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Anotace bakalářské práce 

Tato bakalářská práce na téma „Tvorba stavebního pasportu a prostorového pasportu 

(parcely a budovy) v prostředí městských samospráv“ má celkem 40 stran. 

Předmětem této bakalářské práce je proniknutí do problematiky vytváření 

technického stavebního a prostorového pasportu a vytváření časového a finančního 

plánu údrţby, oprav, kontrol a revizí na konkrétní objekt správní budovy. V první části 

se práce zaobírá teoretickými východisky plánování údrţby, oprav, kontrol a revizí a 

teoreticky tyto pojmy definuje. Tato část je také seznámením s jinými pojmy, jako jsou 

rekonstrukce, modernizace a další, které s touto problematikou souvisí. Dále jsou zde 

popsány moţnosti vyuţití softwarové podpory pro evidenci záznamu technického stavu 

objektu a pro plánování údrţby a kontrol, které správcům a majitelům objektu ulehčují 

práci. 

Cílem druhé, praktické, části bylo veškeré poznatky získané v první, teoretické, 

části aplikovat na konkrétní objekt. Tímto objektem je nově opravená správní budova 

A, leţící v Ostravě – Jih. Praktická část obsahuje pouze aplikaci na budovu A z toho 

důvodu, aby práce nebyla příliš obsáhlá. Součástí této kapitoly je vytvoření návrhu 

technického stavebního prostorového pasportu objektu správní budovy slouţícího pro 

zajišťování časového plánu údrţby, oprav, kontrol a revizí. Při tvoření finančního plánu 

byl pouţit softwarový program Buildpass. 

Anotation of Bachelor’s Thesis 

The topic of my bachelor’s thesis is „Formation of building passport and spatial 

passport (building plots and building) in environmental urban of self administration“ 

and it has 40 pages. 

The subject of this thesis is the insight into the problems of building and creation 

of technical passport of space and time creating a financial plan for maintenance, 

repairs, inspections and specific object of the administration building. In the first part of 

the work with the theoretical background scheduling of maintenance, repairs, 

inspections and theoretically, and the inverse. This part is also becoming familiar with 



 

 

other terms such as reconstruction, modernization, and others that relate to this issue. It 

further describes the possibilities of software support for record keeping of technical 

condition of the building and planning for maintenance and inspections by the building 

owners and managers to work easier.  

The second, practical part was all the knowledge gained in the theoretical, 

applied to the specific object. This building is newly renovated administrative building, 

located in Ostrava - Jih. The practical part contains only applications on buildings and 

on the ground that the work was too extensive. This chapter is a draft technical building 

space object passport office building which serves for providing a schedule of 

maintenance, repairs, inspections and revisions. When creating a financial plan software 

program was used Buildpass.  
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1 Úvod 

Náklady na provoz a údrţbu kteréhokoliv objektu neustále rostou. Výši těchto nákladů 

ovlivňují jak rostoucí ceny energií, tak i pro někoho takové drobnosti, jako je způsob 

vyuţití prostor, optimální vyuţívání všech technologií nebo zajištění kvalitních sluţeb 

v budově. Proto si v současném období kaţdý majitel objektu, správce nebo facility 

manager kladou otázky „Jak ušetřit provozní náklady budov, jak zajistit maximální 

efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků na údrţbu a opravy, kdy je třeba 

jaké opravy a údrţbu provést atd.?“ V posledních letech proto vznikl nový pojem 

pasportizace, která se touto problematikou zabývá. Usnadňuje správcům a majitelům 

budov spravovat danou nemovitost, vést záznamy o jejím technickém stavu a plánovat 

různé opravy a údrţby. Pro usnadnění, jak vést tyto záznamy, byly vyvinuté různé 

softwarové programy. Samotná pasportizace a její zkoumání technického stavu pro 

návrh údrţby, oprav, kontrol a revizí tady byla odjakţiva, jen se tomu nekladl takový 

důraz, jaký by se klást mohl. 

Pasportizace spadá pod vědní disciplínu Facility Management. Je to poměrně 

mladý obor, který známe spíše pod pojmem správa majetku, správa budov nebo správa 

nemovitostí s tím rozdílem, ţe FM se nezabývá jen technickou částí, jak zajišťovat 

údrţbu a revize v objektu, jak sjednotit plánování a řízení správy majetku, ale tento 

vědní obor má myšlenku daleko hlubší. V různých organizacích, ve firmách, 

v podnicích je úkolem FM sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 

Zajišťuje veškeré sluţby od úklidu aţ po vrcholový management. Obsahuje v sobě 

obchodní administrativu, architekturu, humanitní a technické vědy. Jinak řečeno, správa 

majetku spadá pod FM. Hlavní přínosy FM jsou např. úspora provozních nákladů, 

zvýšení produktivity zaměstnanců a úkolem je dosáhnout optimální výše provozních 

nákladů a přitom zajistit kvalitu poskytovaných sluţeb. FM nám ušetří jak spoustu 

nákladů tak i starostí. 

V České republice je současný stav, ať uţ jde o budovy administrativní, bytové, 

průmyslové nebo kulturní, poznamenán dlouhodobě zanedbávanou údrţbou z důvodu 

odkládání potřebných oprav. Řada konstrukčních částí budov zaznamenává váţné 
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závady projevující se zvýšenými provozními náklady, sniţováním uţitných vlastností a 

provozní bezpečnosti a sniţováním úrovně uţívání budov. Z tohoto důvodu jsem si  pro 

svou bakalářskou práci vybrala toto téma, které mi umoţní proniknout do výše popsané  

problematiky a pomůţe mi získat potřebné informace a přehled o pasportizaci, údrţbě, 

opravě, kontrolách a revizích, které budou v praktické části práce aplikovány na 

konkrétní administrativní budovu. Pomocí získaných vědomostí bude sestaven časový a 

finanční plán údrţby, oprav, kontrol a revizí. Součástí přípravy této práce bude 

seznámení se třemi konkrétními softwarovými programy a následná práce s jedním 

z nich, jehoţ pomocí bude následně do bakalářské práce sestaven časový a finanční 

plán.
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2 Evidence o technickém stavu správní budovy 

Nemovitost přináší svým majitelům nebo správcům nemalé starosti. Jednotlivé úkoly, 

které musejí správci a majitelé nemovitostí kaţdodenně řešit, lze shrnout pod pojem 

správa nemovitosti. Správa objektu není jen o úklidu a výběru nájemného za nebytové 

prostory, skutečná správa zahrnuje mnohem více úkolů a dokonce z různých oblastí 

jako jsou práva, stavebnictví, ekonomika, sluţby, organizace. 

Městské úřady, ministerstva apod. instituce vlastní velký objem majetku, proto 

pro správné fungování ve státní správě a samosprávě je důleţité mít k dispozici rychlý a 

aktuální přehled o budovách pomocí nějaké evidence. 

Evidence o stavu majetku o objednané a provedené údrţbě se v dnešní pokročilé 

době provádí pomocí počítačů a různých softwarových programů, coţ usnadňuje 

moţnost převodu vybraných údajů mezi jednotlivými programy např. nákladů a 

pasportů. 

Vlastník (správce) budovy je povinen zabezpečovat bezporuchový provoz, coţ 

je údrţba, oprava, servis technických zařízení atd. Důleţitá je, jak uţ bylo zmíněno, 

evidence o stavu majetku. Evidenci zajistíme zpracováním tzv. pasportizace. [5, 6, 21] 

2.1 Pasportizace stavebního objektu 

V roce 1964 zavedlo pasportizaci usnesení vlády. Je to soubor informací o aktuálním 

stavebnětechnickém stavu spravovaného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí, 

nábytku a příslušenství přes instalaci aţ po přípojky inţenýrských sítí. 

