 

 

6 

 

6 

 

5.5.5 Statistický přehled výtahů na území ČR 

Celkový počet výtahů na území ČR je 110 000 

Při čemţ 85 000 jich je určeno k dopravě osob nebo nákladů a 25 000 nákladních 

výtahů. 
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5.5.6 Rozdělení výtahů dle jejich instalace a provozních rizik  

 

Obr.3 (zdroj:www.tzb-info,cz) Přehled výtahu dle instalace a provozních rizik 

5.6 Elektroinstalace a elektro zařízení 

Elektrické zařízení budov se řídí následujícími právními předpisy:  

 Zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích 

 Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

 Vyhláškou ČUBP č. 20/1979 Sb., Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Ve výše uvedeném energetickém zákoně najdeme definici elektrické přípojky a 

práva a povinnosti vlastníka elektrické přípojky. Vlastník je povinen starat se o: 

 Údrţbu 

 Provoz 

 Opravy 
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Elektrická přípojka slouţí k přivedení elektrické energie do hlavního rozvaděče 

budovy. Dále pak v budově můţeme elektroinstalaci rozdělit do dvou skupin a to 

elektroinstalace silnoproudu a elektroinstalace slaboproudu.  

Elektroinstalace silnoproudu slouţí k přenosu elektrické energie do koncových 

zařízení určených k její spotřebě. Dále zajišťuje uměle osvětlení a ovládání a zapojení 

technologii slouţící k chodu budovy jako jsou například: 

 Vytápění včetně kotelen a výměníků a přípravy teplé vody 

 Měření a regulace 

 Klimatizace 

 Výtahy a plošiny atd.  

Elektroinstalace slaboproudu nám zajišťuje komunikaci v budově dále pak přívody 

rozhlasových a televizních signálů, telefonní spojení, moţnost vyuţití výpočetní 

techniky ochranu objektu před poţárem a vykradením.  

Revize elektrického zařízení se provádí na elektrickém zařízení a skládá se 

z prohlídek, měření a zkoušení. Při těchto úkonech zjišťujeme stav elektrického zařízení 

z hlediska bezpečnosti. Po kaţdé revizi musí být vyhotovena revizní správa. Účelem 

revize elektrotechnického zařízením je určit zda elektrické zařízení odpovídá 

příslušným normám. Základní normou pro revize elektrotechnický zařízení je norma 

ČSN 33 1500.[2,3] 

Lhůty revizních prohlídek jsou závislé na: 

 Druhu prostředí 

 Druhu prostoru dle rizika ohroţení osob  

 Druhu objektu 

Druh prostředí se určuje dle normy ČSN EN 33 200-3 o druhu prostředí rozhodne  

odborná komise. 
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5.6.1 Lhůty provádění revizí elektroinstalací dle různých kritérií 

Tab. 4 (zdroj:www.eldo-cl.cz)Lhůty prováděných revizí elektroinstalace dle druhu prostředí 

Označení Druh prostředí Revizní lhůta v rocích 

1 Základní 5 

2 Normální 5 

3 Studené 3 

4 Horké 3 

5 Vlhké  3 

6 Mokré 1 

7 Se zvýšenou korozní 

agresivitou 

3 

8 S extrémní korozní 

agresivitou 

1 

9 Prašné s prachem nehořlavým 3 

10 S otřesy 2 

11 S biologickými škůdci 3 

12 Pasivní s nebezpečím poţáru 2 

13 Pasivní s nebezpečím výbuchu 2 

14 Venkovní 4 

15 Pod přístřeškem 4 
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Tab. 5 (zdroj:www.eldo-cl.cz )Lhůty provádění revizí elektroinstalací dle druhu rizika ohrožení 

osob 

Označení Druh prostoru dle 

rizika ohrožení osob 

Revizní lhůta 

v rocích 

Poznámka 

1 prostory určené ke 

shromaţďování ví jak 

250 osob.(např. 

kulturní a sportovní 

zařízení) 

2  

2 Zděné obytné a 

kancelářské budovy 

5 nevyhrazuje se na 

bytové prostory a 

příslušenství bytu 

3 rekreační střediska, 

školy, mateřské školy, 

jesle, hotely a jiné 

rekreační zařízení  

3  

4 objekty nebo části 

objektů provedené ze 

stavebních hmot 

stupněm hořlavosti 

C2,C3 

2 nevyhrazuje se na 

bytové prostory a 

příslušenství bytu 
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Tab. 6 (zdroj:www.eldo-cl.cz )Lhůty provádění revizí elektroinstalací dle druhu objektu 

Označení Druh objektu Revizní lhůta v 

rocích 

Poznámka 

1 Objekty s prostředím 

s nebezpečím 

výbuchu nebo poţáru 

objekty postavené ze 

stavebních hmot 

stupně hořlavosti C1, 

C2, C3 

2  

2 Ostatní 5 Platí i pro ochranné 

prostory, které 

nehraničí s řádným 

prostorem se stupněm 

nebezpečí výbuchu 

 

5.6.2 Stupeň hořlavosti 

Tab. 7 (zdroj:Studijní podklady z pozemních staveb III) Stupeň hořlavosti látek 

Označení stupně hořlavosti Název Příklady 

A Nehořlavé Beton, kovy 

B Nesnadno hořlavé Desky z minerálních a 

skleněných vláken 

C Hořlavé  

C1 Těţce hořlavé Tvrdé dřevo, tvrzený papír  

C2 Středně hořlavé Měkké dřevo 

C3 Lehce hořlavé Polyetylen, korek 
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5.6.3 Lhůty provádění revizí a kontrol u elektrospotřebičů 

Tab. 8 (zdroj: ČSN 33 1610) Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů 

Skupina 

elektrických 

spotřebičů 

Spotřebiče držené v 

ruce 

Přenosné spotřebiče Nepřenosné a 

připevněné 

spotřebiče 

 Kontrola  Revize  Kontrola  Revize  Kontrola Revize  

A-spotřebiče 

poskytované formou 

pronájmu 

vţdy před jejich 

vydání uţivateli 

vţdy před jejich 

vydání uţivateli 

vţdy před jejich 

vydání uţivateli 

B-spotřebiče 

používané ve 

venkovním prostoru 

stavby 

před 

pouţitím 

1 x za 3 

měsíce 

před 

pouţitím 

1 x za 3 

měsíce 

před 

pouţitím 

1 x za 6 

měsíců 

C-spotřebiče 

používané při 

průmyslové a 

řemeslné činnosti ve 

vnitřních stavbách   

před 

pouţitím 

1 x za 6 

měsíců 

před 

pouţitím 

1 x za 12 

měsíců 

před 

pouţitím 

Dle ČSN 

33 1500 

D-Spotřebiče 

používané ve 

veřejně přístupných 

prostorách (školy, 

kluby, hotely) 

1 x za 

týden 

1 x za 12 

měsíců 

1 x za 

měsíc 

1 x za 12 

měsíců 

1 x za 3 

měsíce 

Dle ČSN 

33 1500 

E-spotřebiče 

používané při 

administrativní 

činnosti 

1 x za 

měsíc 

1 x za 24 

měsíců 

1 x za 6 

měsíců 

1 x za 24 

měsíců 

1 x za 12 

měsíců 

Dle ČSN 

33 1500 
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5.6.4 Lhůty provádění revizí u elektrického nářadí 

Tab. 9 (zdroj:www.eldo-cl.cz) Lhůty provádění revizí el. nářadí 

Skupina Nářadí třídy ochrany Nejméně jednou za 

A-s nářadím se pracuje jen 

občas (do 100 pr. h/rok)  

1 6 měsíců 

2 a 3 12 měsíců 

B-s nářadím se pracuje 

často krátkodobě (od 100 do 

250 pr. h/rok) 

1 3 měsíce 

2 a 3 6 měsíců 

C-s nářadím se pracuje  

často delší dobu (víc než 250 

pr. h/rok) 

1 2 měsíce 

2 a 3 3 měsíce 

 

5.7 Hromosvod 

Hromosvod chrání objekt, majetek a obyvatele v něm před účinky atmosférické a 

statické elektřiny. Revize hromosvodu stanoví norma ČSN EN 34 1390 Předpisy pro 

ochranu před bleskem. Revize hromosvodu se provádí 1x za 5 let. Skládá se 

z následujících úkonů: 

 Vizuální prohlídky soustavy hromosvodu 

 Zkoušky spojů a úplnosti soustavy 

 Měření zemních odporů 

A nakonec po provedení revize se vyhotoví revizní zpráva.  

5.8 Hasicí přístroje 

Hasicí přístroj slouţí k likvidaci poţáru, pokud je poţár v takovém rozsahu, ţe jsme 

schopni se k němu ještě přiblíţit.  

Kaţdý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem na kterém musí být napsáno 

jak uvést hasicí přístroj do provozu dále na jakou tř ídu poţáru je vhodný a co se 

s daným hasicím přístrojem nesmí hasit jako, například ţe s vodním hasicím přístrojem 

nesmí hasit zařízení pod elektrickým proudem.[18,19] 
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5.8.1 Druhy hasicích přístrojů 

 Vodní 

 Pěnové 

 Práškové 

 CO2 

 Halové 

5.8.2 Kontroly hasicích přístrojů 

Kontrolu hasicích přístrojů nám stanovuje vyhláška 246/2001 Sb., O poţární ochraně. 

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními 

předpisy, normativními poţadavky a průvodní dokumentací výrobce po kaţdém jeho 

pouţití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při 

mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace 

výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení poţárního nebezpečí pro 

některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší.  

Kontrola hasicích přístrojů se smí provádět jen podle postupů stanovených 

výrobcem a jen prostřednictvím oprávněných osob, které se zúčastňují školení 

prováděných výrobcem hasicích přístrojů a musí vlastnit doklad, který je opravňuje.  

Osoba, která kontrolu provede, musí opatřit hasicí přístroj plombou vypouštěcí 

armatury a čitelným štítkem. Na kterém musí být měsíc a rok provedení kontroly a dále 

na něm musí být termín příští kontroly nebo periodické zkoušky a ze štítku musí být 

také zjistitelné, kdo zkoušku prováděl.[18,15,19] 

5.8.3 Periodická zkouška hasicích přístrojů 

Při periodické zkoušce hasicích přístrojů se provádí povrchová prohlídka, kontrola 

značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti 

spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Termíny periodických 

zkoušek hasicích přístrojů jsou: 

 Vodní a pěnové jednou za 3 roky 

 Ostatní jedno za 5 let 
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5.9 Hydranty 

[18]Podle zákona o poţární ochraně, vyhlášky o poţární prevenci a ČSN 73 0873 a 

ČSN EN 671-3 se kontroly provozuschopnosti hydrantů provádějí obdobně jako u 

hasicích přístrojů jedenkrát ročně. Po provedené kontrole musí pověřená osoba vystavit 

příslušný doklad a na skříň hydrantu musí přilepit kontrolní štítek s předepsanými údaji. 