2.1.1 Účel pasportizace 

Pasportizace měla zvýšit hospodárnost vynakládaných prostředků na opravu a údrţbu 

budovy. Výsledky pasportizace měly být vyuţity pro plánování oprav, rekonstrukce, 

modernizace a demolice budov, které byly k tomu určeny. To vše zahrnuje Metodika 

pro vedení a zpracování pasportů domů, která byla k zajištění těchto úkolů vydána. 
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2.1.2 Důvod pořízení pasportizace 

Pasportizace zahrnuje informace o skutečném současném technickém stavu jednotlivých 

domů a dalších základních prostředků a zařízení, jako podklad k sestavení rozpočtu na 

další období a stanoví potřeby oprav podle ţivotnosti a odstranění zanedbanosti. 

2.1.3 Technickoekonomická dokumentace pasportizace 

Technické a ekonomické údaje se sledují v pasportech na konstrukčních prvcích 

jednotlivých stavebních částí a předmětů. Tyto údaje přesněji nazýváme 

technickoekonomickou dokumentací. Neustále se informace aktualizují, protoţe 

vznikají celé řady změn (technické, majetkové, ekonomické atd.), které se řadí do 

původního základního souboru pasportizace a jejich promítnutím vzniká soubor 

aktualizovaný. 

2.1.4 Co je obsahem pasportizace 

Pasportizace objektu má obsahovat: 

 Archivní výkresovou dokumentaci, geodetické zaměření objektu. 

 Podrobnou fotodokumentaci (exteriér, interiér). 

 Digitální videozáznam. 

 Tabulkovou část vykazující potřebné výměry jednotlivých konstrukcí 

objektu. 

 Textovou část obsahující: 

o podrobný popis objektu od stavebně konstrukčního řešení po instalaci, 

o detailní parametry místností, údaje o technickém vybavení, 

o komplexní hodnocení stávajícího stavu objektu, 

o doporučený postup při opravách a údrţbě v průběhu uţívání objektu. 

2.1.5 Využití pasportizace v praxi 

Právní úprava neukládá vlastníku domu povinnost vést jednotlivé druhy pasportů, ale je 

to moţnost, jak si zajistit přehled o stavebnětechnickém stavu budovy. [3, 5] 



 

5 

 

2.2 Pasport domu 

Pasport domu obsahuje: 

 Záhlaví pasportu obsahuje údaje o umístění – kraj, obec, ulice, číslo popisné, 

číslo orientační, typ domu, rok výstavby, památková péče, rok doţití, číslo 

katastru, číslo parcely, budova (trakt). 

 Základní údaje – poloha domu, druh stavby, rozměry domu, zelené pásy, vnější 

komunikace, schodiště, společné prostory domu. 

 Konstrukční prvky – druh krytin, klempířské prvky, komíny, povrchové 

úpravy, podlahy, sklepy, okna, dveře, stropy a obvodové zdivo. 

 Zdravotně technická instalace – vodoinstalace, kanalizace, plynofikace, 

elektroinstalace, topení, teplá voda. 

 Vybavení a zařízení domu – výtahy, kamna, sporáky a vařiče, prádelna a 

sušárna, různé (čerpadla elektrická, čerpadla ruční, schránky na dopisy, centrální 

ventilátory, přístřešek na popelnice). – příloha č. 4 [3] 

2.3 Pasport nebytového prostoru 

Pasport nebytového prostoru obsahuje: 

 Záhlaví pasportu obsahuje údaje o umístění – region, obec, ulice, číslo 

popisné, číslo nebytového prostoru a rok výstavby. 

 Základní údaje – nebytové prostory pronajímatele (sklepy, sociální zařízení, 

obchodní místnosti, kanceláře, dílny a provozovny, pracovny umělecké a 

vědecké, garáţe, kulturní místnosti). 

 Konstrukční prvky – povrchové úpravy, podlahy, dveře, vodoinstalace, 

kanalizace, elektroinstalace, topení, teplá voda, kamna, sporáky a vařiče, různé 

(rolety, kovové těsnění oken, vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské 

linky bez skříněk, chladničky, ventilátory, lapače par). 

 Identifikační údaje 

 Informativní údaje o nájemci – příloha č. 5 [3] 
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2.4 Typy pasportů 

Kromě rozdělení na pasport domu a pasport nebytového prostoru je pasport ve správní 

budově tvořen také dílčími třídami dle jednotlivých typů: 

 prostorový – zahrnuje všechna prostorová zařízení, tj. pozemky, parcely, areály, 

detailní strukturu budov a stavebních objektů do úrovně ploch a místností atd., 

 stavební – popisuje veškeré stavební a konstrukční prvky zejména budov a 

ostatních stavebních objektů, 

 technický – eviduje veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a 

inventář, ale i vnější technická zařízení, inţenýrské sítě apod, 

 personální – zahrnuje a dává přehled o umístění jednotlivých pracovníků na 

pracovištích a plochách, 

 grafická prezentace dat – zahrnuje zobrazení výkresové dokumentace pro 

vnější i vnitřní plochy. [26] 
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3 Počítačová podpora Facility Managementu 

Softwarové podpory Facility Managementu tzv. CAFM softwary, nebo-li informační 

systémy zpracovávající grafické informace v databázových strukturách, by mohly 

v budoucnu patřit k důleţitým nástrojům podporujícím rozhodování podnikového 

managementu. Vyuţití CAFM systémů (kombinace databázových systému s grafickým 

prostředím) je moţné hlavně v oblasti tzv. Facility Managementu. S těmito systémy 

úzce souvisí AUTOCAD či GIS. 

Cílem nasazování CAFM systémů je sniţování provozních nákladů, prodlouţení 

ţivotnosti sledovaných objektů a předmětů, správa a údrţba dokumentace, inventury a 

kontroly, optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními 

procesy, zvyšování kvality poskytovaných sluţeb, zvyšování kvality prostředí atd. 

První CAFM systémy byly v České Republice implementovány kolem roku 

1997. V ČR existují dodavatelé s vlastním řešením  CAFM systému (např. firmy FaMa, 

HSI, ASP, SoftConsult). [7] 

3.1 Druhy CAFM systémů 

Mezi softwarové systémy pouţívané pro Facility Management patří například FaMa, Pit 

FM, FM@Web, ABI, AFM aj. 

3.1.1 FaMa – Facility Management, TESCO SW a.s. 

Softwarové řešení pro správu a údrţbu majetku, tzv. CAFM (Computer Aided Facility 

Management) a CMMS (Computerizet Maintenance Management Software) systémy, 

jsou důleţitou součástí produktů společnosti TESCO SW a.s. Facility Management 

systémy jsou vhodné pro všechny organizace, které chtějí efektivně pečovat o svůj 

majetek, jako jsou např. administrativní budovy, soudy, nemocnice, hotely atd. Uplatní 

se také v průmyslových podnicích, kde se sleduje a vyhodnocuje průběh údrţbových 

prací. [23] 

TESCO SW a.s. je členem sdruţení IFMA (International Facility Management 

Association), mezinárodní asociace, která se zabývá komplexní správou a zabezpečením 
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objektů a jejich vnitřního vybavení. TESCO SW a.s. má díky svému členství přístup 

k nejmodernějším technologiím a mezinárodnímu know-how v oblasti facility 

managementu (CAFM) a řízení údrţby (CMMS). 

Facility Management systém FaMa+ je CAFM (Computer Aided Facility Management) 

software podporuje správu a údrţbu budov. Nejvýhodnější pouţití má v organizacích 

státní správy a samosprávy jako jsou např. soudy, města, kraje a organizace, které se 

starají o majetek např. administrativní budovy, školy, univerzity, nemocnice, hotely 

atd., v rámci kterých lze docílit větších úspor nákladů. Informační systém FaMa+ 

pokrývá svými moduly i procesy operativní správy a údrţby strojního zařízení, 

technologických celků, budov a areálů a jejich pravidelné i sezónní plánování. Kromě 

detailní technické evidence objektů údrţby a způsobu jejich udrţování, systém 

umoţňuje průběţné řízení údrţbových prací, sledování veškerých nákladů a operativní 

řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů. [24, 25] 

 

Obr. 1 (zdroj: [25]) CAFM systém FaMa+ 

3.1.2 FM@Web – facility management, XANADU a.s. 

FM@Web je systém pro správu majetku (Facility Management). Běţným uţivatelům 

poskytuje snadný přístup k informacím o majetku a jeho geografické poloze, 

dokumentům, mapám a geografickým informacím. Je určen především pro správce a 

vlastníky budov nebo podnikových areálů. Sdruţuje špičkové technologie v oblasti 

grafických systémů Autodesku. [22] 
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4 Údržba a oprava domu 

Historickými a tradičními způsoby byly stavěny objekty, u kterých se postupem času 

začaly projevovat poruchy konstrukčních částí. Nedostatečná údrţba a tyto konstrukční 

systémy byly podnětem k rekonstrukci a modernizaci budov. Ve stavebnictví se jiţ 

historické stavební konstrukce nepouţívají. Patří mezi ně např. kvádrové zdivo, klenby, 

klasické cihelné zdivo. 

4.1 Údržba jednotlivých konstrukčních částí budovy 

Poruchy budov stavby dělíme podle způsobu vzniku nebo z hlediska statického. V praxi 

ale poruchy vznikají působením více faktorů. Jedná se o poškození konstrukce nebo o 

deformaci tvaru. 

Základové zdivo můžou narušit tři základní příčiny poruch: 

 vlhkost 

 neúnosnost podlaţí 

 přetíţení 

Jelikoţ základy a základové zdivo jsou pro stavbu nejdůleţitější, jejich špatný stav 

můţe mít váţné důsledky. Druhým důleţitým konstrukčním prvkem jsou nosné stavební 

konstrukce. Jsou to zdiva pilíře a sloupy. Závisí na kvalitě provedení jednotlivých prvků, 

kvalitě stavebního materiálu, na nosnosti základových konstrukcí, velikosti zatíţení svislé 

konstrukce a také na vlivech mechanických a povětrnostních.  

4.1.1 Konstrukční prvky střešního pláště 

Nejčastější příčinou závady bývá zatékání a to u všech těchto prvků: 

1. Poškozená krytina – hydroizolační vrstva, konstrukce úţlabí, nároţí hřebenů, 

klempířské prvky (lemování, okapové ţlaby, okapové římsy) – zanesení okapových 

ţlabů, kotlíků, svodů. 

2. Zatékaní kolem otvorů – střešní okna a poklopy, světlíky. 

3. Zatékaní kolem prostupů – komínová tělesa, poţární dělicí stěny, odvětrávací 

průduchy. 

4. Konstrukce šikmé střechy (zatékaní ve spárách, spojích) – konstrukce krovu (pobití, 

laťování, tepelná izolace). 
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5. Konstrukce ploché střechy (zatékaní ve spárách, spojích) – střešní nosná deska, 

spádové vrstvy, tepelná izolace, parotěsná zábrana. 

6. Hromosvody, antény, komínové lávky – ukotvení ocelové konstrukce, průchody 

hydroizolací, vedení svodů. 

Rozdělení plochých střech: 

 Jednoplášťová – pořadí vrstev = vodotěsná izolace, tepelná izolace, parotěsná zábrana, 

spádová vrstva, nosná konstrukce střechy. 

 Dvouplášťová – pořadí vrstev = vodotěsná izolace, nosná konstrukce horního pláště ve 

sklonu, větraná vzduchová mezera, tepelná izolace, parotěsná zábrana, nosná 

konstrukce střechy. 

Při poruše střešního pláště můţe dojít k porušení obvodového pláště, dřevěné 

střešní konstrukce – krovy, povrchové úpravy stropů a stěn a statiky dřevěných trámových 

stropů v posledním nadzemním podlaţí. 

4.1.2 Konstrukční prvky obvodového pláště 

Závady způsobené atmosférickými vlivy se projevují u venkovních úprav – architektonické 

prvky, fasády (omítky), tepelná izolace; u klempířských prvků – oplechování říms, svody, 

parapety; u přechodu na terén – sokl budov, podokapové chodníky; u otvorů – okna, 

vchodové dveře jsou ovlivněné ţivotností nátěrů. 

U montovaných obvodových plášťů se věnujeme těsnění spár a montovaných dílů. 

Ţivotnost těsnícího materiálu bývá hlavní příčinou závad. Závady obvodového pláště jsou: 

zatékání mezi panely, ve spojích fasád, kolem výplní otvorů, stékání vody z okapových 

svodů a z poruchových klempířských prvků po fasádě, nedostatečný odvod sráţkové vody, 

vsakování vody do soklu budovy. Po vlivu těchto závad je nutno provést opravy všech 

narušených prvků. 

4.1.3 Balkóny, terasy a lodžie, vnitřní instalace 

Balkóny podléhají taktéţ závadám. Jejich příčinou je ucpání odtokových míst, poškození 

povrchových podlah a dlaţby balkónu či terasy, poškození balkónových dveří, obvodových 

zdí. Tyto příčiny si vyţadují opatření k odstranění a to: opravy fasády a obvodových stěn, 

podkladu a podlahy balkónu, zábradlí nebo jeho výměnu, výměnu výplně otvoru popřípadě 

zastřešení terasy. Nosné zdivo, příčky, omítky, obklady, podlahy, stropní konstrukce, 
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schodiště a schodišťová zábradlí, mádla jsou konstrukčními prvky, které jsou také 

předmětem údrţby nadzemních podlaţí budovy. 

Uvnitř instalace budovy údržba zahrnuje: 

1. Silnoproudou elektroinstalaci – hlavní rozvody, jističe, světelné a zásuvkové 

rozvody, měření. 

2. Slaboproudá elektroinstalace – telefony, televizní a rozhlasová anténa, rozvody, 

počítačové sítě, elektronická zabezpečení signalizace, elektronická poţárová 

signalizace. 

3. Vodoinstalace – hlavní rozvody, rozvody do ostatních prostorů, vodoměry, ventily, 

mísící baterie. 

4. Kanalizace – stoupačky, revize čistících kusů, vnitřní kanalizace. 

5. Vytápění – lokální etáţové rozvody, radiátory, podlahové topení, měření a regulace 

(teplá uţitková voda, měření a dodávka). 

6. Větrání – v 1. a ve 4. patře s přirozeným oběhem vzduchu, v 5. patře 

s klimatizačním zářením, na sociálním zařízení s nuceným oběhem vzduchu. 

4.1.4 Poruchy konstrukčních částí budov 

Poruchy vlhkosti vznikají buď špatnými svody, kondenzační vlhkostí, kapilární 

vzlínavostí. Tyto závady je nutno co nejrychleji odstranit, a to dodáním izolace, 

zlikvidováním plísně, dřevomorku atd.  