Kontrola hydrantu se provádí častěji, pokud je hydrant poškozen nebo po pouţití po 

poţáru. Při kontrole kontrolujeme: 

 Umístění hydrantu, zařízení musí být přístupné  

 Návody k obsluze musí být jasně čitelné  

 Hydrant musí být řádně označen a upevněn na stěnu 

 Musí být zajištěna rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody 

 Musí být zajištěna správná funkčnost tlakoměru 

 Hadice nesmí být popraskaná a skroucená v případě zjištění závad na hadici 

musíme provést tlakovou zkoušku 

 Funkčnost otáčení bubnu a hadice v obou směrech 

 Správnou činnost uzavíracího ventilu  

 Stav přívodního potrubí 

 Zda není poškozené otvírání dvířek u nástěnné skříně  

 Pouţití správného typu proudnice, a zda je proudnice dobře ovladatelná  

 Provedení testu zátěţe hadice, který se má provádět co 5 let 

5.10 Periodické požární prohlídky 

[15]Pravidelné kontroly o dodrţování předpisů poţární ochrany nám ukládá zákon o 

poţární ochraně. Který říká, ţe vlastník nemovitosti je povinen kontroly provádět. Tyto 

pravidelné kontroly se dělají formou pravidelných obchůzek a kontrolou dokladů o 

plnění povinností stanovenými předpisy o poţární bezpečnosti.  

Doklady se myslí například zákonem stanovené revize elektroinstalací, plynových 

spotřebičů, kouřových cest a podobně. Účelem kontroly je zjistit zda vlastník 

nemovitosti má dostatek a správně umístěné hasicí zařízení.  
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Dále je vlastník povinen vytvářet podmínky pro hašení poţáru a záchranné práce. 

To znamená, ţe má udrţovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro 

poţární techniku, únikových cest a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným 

zařízením elektrické energie, k uzávěrům plyn a vody a k prostředkům poţární ochrany. 

Dále má pak dbát na značení únikových ploch a pracovišť. Tyto kontroly provádějí 

odborně způsobilé osoby a vyhodnotí zápis o provedené kontrole. Zjištěné závady musí 

být neprodleně odstraněny. Záznam o provedené prohlídce obsahuje: 

 Datum provedení  

 Označení osoby a pracoviště  

 Zjištění skutečnosti 

 Navrţená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění 

 Jméno a podpis osoby, která záznam provedla  

 Jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné 

určené osoby 

 Záznam o splnění navrţených opatření 

Preventivní poţární prohlídky se provádějí v následujících lhůtách: 

 V objektech a zařízeních s vysokým poţárním nebezpečím jednou za 3 měsíce  

 V objektech a zařízeních se zvýšeným poţárním nebezpečím jednou za 6 měsíců 

 V objektech a zařízeních bez zvýšeného poţárního nebezpečí jednou za rok  
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6 Kontroly ostatního technického zařízení a vybavení 

budov 

Kontroly v této oblasti technického zařízení a vybavení vyplývají ze Stavebního zákona 

183/2006 Sb., Tyto kontroly a údrţbu by měl provádět vlastník objektu nebo správce, 

aby tím předcházel závadám a zajistil bezproblémovou funkci těchto zařízení. 

6.1 Vodovod a kanalizace 

Vodovod slouţí k zásobování budovy teplou a studenou vodou. Kvalitu studené vody 

nám určuje vyhláška č. 370/2000 Sb., Úkol vnitřního vodovodu je rovněţ zásobování 

poţárního vodovodu. Teplou vodu můţeme připravovat místně nebo centrálně. Vodu 

přivádíme do objektu pomocí přípojky z místního rozváděcího řádu nebo ze studně. Pro 

vnitřní vodovod platí tato norma ČSN-EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvody vody 

určené k lidské spotřebě, která má několik částí.  

Kanalizace slouţí pro odvod splaškových a dešťových vod z objektu avšak 

s revizemi vnitřní kanalizace a vodovodu není spjat ţádný právní předpis. Revize tohoto 

zařízení vyplývá nepřímo z ČSN-EN 12056, která má 5  částí, ve které jsou uvedeny 

pokyny pro provoz a údrţbu, které by měli vyplývat z provozních řádů. [4] 

U kanalizace a vodovodu by se měli dělat kontroly: 

 Kanalizační armatury nejméně 2xročně  

 Lapače střešních splavenin, střešní vtoky a kastlíky vpusti nejméně 2xročně  

 U vodovodu, by se měla kontrola provádět nejméně 1x ročně a to těsnosti 

rozvodů a armatur 

O těchto kontrolách by si měl správce vést kontrolní zprávy, ve kterých by mělo být 

datum provedené kontroly popis zařízení a případné zjištění závad a to by mělo být 

stvrzeno podpisem. [4] 
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7 Kontroly konstrukčních prvků 

Konstrukčním prvkem rozumíme díl stavebního charakteru, který v dané stavbě zaujímá 

určitou funkci.  

Kontroly těchto dílu vyplývají rovněţ ze Stavebního zákonaa povinnosti majitele 

stavby je udrţovat stavbu v „dobrém“ stavu, aby neohroţovala lidi v ní. V případě, ţe 

by došlo v objektu k úrazu z důvodu zanedbání péče o stavbu, byl by za to majitel 

zodpovědný. Z tohoto důvodu konají správci či majitelé objektu jeho kontroly a na 

základě těchto kontrol se provádí údrţba stavby.  

7.1 Období Kontrol u jednotlivých konstrukčních prvků 

Základy: 

[3] Kontrola tohoto konstrukčního prvku není u běţně postavených objektů moţná, 

proto musíme kontrolovat řadu druhotných prvků, které by mohly signalizovat poruchu 

tohoto konstrukčního prvků. Při kontrole základu kontrolujeme: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Zavírání oken a dveří v 1.PP     leden 

Celistvost fasády      březen 

Povrch omítky v 1.PP      březen 

Podlaha v 1.PP      březen 

Stěny v 1.PP       březen 

 

Svislé nosné a nenosné konstrukce: 

Vadám na těchto konstrukčních prvcích můţeme předcházet, kdyţ budeme dělat 

pravidelné vizuální prohlídky vnějších a vnitřních povrchů.  

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka povrchů   duben 



 

30 

 

Stropní konstrukce: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Vizuální kontrola spodního líce stropu   duben 

Vizuální kontrola rovnosti podlah    duben 

 

Konstrukce zastřešení: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Vizuální kontrola půdního prostoru    čtvrtletně 

(Zatékání, čistota, větrání) 

Vizuální kontrola krovu, vazných trámů, kot. Prvku 1x za rok 

 

Krytina včetně oplechování: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Vizuální prohlídka půdních prostor    čtvrtletně 

Vizuální kontrola krytiny a klempířských výrobků  1x za rok 

 

Povrchy vnitřních stěn: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka maleb a obkladů  březen 

 

Povrchy vnějších stěn: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka     březen 

Kontrola dešťových svodů     březen, červen, září, prosinec  
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Schodiště: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Kontrola stavu zábradlí, upevnění madel,    měsíčně 

povrchová úprava zábradlí      

kontrola konstrukce stupňů, lokální porušení,   1x za rok 

kluzkost povrchu 

 

Vnější a vnitřní dveře a vrata: 

U dveří se nejčastěji kontroluje povrchová úprava, popraskanou nátěrů u dřevěných vrat 

a dveří to signalizuje navlhnutí. Dále pak se kontroluje pruţnost a tvar profilového 

těsnění, dovírání, kontrola vůle styku křídla a zárubní. Neoddělitelnou součástí dveří je i 

kování, u kterého musíme zkontrolovat správnou funkčnost.  

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka     1x za rok 

 

Okna, balkonové dveře a parapety: 

V této skupině konstrukčních dílů se postupuje obdobně jako u dveří a vrat.  

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka     1x za rok 

 

Konstrukce podlah a povrchové úpravy: 

Při této kontrole se musíme zaměřit na povrchovou úpravu a případné praskliny, 

musíme zjistit, zda se nám podlaha nevzdouvá nebo na terasách a neizolovaných 

difůzně uzavřených podlahách se netvoří osmotické bubliny. 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka podlah    1x za rok 

Prohlídky podhledů stropu pod podlahou   1x za rok 
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Montované podhledy stropů: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Podrobná vizuální prohlídka podhledů   1x za rok 

 

Balkóny a terasy: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Vizuální kontrola odvodu vody:    1x za měsíc 

Kontrola zábradlí      2x ročně 

Kontrola podlahy a nosné kce.     1x ročně 

 

Okapové chodníky a úpravy terénu: 

Předmět kontroly      Období kontroly 

Kontrola odvodu vody od budovy    čtvrtletně 

Kontrola stavu okapového chodníku    březen, říjen 

Kontrola vegetace      červen 

Kontrola drenáţe      1x ročně 
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8 Praktická část 

V praktické části aplikuju zjištěné zásady objektové inspekce na mnou vybraný b ytový 

dům v Ostravě Heřmanicích.  

Předmětem inspekce je vyhrazené technické zařízení a vybavení domu a ostatní 

technické zařízení a vybavení. Dále pak se inspekce zaměřuje na oblast konstrukčních 

dílů budovy. Při zjištěných nedostatcích navrhuji sjednání náprav v podobě údrţby a 

časových harmonogramů kontrol. 

8.1 Lokalizace objektu 

Objekt se nachází v Ostravě Heřmanicích na Ul. Zapletalova 1947/1 spadá pod 

katastrální území Slezské Ostravy, na parcele č. 5080.  

 

Obr.4 (zdroj: www.mapy.cz) Družicový snímek objektu 
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8.2 Charakteristika objektu 

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený bytový dům, který je tvořen 4.NP. Je to 

kombinace schodišťového a chodbového domu. Čítá 20 bytových jednotek a 5 garáţí 

z toho dvě jsou dvojgaráţe.  

 

 

Obr.5 Fotografie objektu  

V prvním nadzemním podlaţí se nachází sklepní boxy, hlavní uzávěr vody, plynu 

dále pak technická místnost se dvěma kotli, sušárna a prádelna, která uţ neplní svou 

funkci prádelny. Ve druhém nadzemním podlaţí je 7 bytů z toho 3 jsou přístupné ze 

schodiště a další 4 byty z přidruţené  chodby. Třetí nadzemní podlaţí je totoţné jako 

druhé, ale ve čtvrtém nadzemním podlaţí je změna a to taková ţe ze schodiště jiţ nejsou 

přístupné 3 byty, ale 2. 

Bytový dům má ve správě bytové druţstvo Nové huti se sídlem v Ostravě Zábřehu 

na ul. Hýlová 40. 

Bytový dům byl zkolaudován 25. 4. 2001, přibliţné stáří domu je 10 let. 
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8.2.1 Vlastnické poměry 

Jedná se o kolektivní vlastnictví a to ţe dům vlastní ze ¾ Statutární město Ostrava a z ¼ 

Stavební bytové druţstvo Nová huť  

8.3 Technický popis objektu 

 

 Základy jsou provedeny jako deska z ŢB s  obrácenými ţebry 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny tvárnicovým systémem POROTHERM  