Zdi můžeme zbavit vlhkosti několika způsoby: 

1. odvod vody pomocí drenáţí 

2. sanačními omítkami 

3. elektroosmotickou metodou 

4. pouţitím hydroizolačního materiálu – nejnověji 

ad. 1. Odvod vody drenáţí a úprava okolního terénu slouţí především u tzv. 

vzlínavé vody. Nejúčinněji odstraníme vlhkost zdi podřezáním zdiva, vybouráním příček 

(vlhkých), odstraněním promočených podlah. U kamenného zdiva, které je studené, se 

snadno vodní páry sráţejí a vzlínají. 

ad. 2. Sanace vlhkého zdiva – systém Baumann. Provádí se u domu s plných cihel, 

zdivem smíšeným a kamenným. Nová izolace se vsune mezi kamenný sokl a cihlu. Oddělí 
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se od sebe dva druhy materiálu. Metoda umoţňuje izolaci z vnějšku. U budov se sklepními 

prostory se pouţívá vertikální zábrana, a to tam, kde nelze provést odkapání a odbagrování 

terénu. Tuto metodu nelze pouţít u objektů s tlakovou vodou. Další moţností je pouţití 

vlnitých izolačních desek z nerez, které se zaráţejí do zdiva. Odpadá riziko statického 

porušení budovy. Lze pracovat z jedné strany a v místech, kde není elektřina. 

ad. 3. Elektroosmóza byla poprvé pouţita v r. 1940. U této metody vyuţívá 

vodivosti stavebního materiálu, kde se při vysušování zdiva zvyšuje elektrický odpor. 

Metoda spočívá v zabudování kladných elektrod a záporných elektrod tak, aby se vlhkost 

posouvala do míst záporných elektrod a jejich okolí. Lze vysušit i komplikované případy 

nepřístupné stavby, památkově chráněné, a kde je vyloučeno zasahovat do zdiva. Sanaci 

plísní lze provést, jen kdyţ se odstraní zvýšená vlhkost, zateplí obvodový plášť budovy, 

změní reţim větrání a vytápění. Jedině tak bude chemická sanace účinná, nebo bude nutná 

výměna omítek. 

ad. 4. Plísně z povrchu stěn a plesnivých předmětů je nutno odstraňovat za mokra, 

aby nedošlo k rozprášení. Dále následuje impregnace podkladu. Lze pouţít i nátěrových 

hmot s dlouhodobými účinky, které je nutno po čtrnácti dnech opakovat. Pokud dodrţíme 

konstrukční opatření před chemickým odstraněním, je trvalý efekt odstranění plísní 

zaručen. 

4.1.5 Konstrukční prvky střešního pláště 

Nejčastější příčinou závady bývá zatékání a to u všech těchto prvků: 

1. Poškozená krytina – hydroizolační vrstva, konstrukce úţlabí, nároţí hřebenů, 

klempířské prvky (lemování, okapové ţlaby, okapové římsy) – zanesení okapových 

ţlabů, kotlíků, svodů. 

2. Zatékaní kolem otvorů – střešní okna a poklopy, světlíky. 

3. Zatékaní kolem prostupů – komínová tělesa, poţární dělicí stěny, odvětrávací 

průduchy. 

4. Konstrukce šikmé střechy (zatékaní ve spárách, spojích) – konstrukce krovu (pobití, 

laťování, tepelná izolace). 

5. Konstrukce ploché střechy (zatékaní ve spárách, spojích) – střešní nosná deska, 

spádové vrstvy, tepelná izolace, parotěsná zábrana. 



 

13 

 

6. Hromosvody, antény, komínové lávky – ukotvení ocelové konstrukce, průchody 

hydroizolací, vedení svodů. 

Rozdělení plochých střech: 

 Jednoplášťová – pořadí vrstev = vodotěsní izolace, tepelná izolace, parotěsná 

zábrana, spádová vrstva, nosná konstrukce střechy. 

 Dvouplášťová – pořadí vrstev = vodotěsná izolace, nosná konstrukce horního pláště 

ve sklonu, větraná vzduchová mezera, tepelná izolace, parotěsná zábrana, nosná 

konstrukce střechy. 

Při poruše střešního pláště můţe dojít k porušení obvodového pláště, dřevěné 

střešní konstrukce – krovy, povrchové úpravy stropů a stěn a statiky dřevěných trámových 

stropů v posledním nadzemním podlaţí. 

4.1.6 Konstrukční prvky obvodového pláště 

Závady způsobené atmosférickými vlivy se projevují u venkovních úprav – architektonické 

prvky, fasády (omítky), tepelná izolace; u klempířských prvků – oplechování říms, svody, 

parapety; u přechodu na terén – sokl budov, podokapové chodníky; u otvorů – okna, 

vchodové dveře jsou ovlivněné ţivotností nátěrů. 

4.1.7 Rekonstrukce a modernizace budov 

Týká se budov postavených v letech 1880 – 1940. Rekonstrukce je zásah do konstrukčních 

a technologických částí budovy, změní se původní technické parametry, popřípadě funkce 

a účel některých částí objektu. 

Modernizace vyuţívá prvků technického pokroku, nahrazuje prvky zastaralé 

modernějšími a výkonnějšími. Zvyšuje se uţitná hodnota budovy a prodluţuje její 

ţivotnost. Odstraňují se důsledky fyzického a morálního opotřebení, postupně se likvidují 

nevyhovující objekty. Pro realizaci modernizace je nutné znát, o jaký typ konstrukce 

budovy se jedná. Stavby se rozdělují na jednopodlaţní (charakteristická konstrukce 

zastřešení a více podlaţní) pro ně je charakteristická svislá nosná konstrukce. 

Cíl provádění rekonstrukce a modernizace budov: 

1. Zdokonalení občanského vybavení (sítě sluţeb). 
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2. Odstranění, případně zrušení hygienických závad (odstranění nebo sníţení 

hlučnosti, přechod na vhodnější otopný systém). 

3. Úprava komunikačního systému (parkování a odstavné plochy motorových 

vozidel). [5] 

4.2 Úkony údržby 

Údrţba je činnost důleţitá k zabezpečení spolehlivé funkce budovy a jednotlivých 

konstrukčních a funkčních dílů po dobu ţivotnosti. Zahrnuje pravidelné kontroly, dále 

údrţbářské úkony (čištění, mazání, dotaţení spojů, povrchové úpravy). 

Činnost údržby dělíme na: 

Typ 1 – úkony prováděné při výskytu poruchy 

Jde o nápravu vadného stavu. Tento typ nepředpokládá s periodickou frekvencí a 

preventivními kontrolami. Jsou to úkony neplánované. Např. výměna ţárovky. 

Typ 2 – úkony prováděné periodicky správcem nemovitostí 

Vykonávají se v častějších intervalech, plánují se a vede o nich přehledná evidence, aby 

nevznikly závaţnější poruchy. Např. čištění lapačů na dešťových svodech, čištění sifonů, 

úklid společných a venkovních prostor, atd. 

Typ 3 – periodické provedení kontroly 

Jde o činnost s cílem odhalit případné poruchy. Jsou to vizuální prohlídky s jednoduchým 

měřením. Tyto úkony se plánují a vede se přehledná evidence. Např. zjištění vzlínající 

vlhkosti na vnější fasádě. 

Typ 4 – činnost prováděná specializovaným odborníkem 

Jsou to kontrolní a udrţovací činnosti. Tyto činnosti správce nemovitosti většinou sjednává 

se specializovanou firmou – příloha č. 6. [2] 
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5 Technická zařízení budov, provádění revizí 

Druhy technického zařízení v jednotlivých domech a stavbách mohou být velmi odlišné. 

Záleţí na tom, o jaký typ výstavby se jedná a kdy byly dané budovy uvedeny do provozu. 