365 mm a POROTHERM 300mm, v suterénu jsou ŢB sloupy, příčky jsou 

vyzděny z YTONGU tl. 150 mm 

 Vodorovné konstrukce stropů jsou provedeny v technologii SPIROLL, balkóny 

ŢB monolitické, překlady POROTHERM, a věnce jsou rovněţ ŢB monolitické 

 Schodišťové podesty a mezipodesty jsou navrţeny v technologii POROTHERM 

stropů. Schodišťová ramena jsou provedena monoliticky. Schodišťové stupně 

jsou nabetonovány na schodišťové desce s povrchovou úpravou–lepená 

protiskluzová keramická dlaţba  

 Podlahy chodeb jsou pokryty keramickou dlaţbou, v suterénu je podlaha tvořena 

betonovým potěrem s postřikem 

 Vnitřní omítky jsou provedeny z omítky POROTHERM universal a na příčkách 

z YTONGU je provedena tenkostěnná minerální omítka YTONG závěrečná 

vrstva je z vápenocementové štukové omítky 

 Vnější omítka je provedena z tepelněizolační omítky POROTHERM TO  

 Výplně otvorů jsou plastová okna, garáţová vrata plastová manuální a vstupní 

dveře jsou ocelové 

 Střecha- sedlová, tvořena krokvemi a falešnými mansardami, krytina střechy je 

z pozinkovaného granulovaného plechu 

 Okapové ţlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu 

 Malby jsou opatřeny 3 násobnou vápennou malbou a na chodbách je do výšky 

1,5m proveden latexový nástřik  
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8.3.1 Výpis vyhrazeného technického zařízení a vybavení 

Domovní plynovod: Je řešen jako nízkotlaký plynovod. Rozvody jsou v budově 

provedeny z černých ocelových trubek spojovaných přednostně svařováním, závitové 

spoje jsou pouţity pouze pro napojení plynoměrů, spotřebičů, kohoutů a regulátorů.  

Plynové kotle: V domě jsou instalovány dva kusy plynových teplovodních kotlů 

VIADRUS ECO GL 6Z-2. O výkonu 41 kW. 

Plynové sporáky:V jednotlivý bytech jsou napojeny plynové sporáky pomocí 

plynových hadic DN 15. 

Kotelna: Kotelna se nachází v 1.NP jsou v ní umístěné dva kotle VIADRUS ECO GL 

6Z-2. O výkonu 41 kW tzn. ţe dle ČSN 0707 03 se řadí dle jmenovitých výkonů kotlů 

do III. Kategorie.  

Komín: Komín je zděný a vyvločkovaný komínovou vloţkou nerez o průměru 200mm-

komín systému KORS P NER a v nadstřešní částí je nadstaven vícevrstvým nadstavcem 

NEREZ/AL.  

Elektroinstalace:V domě se nachází několik druhu prostředí kromě základního tak 

ještě vlhké prostředí to se týká prádelny a prostředí pod přístřeškem. Rozvody 

elektroinstalace jsou provedeny z kabelu CYKY 3C x 2,5mm2 a rozvody světelné 

instalace jsou provedeny z kabelů CYKY 3x1,5 mm2 .  

Hromosvod: K ochraně objektu před účinky atmosférického přepjetí je pouţito 

hřebenové jímací soustavy z Fe Zn o průřezu 70 mm2. 

 Přenosné hasicí přístroje:V domě se nachází přenosné hasící přístroje je v 1. NP a to 

6 kusů práškových hasicích přístrojů s náplní 6 kg a 1 kus sněhového hasicího přístroje.  

Nástěnné hydranty: V 2.NP aţ 4.NP je dům vybaven nástěnnými hydranty, které jsou 

zásobovány poţárním vodovodem. Jedná se o hydrantový systém typu D s tvarově 

stálou hadicí délky 30m.  
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8.3.2 Výpis ostatního technického zařízení 

Vodovod: Vodovodní přípojka rPE je napojena na nově vybudovaný veřejný 

vodovodní řád lPE D 110 v ulici Zapletalová měření odběru je umístěno uvnitř objektu 

v samostatné místnosti v 1 NP a je chráněno proti poškození a zamrznutí. Vnitřní 

rozvody teplé i studené vody jsou z chlorovaného PVC.  

Kanalizace: Kanalizační přípojka DN 200 (POLO-DUR. KANAL) je napojena na 

vybudovanou přípojku DN 300 v ulici Zapletalova. Kvalita vypouštěných odpadních 

vod odpovídá limitům kanalizačního řádu. Kanalizace je ze systému-KG 

8.4 Zhodnocení objektu 

Po provedené inspekci bytového domu na ul. Zapletalova 1947/1 bylo zjištěno, ţe se 

v objektu neprovádějí kontroly konstrukčních dílu budovy, proto jsem navrhl 

harmonogram kontrola a údrţby. V oblasti vyhrazeného technického zařízení a 

vybavení mi nebyly poskytnuty záznamy o posledních provozních revizích, proto jsem 

provedl návrh harmonogramu kontrol a revizí. Rovněţ jsem provedl harmonogram 

kontrol u ostatního technického zařízení a vybavení budovy.  
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9 Závěr 

Objektová inspekce patří do souboru činností a postupů údrţby stavby. Postupy při 

objektové inspekci slouţí k zhodnocení stavu budovy nebo jednotlivých konstrukčních 

dílů, případně technického zařízení a k odhalení vad. Prostřednictvím objektové 

inspekce zjistíme, zda funguje správa objektu a jsou plněny všechny povinnosti správce. 

V konečném důsledku slouţí také k ušetření vynaloţených finančních prostředků za 

údrţbu. 

Příkladem můţe být včasné odhalení vady prostřednictvím inspekce například na 

vodovodu, která by mohla vést k havárii, to znamená, ţe díky včasnému odhalení 

nemusíme do nákladu na opravu počítat finance spojené s likvidací škod nebo jiných 

prací, které by díky včasnému odhalení vad nemuseli proběhnout.  