Technická zařízení zahrnují následující odborné profese (dle zákona č. 360/1992): 

 Zdravotní technika a instalace – zahrnuje vnitřní vodovody a kanalizace, zajišťuje 

odvodnění domu, přívod a distribuce vody, 

 vytápění a zásobování teplem, 

 rozvody topných a technických plynů – rozvody k jednotlivým spotřebičům, 

 ochrana ovzduší, hluk, vibrace, akustika prostředí, větrání, klimatizace. 

Technická zařízení tedy umoţňují dodávat či rozvádět potřebná média a likvidovat 

odpady. Budovy mohou být vybaveny jinými technickými zařízeními, jako jsou osobní a 

nákladní výtahy, komíny, atp. 

Bezpečnost a provoz technických zařízení zajišťují dodavatelské subjekty, na 

základě uzavřených smluv. 

Revize slouţí k ověření bezpečnosti zařízení. Jedná se o revize elektroinstalace, 

plynu, hromosvodů, televizních a rozhlasových antén, domovních kanálů, kotelen a 

výtahů. Jejich prohlídky jsou prováděny na základě plánu prohlídek a revizí, o nichţ je 

vedena dokumentace. Zároveň se o kaţdé revizi sepisuje revizní zpráva, ve které jsou 

uvedeny veškeré výsledky revize. V případě nalezených nedostatků jsou stanoveny 

termíny pro odstranění závad. V případě nalezení závaţnějších závad můţe být pouţívání 

daného zařízení, aţ do jejich odstranění zakázáno. [4, 5] 

5.1 Elektrická zařízení 

Některé budovy mají nařízeny také revize elektroinstalace. 

Revize musí obsahovat: 

 Druh revize (výchozí, pravidelná) a vymezení rozsahu revidovaného el. zařízení, 

 soupis provedených úkonů (prohlídky, měření, zkoušky), 

 soupis pouţitých přístrojů a zjištěných závad, 

 naměřené hodnoty, 
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 datum zahájení a ukončení revize, revizní zprávu, 

 jméno a podpis revizního technika četně jeho evidenčního čísla. 

Lhůta provedení revizí v domech a na hromosvodech je stanovena na 5 let. 

Rozlišují se revize výchozí a pravidelné. [4, 5] 

5.2 Komíny 

Komíny mají být vyústěny tak vysoko nad nejbliţší okolí, aby nenarušovaly ţivotní 

prostředí nebo své okolí neznečišťovaly spalinami. V případě vícevrstvých komínů jejich 

konstrukce při výstavbě a čištění vyţaduje přesnější a odbornější technologie. Také je 

potřeba věnovat pozornost prostoru místnosti při pouţívání plynových spotřebičů z důvodu 

jejich značné spotřeby vzduchu. 

Termíny kontrol komínů jsou dány následně: 

 4x ročně – jsou li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva 

s výkonem nad 50 kW. 

 6x ročně - jsou li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva 

s výkonem do 50 kW. 

 2x ročně – jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 

50 kW a současně mají komínovou vloţku. 

 6x ročně - jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 

50 kW avšak nemají komínovou vloţku. 

 4x ročně - jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva s výkonem nad 

50 kW avšak nemají komínovou vloţku. 

Při kontrole komínů se kontroluje nehořlavost, odolnost proti mrazu, odolnost proti 

účinku spalin, nasákavost a odolnost komínu vysokým teplotám. Je – li plášť komínu 

kovový, musí být uzemněn. [4, 5] 

5.3 Tlaková zařízení (kotelny) 

Tlaková zařízení zajišťují dodávku teplé vody a tepla v budovách. Kotelna se nachází 

v samostatném objektu nebo v jeho části. Kotelny musí být z důvodu bezpečného provozu 

pravidelně kontrolovány. 
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Druhy tlakových zařízení: 

 Parní a kapalinové kotle – teplota pracovní látky je vyšší neţ bod varu, konstrukční 

přetlak je 0,07 Mpa. 

 Tlakové nádoby stabilní, obsahující plyny, výbušné, ţíravé, nebo jedovaté kapaliny 

– teplota pracovní látky je vyšší neţ bod varu, konstrukční přetlak je 0,07 MPa. 

 Kovové tlakové nádoby – slouţí k dopravě plynů. 

Kaţdý vyrobený kotel musí projít tlakovou zkouškou. Je – li opraven nebo 

rekonstruován, musí být prozkoušen tlakovou zkouškou. Kaţdá prohlídka musí mít 

vyhotovený zápis, v němţ se uvádí stav kouřových kanálů a komínů, zabezpečovacího 

zařízení, čerpadel hořáků, nádrţí, stav zařízení na úpravu vody, odpopílkovací zařízení, 

vnější a vnitřní stav kotlů a celkový stav kotelny. [4, 5] 

5.4 Plynová zařízení 

Mezi technická zařízení budov patří plynovod a zařízení pro rozvod a spotřebu plynu 

(plynoinstalace a plynové spotřebiče). 

Při kontrole plynových zařízení se posuzuje, zda stav zařízení odpovídá 

poţadavkům bezpečnosti práce a poţadavkům poţární ochrany. Plynová zařízení jsou 

kontrolována 1x do roka. Revizi plynového zařízení je nutno provést nejméně 1x za 3 roky. 

Plynová zařízení musí mít vypracován harmonogram revizí, ten musí být upravován dle 

technického stavu zařízení. Revizní technik, jeţ revizi provedl následně vypracuje revizní 

správu. [4, 5] 

5.5 Výtahy 

Jedná se o zdvihací zařízení. Kaţdý nový, opravený nebo rekonstruovaný výtah musí být 

prověřen zkouškou a o zkoušce musí být vypracován zápis. 

Výtahy jsou podrobovány pravidelným prohlídkám a servisům. Pojem provozní 

prohlídka zde znamená kontrolu bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Je prováděna 

pravidelně jedenkrát za dva týdny. Při této prohlídce se prohlíţí stav viditelných částí a 

ověřuje se správná funkce. Tyto prohlídky slouţí k tomu, aby předcházely poruchám a 

závadám, které by se mohly na výtazích při jejich pouţívání projevit. Z toho důvodu jsou 

výtahy pravidelně čištěny, seřizovány a promazávány. 



 

18 

 

Servis je na rozdíl od prohlídky prováděn servisní firmou. Tento pojem znamená 

provádění odborných zkoušek a prohlídek, provozních prohlídek a domluvení servisních 

úkonů, coţ je preventivní údrţba z důvodu spolehlivosti funkce všech částí výtahu. 

Výtahy můžeme dělit do dvou kategorií: 

 I. kategorie – výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992. Lhůta pro odborné 

prohlídky výtahů této kategorie je stanovena na 4 měsíce. 

 II. kategorie – výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993. Lhůta pro odborné 

prohlídky činí 3 měsíce. 

Součástí odborné prohlídky je prozkoušení bezpečnostních prvků a ostatních 

zařízení výtahu a provádí je servisní pracovník. Posuzuje se vţdy celkový stav výtahu, jeho 

bezpečnost, provozuschopnost, ale také vedení dokumentace a způsobilost obsluhy. Při 

odborné prohlídce jsou zároveň ověřována elektrická zařízení výtahu. Na výtahy určené 

pro dopravu osob nebo osob a nákladů se vztahuje tří měsíční lhůta revizní zkoušky. 

Rizika související s provozem výtahu, odstranění těchto rizik, zhodnocení 

bezpečnosti a posouzení stavu výtahů má na starosti inspekční orgán. 

Kaţdý výtah uvedený do provozu musí mít technickou dokumentaci. 