Při provádění pravidelných inspekcí stavu a zařízení objektu můţeme minimalizovat 

potřebu jeho problematické a finančně nákladné údrţby.  
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Příloha č. 2 

Výřez z katastrální mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 
 

 

 

Zdroj: www.cuzk.cz Výřez z katastrální mapy 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 Příklad osvědčení o akreditaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Příklad formuláře žádosti o inspekci 

 



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 
Inspekční orgán 4003 

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 

tel.:  286019 433, 602 210 333, fax : 286883897 

http://www.tzus.cz             E-mail :aryskova@tzus.cz 
 

 

 

 

 

 

ŢÁDOST O PROVEDENÍ INSPEKCE 
 

1. Název žadatele (právní subjekt) : 

 

2. IČ:  

3. DIČ:  

 

4. Adresa : 

 

5. Tel.: 

  
6. Fax: 

 
7. E-mail: 

 

8. Bankovní spojení :  9. Č. účtu :  

10. Zapsáno v obchodním rejstříku u   , oddíl   , vložka   

11. Statutární zástupce : 

 

12. Funkce 

 

13. Zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: 

 

14. Pracovníci oprávnění k jednání s inspekčním orgánem  (jméno, funkce, spojení, zástupce) 

 

15. Bližší určení předmětu inspekce (výrobek, služba, proces nebo služba, které bude z hlediska shody se specifikací 

(předmětem stanovenými požadavky) zkoumán : 

 

16. Druh inspekce: (jednorázová x opakovaní): 

 

17. Podklady pro inspekci (specifikace), které zajišťuje objednatel – viz příloha: 

 

18. Předpokládaný termín plnění: 

Předání podkladů:                                                       Zahájení inspekce:                      

Dokončení inspekce: (předání inspekční zprávy): 

Výstupy: Inspekční zpráva  v …  vyhotoveních, inspekční certifikát ( v případě zjištěné shody) 

Ţadatel prohlašuje, ţe údaje uvedené v této ţádosti jsou úplné a správné. 

Ţadatel se zavazuje vyhovět poţadavkům na inspekci a předloţit všechny informace nezbytné pro hodnocení. 

 

 

 

 

…………………………………… ………………………………... 

místo a datum vystavení žádosti razítko žadatele a podpis 
 

NEVYPLŇUJTE: 
Došlo dne Potvrzeno dne Číslo zakázky Registrační číslo ţádosti 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Inspekční zpráva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět inspekce 

Inspekce je zaměřena na bytový dům v Ostravě na ul. Zapletalova 1947/1 PSČ 710 00. 

Předmětem inspekce bylo posoudit stav konstrukčních dílu bytového domu dále pak stav 

vyhrazeného a ostatního technického zařízení a vybavení, v případě zjištěných nedostatků 

bylo provedeno navržení náprav. 

 V oblasti konstrukčních dílu je zhodnocen jejich stav a při zjištěných závadách 

navržena údržba a harmonogram kontrol a údržby v příloze č. 6  

 V oblasti technického zařízení je u vyhrazeného zařízení z důvodu neposkytnutí 

posledních záznamu o provozních revizích navržen harmonogram zákonných kontrol a revizí 

a u ostatního technického zařízení a vybavení je zhodnocen jeho stav a navržen harmonogram 

kontrol v příloze č. 7.    

Poznámka 

Inspekční zpráva není vytvořena dle žádného vzoru ani jiného materiálu, jedná se o můj 

osobní návrh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONSTRUKČNÍ DÍLY  



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Základy 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Základy jsou provedeny jako deska z ŽB s  obrácenými žebry. Konstrukce je v pořádku, 

navazující konstrukční díly, kterými jsou podlahy a stěny v 1 NP a fasáda nesignalizují 

žádnou vadu. Zavírání oken je rovněž bezproblémové. 

 

Návrh údržby 

                  

 

 

 

________________________ 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Kontrolu zavírání oken provedeme v lednu roku 2011 

Kontrolu podlah a stěn v 1 NP a kontrolu celistvosti fasády provedeme v březnu 2011 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 1 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny tvárnicovým systémem POROTHERM  365mm a 

POROTHERM 300mm, v 1 NP jsou ŽB sloupy, příčky jsou vyzděny z YTONGU tl. 150 

mm.  

Konstrukce je bez závad. 

Návrh údržby 

                  

 

 

 

________________________ 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrolu provedeme v březnu roku 2011. 
 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 2 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Stropní konstrukce 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Vodorovné konstrukce stropů jsou provedeny v technologii SPIROLL. Podlahy na 

kontrolovaných stropech a spodní líce stropů nesignalizovali žádné náznaky vad. 

Návrh údržby 

                  

  

 

 

________________________ 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu provedeme v dubnu roku 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 3   



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Konstrukce zastřešení 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Střecha je sedlová tvořena falešnými mansardami, podkroví je obydlené a jednotlivé 

podhledy v posledním nadzemním podlaží nesignalizovali vadu konstrukce zastřešení. 

Návrh údržby 

                  

  

 

 

 

________________________ 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další podrobná vizuální prohlídka obydleného podkroví bude provedena v březnu roku 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 4  



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Krytina včetně oplechování 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Krytina je z pozinkovaného granulovaného plechu, střešní žlaby jsou rovněž 

z pozinkovaného plechu opatřené nátěrem. Stav střechy je dobrý ale žlaby jsou zaneseny a 

místy je u žlabů a svodů oprýskaná barva. 

Návrh údržby 

                  

Okapové žlaby by bylo vhodné vyčistit od usazenin ze střechy odstranit původní barvu, 

odmastit a opatřit v jedné vrstvě základním nátěrem a ve dvou vrstvách finálním nátěrem. 

Tento postup zopakujeme u dalšího střešního oplechování.   

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrolu a čištění okapových žlabů provedeme v dubnu roku 2011 

Další natření provedeme až na základě kontroly v průběhu životnosti objektu  

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 5  



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Povrchy vnitřních stěn 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Závěrečná úprava vnitřních stěn je tvořena vápenocementovou štukovou omítkou a opatřena 

vápennou malbou, na chodbách je do 1,5m od podlahy proveden omyvatelný latexový 

nástřik. Latexový nástřik je místy oprýskán a vápenná malba zpuchřelá. U vchodových dveří 

je v omítce trhlina. Trhlina je staticky nezávadná a je pouze v omítce nikoliv ve zdivu, 

podobná trhlina se rovněž nachází při výstupu na mezipodestě z 3 NP.  