Technická dokumentace obsahuje: 

 Dispoziční výkres, 

 kniha a pasport výtahu, revizní kniha výtahu, kniha o odborných prohlídkách, 

 doklady o zkouškách výtahu, 

 mazací plán, plán pravidelné údrţby, 

 elektrická a hydraulická schémata. 

Dokumentace je průběţně doplňována a obměňována. [4, 5] 

5.6 Požární bezpečnost 

Kaţdá budova musí být z důvodu bezpečnosti vybavena hasicími přístroji, přičemţ tyto 

přístroje musí být kdykoliv funkční. Z tohoto důvodu musí hasicí přístroje procházet 

pravidelnými prohlídkami dle předpisů: 

 Zákon č. 133/1985 Sb. – zákon o poţární ochraně. 

 Vyhláška č. 53/2010 Sb – vyhláška o technických podmínkách poţární techniky. 
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 Vyhláška č. 23/2008 Sb – vyhláška o technických podmínkách poţární ochrany 

staveb. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb – vyhláška o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a o 

výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci). 

 Vyhláška č. 202/1999 Sb – vyhláška o technických podmínkách poţárních dveří. 

 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb – nařízení vlády k provedení zákona o poţární 

ochraně. 

Poţární ochrana má za úkol zajistit prevenci proti vzniku poţáru a v případě vzniku 

poţáru zajistit co nejmenší následky (hlavně ochrana lidských ţivotů, zdraví a majetku). 

Za budovy se zvýšeným poţárním nebezpečím, jsou povaţovány budovy s devíti a 

více nadzemními podlaţími, nebo budovy vyšší neţ 27 metrů. 

Vlastníci nebo správci objektů mají ve vztahu k požární ochraně povinnost: 

 Zabezpečit revize elektroinstalace a hromosvodů ve stanovených termínech. 

 Informovat jednotky poţární ochrany o nebezpečných látkách nacházejících se 

v objektu. 

 Označit pracoviště se zvýšeným poţárním nebezpečím, kontrolovat předpisy o 

poţární ochraně a odstraňovat závady. 

 Oznámit hasičskému sboru jakýkoliv vzniklý poţár v objektu. 

 Udrţovat únikové cesty, přístup k závadným zařízením el. energie a uzávěrům 

plynu a vody volné. 

 Kontrolovat informační tabulky (hlavní uzávěry a vypínače el. energie). 

 Umoţnit orgánům vykonávajícím státní poţární dozor provedení kontroly zajištění 

poţární ochrany a poskytovat poţadované podklady a informace. 

 Zajistit pravidelnou kontrolu a čištění kouřovodů, komínů, spotřebičů paliv a 

odstraňovat závady. 

 Zabezpečit provedení revize hydrantového systému odborným pracovníkem ve 

lhůtě 1x za rok. 

Hasicí přístroje se musí kontrolovat 1x za rok. Vnitřní část nádoby práškového 

hasicího přístroje pod tlakem se kontroluje 1x za 4 roky. Kaţdý hasicí přístroj, který je po 

kontrole bez závad, po plnění nebo po opravě se opatří kontrolním štítkem a plombou. 

Kontroly hasicích přístrojů provádí osoba, která je 1x za 3 roky proškolena o kontrole 

hasicích přístrojů. [4, 5] 
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6 Aplikace na budovu ÚMOb Ostrava - Jih 

Objekt se nachází na parcele č. 669 v katastrálním území Hrabůvka. Okolní pozemky jsou 

na parcelách 215/13 a 223/5. Objekt je v ulici Horní 3, č. p. 791 v lokalitě Ostrava – Jih. 

Okolí objektu je rovinaté. Budova A je po rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2009. 

Radniční budova postrádala stavebně architektonický výraz, který by ji pozitivně zvýraznil 

mezi okolní výstavbou, z tohoto důvodu byla provedena rekonstrukce. Dále v budovách 

radnice chyběly prostory, které by slouţily jako zasedací, popř. jako jednací místnosti 

komisí, výborů, klubů, pro porady, školení apod. – příloha č. 2, příloha č. 3 [27] 

6.1 Informace o budově 

Objekt budovy A radnice Městského obvodu Ostrava – Jih je administrativní budova, v níţ 

se nacházejí kanceláře zastupitelů včetně starosty městského obvodu a dalších příslušných 

úředníků. V přízemí objektu se vyskytuje vrátnice a informační centrum. Pohyb veřejnosti 

je z větší části orientován do přízemí, kde je situována většina prostor pro komunikaci 

s veřejností. 

V objektu se nepředpokládá zvýšení počtu osob. Nově budované prostory slouţí, 

jak jiţ bylo uvedeno výše, pro stávající zaměstnance úřadu jako zasedací, popř. jako 

jednací místnosti komisí, výborů, klubů, pro porady, školení apod. Do tohoto podlaţí se 

nepředpokládá přístup veřejnosti, místnosti budou slouţit pouze pro účely zaměstnanců 

úřadu. 

V suterénu, který se s výjimkou vybudování nové strojovny pro větrání chráněné 

únikové cesty neměnil, se nachází archívy a technické místnosti (napojovací uzly 

inţenýrských sítí, výtahová strojovna). 

V 1. NP jsou řešeny vstupy do objektu (hlavní vstup ze západní strany a vedlejší 

bezbariérový vstup ze strany jiţní). V tomto podlaţí jsou umístěny kanceláře. 

V kancelářích je dle skutečnosti 32 pracovníků. Na úrovni 2. NP se nachází hlavní budova 

propojena se stávající jednopodlaţní obřadní síní, která na hlavní budovu navazuje ze 

strany severní, a s budovou B. 
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V 2. aţ 4. NP jsou umístěny administrativní prostory – kanceláře, v nichţ se v 2. 

NP nachází pracoviště 20-ti osob, v 3. NP je pracoviště 13-ti osob, v 4. NP je 27 

zaměstnanců. 

Stávající podlaţí jsou propojena tříramenným schodištěm v centrální části objektu a 

osobním výtahem. Do nového podlaţí není prozatím výtah prodlouţen, výtahová šachta je 

připravena tak, aby v budoucnu mohl být výtah přiveden i do 5. NP. Na balkón, do 

strojovny VZT a na střechu objektu přístup zajišťuje nové tříramenné schodiště, které 

navázalo na schodiště původní. 

Do rekonstruovaného 5. NP jsou situovány zasedací místnosti. Je zde umístěn velký 

zasedací sál, jehoţ kapacita je 61 osob a 3 menší zasedací místnosti pro 23, 25 a 22 osob. 

Na střeše objektu je umístěna strojovna VZT a vyhlídkový balkón. [27] 

6.2 Urbanistické koncepce stavby 

Stávající objekt radnice zahrnuje celkem tři samostatně stojící dvouletkové domy. Dvě 

budovy (B, C) mají jedno podzemní podlaţí, čtyři nadzemní podlaţí a nevyuţité podkroví 

valbové střechy. Hlavní budova A obsahuje  jedno podzemní podlaţí, pět nadzemních 

podlaţí a  plochou střechu. Tyto objekty jsou postaveny v zákrytu za sebou. Ze severní 

strany navazuje na objekty jednopodlaţní budova obřadní síně, která tvoří taktéţ i 

propojení mezi dvěma čelními objekty (budova A a budova B). Hlavní vstup do objektu se 

nalézá na západní straně. Z boční strany je proveden další vstup bezbariérový – krytý 

stříškou. 

Objekty se nachází v bezprostřední blízkosti rušné křiţovatky silnic v ulicích 

Plzeňská kontra Horní. Silnice Plzeňská je značně frekventovanou komunikací slouţící pro 

výjezd z Ostravy ve směru na Nový Jičín (dále s návazností na komunikaci ve směru 

Olomouc, Brno …). Dojezd k objektu radnice je ze zmíněné křiţovatky respektive 

z opačného směru od ulice Místecké po ulici Moravské (respektive Edisonově). Kolem 

objektu jsou jiţ vybudovány parkoviště s dostatečnou kapacitou (51 parkovacích míst ze 

západní strany objektu a 24 míst z východní strany – tyto slouţí i pro budovu B) včetně 

vyhrazených parkovacích míst pro invalidní osoby (2 + 2 = celkem 4 parkovací místa). 

Vzhledem k tomu, ţe nedošlo k nárůstu osob vyuţívající tento objekt, nebylo nutno 

zřizovat další parkovací místa. 
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Fasáda prvního hlavního objektu (budova A) tvoří nezbytnou dominantu na 

příjezdu do města ze směru Praha, Brno, Olomouc. [28] 

6.3 Architektonické koncepce stavby 

Radniční budova postrádala i přes nedávnou úpravu (poslední úpravy vnějšího vzhledu 

jsou z poloviny 90 let – patrně 1996) stavebně architektonický výraz, který by ji pozitivně 

zvýraznil mezi okolní výstavbou. Bylo to dáno jednak velikostí samotné budovy, ale také 

členěním a formálním uspořádáním fasád. 

Bývalý vzhled i výraz budovy byl zřejmý ze stávajících pohledů, z něhoţ 

jednoznačně vyplývalo, ţe stavba stále spíše připomínala dvouletkové bytové domy, které 

se stavěly v naší zemi v období těsně po válce. 

Záměrem bylo zhodnotit poslední nevyuţívané páté nadzemní podlaţí (podkroví) 

provedením lehké nástavby a doplněním středního traktu o věţ a zároveň upravit fasády a 

zvýraznit je svislým členěním, čímţ objekt opticky zvýšíme. Současně došlo k výměně 

většiny oken v objektu s tím, ţe nové okna mají upraveno členění, které lépe koresponduje 

s výrazem objektu. Nástavba 5. NP (střešní) je navrţena jako výrazné horizontální 

ukončení budovy hladkou bezokenní strukturou – prosklená stěna po celém obvodu 

objektu s minimem dělících prvků. K radnici dále patří neodmyslitelně radniční věţ. Proto 

je stávající střední trakt do formy „věţe“ nastaven. Nástavba věţe je uţitková, slouţí jako 

výlez na střechu s vyhlídkovým balkónem a zároveň zde za „věţí“ je umístěn technický 

prostor (strojovna VZT). 

Materiálové řešení stávajících fasád je v kombinaci pásů omítek (tenkovrstvá 

omítka jako finální povrch kontaktního zateplovacího systému) s pásy oken doplněných 

v parapetní části obkladem z kazet Alucobond (v soklové části provedeno formou vnější 

protidešťové ţaluzie). Taktéţ partie věţe je zdůrazněna provedením obkladu v témţe 

materiálu (Alucobond). Vlastní nadstavba je provedena formou prosklené fasády, členěné 

pouze svislými sloupky cca 1,5 m. Od stávajících fasád je nadstavba opticky oddělena 

stávající římsou doplněnou o ocelovou lávku se subtilním zábradlím probíhajícím po celém 

obvodu objektu. V horní části je nadstavba zdůrazněna probíhající římsou, přecházející ve 

střešní atiku provedenou opět v kombinaci omítka versus Alucobond. [28] 
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6.4 Technické koncepce stavby 

Dříve byla budova A (radnice ÚMOb Ostrava – Jih) čtyřpodlaţní objekt, podsklepený, 

zastřešený valbovou střechou, kde půdní prostor nebyl vyuţíván. Nyní stávající objekt je 

pětipodlaţní budova, podsklepená, s plochou střechou. Půdorys objektu je obdélníkový 

s předstupující vstupní částí, ve které je umístěno hlavní schodiště. Jedná se o zděný objekt 

s podélným nosným systémem – třítraktovým. Stropy jsou provedeny nad suterénem 

z monolitického ţelezobetonu, nad částí půdorysu kombinováno s ţelezobetonovými I 

nosníky s prefa zakrytím. Stropy nad ostatními nadzemními podlaţími jsou provedeny 

z nosníků a Miako vloţek respektive z PZD desek nad chodbovým traktem. 

Objekt byl postaven na přelomu 40. a 50. let minulého století. Spadá výstavbou do 

období dvouletky, případně první poválečné pětiletky. Původně objekt slouţil jako 

ubytovna dělníků VŢKG. 

V 60. letech byla provedena rekonstrukce objektu, kdy byla vybourána část stropu 

2. NP v severní části objektu a ve vzniklém prostoru byla vybudována obřadní síň. 

Konstrukce nad tímto prostorem byly zavěšeny na 2 ocelových nosnících v podkrovním 

prostoru. Taktéţ bylo při této rekonstrukci vybouráno původní schodiště, jeţ bylo 

nahrazeno novým tříramenným. V souvislosti s rekonstrukcí došlo ke změně uţívání 

objektu s tím, ţe od té doby objekt slouţí jako radnice městského obvodu. 

Další rozsáhlejší stavební úpravy byly provedeny v polovině 90. let (1996) 20. 

století, kdy došlo k úpravě vstupní části objektu (vstup, schodišťový prostor) a doplnění 

bočního vstupu – proveden bezbariérový se vstupní rampou zastřešenou stříškou. 

V objektu byl také doplněn hydraulický výtah a byly upraveny fasády. Taktéţ byly v tomto 

období upraveny sociální zařízení v celé budově. 

V rámci navrhované rekonstrukce byl demontován stávající krov a byla provedena 

jednopodlaţní nástavba, která je zastřešena plochou střechou, na níţ je v centrální části 

umístěna strojovna VZT. Současně s tímto byla provedena úprava stávajících fasád, 

výměna oken a další drobné stavební úpravy. Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti 

jedné z nejfrekventovanějších ostravských křiţovatek. Z toho důvodu v nadstavovaném 

podlaţí nebyly uvaţovány ţádná otevíravá okna, neboť hluk ze silničního provozu je zde 

značný a prostory jsou proto plně klimatizovány. Vzhledem k tomu, ţe 5. NP je plně 
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klimatizováno, jako potenciální zdroj hluku mohou být povaţovány zařízení VZT. Objekt 

leţí v zóně bydlení. 

Vzhledem k výsledkům stavebně technického posouzení bylo nutno provést 

posílení některých stávajících zdí a pilířů hlavně v prostoru stávající radniční místnosti. 

[29] 

6.4.1 Bourací práce 

Odstranily se stávající okapy a svody. Provedla se demontáţ celého střešního krovu včetně 

střešní krytiny a podbití. Vybouraly se stávající komíny aţ na úroveň podlahy půdního 

prostoru. Vybouraly se stávající nenosné vrstvy podlah (násyp a finální betonové 

mazaniny) v 5. NP (půda) aţ na nosnou konstrukci. Vyboural se strop výtahové šachty. 

Před započetím prací na zateplení bylo nutno provést demontáţ hromosvodů. 

Provedla se demontáţ všech oken včetně parapetů s výjimkou svisle průběţných oken ve 

schodišťovém prostoru. Zdemontovaly se mříţe na oknech v dvorní části přízemí. 