Návrh údržby 

                  

Odstranit z omítky původní malbu, trhliny zatmelit tlakovým tmelem, po té omítku natřít 

disperzním nátěrem z důvodu přilnavosti nové malby a nakonec opatřit vápennou malbou ve 

dvou vrstvách a do 1,5m nad podlahou použít latexový nástřik.  

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu provedeme v březnu roku 2011. 

Obnovu malby provedeme v květnu roku 2015. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 6  



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Povrchy vnějších stěn 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Vnější omítka je provedena z tepelněizolační omítky POROTHERM TO. a je opatřena bílým 

fasádním nátěre. K tomuto konstrukčnímu dílu patří rovněž okapové svody, které jsou 

z pozinkovaného plechu a natřeny barvou, dále k tomuto konstrukčnímu dílu řadíme lapač 

střešních splaveni. Fasáda je zanesena prachem a lapač střešních splavenin je ucpán 

nečistotami ze střechy. 

 

Návrh údržby 

                  

Z fasády odstraníme nánosy prachu VAP-čističem pod mírným tlakem vody. Lapač střešních 

splavenin vyčistíme. 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu provedeme v dubnu roku 2011, kontrolu dešťových svodů provedeme 

v červnu roku 2010, v tomto roce rovněž provedeme čištění lapače střešních splavenin a 

čištění fasády v červenci 2013. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 7 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Schodiště 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Schodiště je ŽB-monolitické s nabetonovanými stupni a podesty jsou ze systému 

POROTHERM. Povrch je opatřen protiskluznou keramickou dlažbou. 

Na konstrukci stupňů nebyla odhalena žádna vada, zábradlí je kovové a pevně ukotveno do 

schodišťového ramene. Jedinou závadou je oprýskaná barva na povrchu zábradlí.  

Návrh údržby 

                  

Odstranit starý nátěr odmastit konstrukci zábradlí a opatřit jej nátěrem. Nejprve základním a 

pak finálním ve dvou vrstvách.  

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu zábradlí provedeme v červenci roku 2010 a kontrolu schodišťových 

stupňů v červenci roku 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 8 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Dveře a garážová vrata 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Vchodové dveře jsou ocelové a garážová vrata plastová manuální. U garážových vrat nebyly 

zjištěny žádné funkční nedostatky tak jako u vstupních dveří. Ale při další kontrole by bylo 

vhodné vstupní dveře opatřit nátěrem. 

Návrh údržby 

                  

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrola proběhne v květnu v roce 2011 a při ní bude provedena obnova povrchu. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 9 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Okna a balkonové dveře 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Okna a balkónové dveře jsou plastové od Firmy VJAČKA okno na chodbě při výstupu na 

mezipodestě mez prvním a druhým NP. Je špatně ovladatelné a nedovírá. Podobné problémy 

jsou rovněž u okna při vstupu do objektu. U garážových vrat nebyli zjištěny žádné funkční 

vady. 

Návrh údržby 

Okna je potřeba seřídit pomoci imbusového klíče. 
 

 

 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrola proběhne v květnu v 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 10 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Konstrukce podlah včetně povrchových úprav 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

V objektu jsou betonové mazaniny, které jsou na chodbách pokryty keramickou 

protiskluzovou dlažbou a ve skladovacích, prádelně a sušárně jsou jako nášlapná vrstva 

nástřiky. Podlaha je celistvá bez poškození s výjimkou uvolněné dlažby u vstupních dveří a 

před bytem č.20 ve 4 NP. Postřik je rovněž celistvý s výjimkou sušárny kde barva na potěru 

odprýskává.  

Návrh údržby 

Uvolněnou dlažbu opatrně odstranit abychom nenarušili další dlaždice, místo kde ležela 

dokonale očistit od původního tmelového lože. A znovu do tmele nalepíme novou dlažbu a 

zaspárujeme. Nástřik odstraníme a znovu provedeme.               

 

 

 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu provedeme v březnu 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 11 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Montovaní podhledy 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Montované podhledy se nacházejí v 1 NP jsou bez známky mechanického poškození celistvé 

po celé své ploše. 

Návrh údržby 

                  

 

 

 

________________________ 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další vizuální kontrolu provedeme v květnu 2011. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 12 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Balkóny 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Jsou řešeny jako ŽB monolitická deska. Nosná konstrukce nejevila žádné vady, podlaha byla 

celistvá bez porušení, zábradlí bylo pevně ukotveno do ŽB monolitické desky, voda 

z podlahy balkónu bezproblémově odtékala. 

Návrh údržby 

                  

 

 

 

________________________ 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrola proběhne v červenci 2010. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 13 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Název konstrukčního dílu  

Okapové chodníky 

Popis konstrukce a stavu konstrukce 

Chodníky jsou provedeny z betonových dlaždic 500 mm x 500 mm x 35 mm. Chodník je 

v pořádku bez poškození plni bez problému svou funkci, drenáž rovněž odvádí vodu. Jedinou 

vadou je, že je zanesen od organických nečistot.   

Návrh údržby 

Odstranění organických nečistot pomocí vysokotlakého čističe-VAP. 
 

 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

V srpnu roku 2010 by se měla odstranit z okapového chodníku vegetace ´, očistit jej od 

organických nečistot a vyčistit drenáž.  

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ TECH. ZAŘÍZENÍ 

A VYBAVENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Technického zařízení 

Kanalizace 

Popis zařízení a stavu zařízení 

Kanalizační přípojka DN 200 (POLO-DUR. KANAL) je napojena na vybudovanou přípojku 

DN 300 v ulici Zapletalova. Kvalita vypouštěných odpadních vod odpovídá limitům 

kanalizačního řádu. Kanalizace je ze systému-KG . Kanalizační armatury a vypouštěcí 

armatury neprosakují. 

 

Návrh údržby 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Vodovod 

Další kontrola proběhne v prosinci 2010. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 1 



Datum: 

16. 4. 2010 

Příjmení, jméno zhotovitele: 

Daris Robert 

Technického zařízení 

Vodovod 

Popis zařízení a stavu zařízení 

Vodovodní přípojka rPE je napojena na nově vybudovaný veřejný vodovodní řád lPE D 110 

v ulici Zapletalová měření odběru je umístěno uvnitř objektu v samostatné místnosti v 1 NP a 

je chráněno proti poškození a zamrznutí. Vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou 

z chlorovaného PVC. Rozvody teplé a studené vody a uzavírací armatury jsou těsné a 

neprosakují. Rozvody vody ani jeho příslušenství nejeví žádné náznaky vady. 

 

Návrh údržby 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

Stupnice hodnocení stavu dílu od nejlepšího stavu k nejhoršímu 

1         2         3         4         5         6         7         8          9         10 

Poznámka 

Další kontrola proběhne v říjnu roku 2010. 

Podpis V Ostravě dne: Číslo listu: 2 



Zhodnocení stavu objektu 

V bytovém domě na ul. Zapletalova 1947/1 nebyly zjištěny žádné větší závady jak v oblasti 

konstrukčních dílu, tak v oblasti technického zařízení a vybavení. Dům může být 

bezproblémově využíván k funkci bydlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 29.4.2010                                                                                                                                          



 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Harmonogram kontrol a údržby 

 

 

 

 



ROK

Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny, podlahy,omítky v 1NP

Svislé nosné a nenosné kce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální kontrola

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2011 20122010



ROK

Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč. Povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy,nos. Kce

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2011 20122010



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy,omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální kontrola

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2013 20152014



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč. Povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce.

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2013 2014 2015



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy,omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2016 2017 2018



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč. Povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy,nos. kce 

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2016 2017 2018



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2019 2020 2021



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč.povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce 

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2019 2020 2021



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy, omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2022 2023 2024



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč. povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Blkóny

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2022 2023 2024



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy, omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2025 2026 2027



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč.povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Bakóny 

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2025 2026 2027



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy, omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2028 2029 2030



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč.povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny 

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2028 2029 2030



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy, omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2031 2032 2033



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč.povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny 

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nosne kce.

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstraněni vegetace

Čištění drenáže

2031 2032 2033



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Základy

Zavírání oken dveří v 1 NP

Celistvost fasády v 1NP

stěny podlahy, omítky v 1NP

Svislé nosné konstrukce

Podrobná vizuální prohlídka

Stropní konstrukce

Viz. kontrola spod. líce stropu

Vizuální kontroly podlah

Konstrukce zastřešení

Vizuální prostor

Krytina včetně oplechování

Viz. prohlídka krytiny a oplech.

Čištění střechy,žlabů

Údržba nátěru

Povrchy vnitřních stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Údržba nátěru (obnova)

Keramické obklady (obnova)

Nástřiky (obnova)

Povrchy vnějších stěn

Podrobná vizuální prohlídka

Kontrola dešťových svodů

Čištění fasády

Povrch fasády (obnova)

Klempířské prvky (obnova)

Čištění gajgru

Kontroly

Údržba

2034



ROK

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konstrukční díl

Schodiště

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola konstrukce stupňů

Nátěr(obnova)

Dveře, vrata vnitřní vnější

Podrobná vizuální prohlídka 

Obnova povrchu

Okna a balkónové dveře

Podrobná vizuální prohlídka 

Seřízení

Kce. Podlah vč.Povrch.úpravy

Vizuální prohlídka podlah

prohlídka kce. Str. pod podlahou

Nástřiky 

Keramická dlažba (obnova)

Montované podhledy stropu

Podrobná vizuální prohlídka 

Balkóny 

Vizuální prohlídka odtoku vody

Kontrola zábradlí upevnění, nátěr

Kontrola podlahy, nos. Kce 

Nátěry zábradlí

Keramická dlažba (obnova)

Okapové chodníky

Kontrola odvodu vody od budovy

Kontrola stavu chodníku

Kontrola vegetace

Kontrola drenáže

Čištění chodníku

Odstranění vegetace

Čištění drenáže

2034



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

Harmonogram kontrol a revizí 

 

 

 

 



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

 těsnost rozvodů, armatur

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2011

2012

2010

2011

2012

2010



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

Vyhrazené technické zařízení

2013 2014 2015

2013 20152014



ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2018

2016 2017 2018

2016 2017



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2019 2020 2021

2019 2020 2021



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

20232022 2024

2022 2023 2024



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2025 2026 2027

2025 2026 2027



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. Žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2028 2029

2029 2030

2030

2028



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. Žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

20332031 2032

2031 2032 2033



Vyhrazené technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domovní plynovod

Plynové sporáky

Kotelny

Kotle

Komíny

El.instal.chodby, sklepy,garáže

El.instal.prádelna,sušárna

El.instalace pod přístřeškšem

Hromosvod

Pěnové hasící přístroje

Práškové hasící přísteoje

Nástěnné hydranty

Preventivní požární kontroly

Ostatní technické zařízení

ROK

Název zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalizace

Kanalizační armatury, zpětné ar.

Gajgry, okap. Žlaby, svody

Vodovod

rozvody, armatury

Povinné revize

Povinné kontroly

Kontroly prováděné správcem

2034

2034