Zdemontovaly se taktéţ prosklené stěny mezi schodišťovým prostorem a chodbami 

v jednotlivých podlaţích a všechny dveře ve schodišťovém prostoru. Vybouraly se 

sklobetonové prosvětlovací pásy mezi schodišťovým prostorem a místnostmi na 

mezipodestách. Na fasádě se odstranily všechny keramické obklady a taktéţ se odstranily 

(oklepaly) případné nesoudrţné plochy omítky. Zdemontovaly se hodiny a znaky 

městského obvodu včetně všech informačních tabulí. 

Vybouraly se otvory v 1. PP v místnosti stávající strojovny výtahu. Dále se 

vybouraly otvory ve stropech chodeb pro prostupy médií (ZT, ÚT, EI). Zdemontovala se 

část dřevěného obkladu v radniční místnosti na stěnách, kde bylo prováděno statické 

zajištění stěn a pilířů. [29] 

6.4.2 Nosné konstrukce 

Nosná konstrukce nadstavby je navrţena z ocelových rámů tvořených ocelovými I profily, 

kotvenými do stávajícího pozedního věnce (kombinovaného s římsou) doplněnými po 

obvodu sloupky vynášejícími obvodový plášť. Rámy jsou v úrovni pod novou podlahou 

staţeny ocelovými táhly. Nosná konstrukce je zavětrována vodorovně v úrovni střešní 

konstrukce a taktéţ je zavětrována ve svislých částech – v centru objektu a na kratších 

stranách. Střecha je navrţena jako plochá odvodněná středem objektu. V centrální části na 
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nové střeše je vybudována strojovna VZT taktéţ zastřešena plochou střechou. Konstrukce 

strojovny VZT je taktéţ provedena z ocelových rámů. Nosná konstrukce střechy je 

z ocelových vaznic kotvených do ocelových rámů překrytá trapézovým plechem. Stávající 

schodiště je doplněno o novou část pro přístup na střechu na vyhlídkový balkón a do 

strojovny VZT. Nosnou konstrukci nové části schodiště tvoří ocelové schodnice 

s plechovými stupni a betonovou výplní s nabetonovanými stupni. Po obvodu 5. NP je 

provedena ocelová lávka se zábradlím pro běţnou údrţbu proskleného obvodového pláště, 

kde není běţný přístup zaměstnanců a veřejnosti. Nosné ocelové konstrukce (sloupy a 

průvlaky rámů) jsou obloţeny protipoţárním sádrokartónem (GKF tl. 15 mm), střešní plášť 

bude chráněn protipoţárním sádrokartonovým podhledem. [29] 

6.4.3 Svislé konstrukce 

Dozdívky vnějších zdí jsou provedeny z keramických tvárnic (Porotherm) tl. 300, 400 

(150) mm. Dozdívky vnitřních zdí budou vyzděny z keramických tvárnic (Porotherm) tl. 

300 mm. Vnitřní příčky jsou provedeny z tvárnic Ytong tl. 125 (100) mm. Příčky jsou v 

místě, kde navazují na sloupky obvodového pláště, od něj oddilatovány – spáry jsou 

překryty Al profily. Taktéţ jsou na sociálních zařízeních provedeny předstěny ze 

sádrokartónu.  

Atika je provedena z tvárnic Ytong uloţených do ocelových profilů (na maltu). 

Obvodové stěny strojovny VZT jsou provedeny z kazetových C profilů kotvených k nosné 

ocelové konstrukci, zvenčí opláštěno trapéz plechem. Kazetové profily jsou vyplněny 

minerální vlnou. [29] 

6.4.4 Vodorovné konstrukce 

Římsa nad prosklením je provedena z tvárnic Ytong uloţených do ocelových nosných 

profilů (na maltu). V 5. NP, ve strojovně VZT a ve schodišťovém prostoru jsou provedeny 

protipoţární podhledy – skladba D113 (Knauf). Dále jsou v 5. NP provedeny interiérové 

podhledy - kazetový minerální rastrový podhled s kazetami 600 x 600 mm (Thermatex). 

[29] 

6.4.5 Střecha 

Střešní plášť je proveden lehký. Střecha nad 5. NP a schodišťovým prostorem je řešena 

jako plochá, odvodněná do vpusti. Krytina je uvaţovaná povlaková na bázi PVC (např. 
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Sarnafil), provedena na tepelnou izolaci z PPS a na ní finální fóliová hydroizolace, spád 

vytvořen spádovými klíny v tepelné izolaci. Pod tepelnou izolací je instalována 

parozábrana. Nosnou část střech tvoří trapézový plech osazený na ocelové vaznice. 

Prostupy střechou jsou řešeny systémově dle pouţitého fóliového systému. Střešní krytina 

je vytaţena pod oplechování atiky. Na střeše schodiště je instalován pultový světlík – 

provedeno z Al profilů Schuco, zaskleno bezpečnostním dvojsklem. 

Střecha strojovny VZT je odvodněna do okapů po delších stranách se svody 

vyvedenými na střechu 5. NP. Střešní plášť tvoří sendvičové panely s jádrem z PUR 

(Kingspan) [29] 

6.4.6 Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy na příčkách (Ytong) jsou provedeny tenkovrstvé omítky – nutno pouţít 

omítky určené na pórobeton. Dozdívané stěny schodišťového prostoru jsou omítnuty 

hladkými vápennými omítkami. V sociálních zařízeních a v kuchyňkách jsou provedeny 

keramické obklady. [29] 

6.4.7 Vnější úpravy povrchů (zateplení stěn) 

Stávající fasády jsou nově zatepleny dvěma způsoby: 

1. plochy stávajících fasád mimo svislé pásy okenní, římsy a část atiky jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem s finálním povrchem z tenkovrstvé omítky 

2. parapetní plochy mezi okny, vstupní věţ, část atiky a parapetní pás 5. NP v místě 

zdvojené podlahy jsou provedeny s obkladem kazetami Alucobond na kovovém roštu 

se zateplením 

ad 1. Pásy stěny objektu jsou nově zatepleny systémem DRYVIT. Zateplení 

objektu je provedeno izolačními deskami tl. 120 mm. Z důvodu poţární bezpečnosti jsou 

stěny zatepleny dvěma izolačními materiály. V běţných plochách je objekt zateplen 

izolačními deskami z PPS (stálý, samozhášivý). Ve vyznačených prostorech (stěna nad 

bočním vstupem) jsou pouţity tepelně izolační desky z minerální vlny (např. Rockwool, 

Orsil). V soklové části (min. 300 mm nad terénem jsou pouţity jako tepelný izolant desky 

z extrudovaného polystyrenu (Styrodur). V kaţdém případě musí být pouţity izolační 

desky s dostatečnou tuhostí určené pro kontaktní zateplovací systémy. Ostění oken, 

zalomení apod. jsou zatepleny izolačními deskami tl. 20 mm. Izolační desky jsou ke 
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stávajícímu povrchu fasády lepeny lepidlem DRYHESIVE a přikotveny hmoţdinkami. 

Povrch zateplení tvoří tenkovrstvá omítka SANDPEBBLE FINE, vyztuţená síťkou R131. 

Rohy, ostění, volné okraje apod. jsou vyztuţeny síťkou A3000 SYNTEEN. V soklové části 

se provedla omítka se zvýšenou odolností proti vlhkosti. 

ad. 2 Obklad kazetami Alucobond (sendvič ze 2 hliníkových plechů s jádrem 

z minerální vlny resp. PVC, vytvarováno do kazet) – kazety zavěšeny na kovovém roštu, 

zatepleno PUR deskami respektive deskami z minerální vlny. Desky z minerální vlny jsou 

pouţity v místech, kde to vyţaduje poţárně bezpečnostní řešení nad bočním vstupem a při 

opláštění vstupní věţe. V těchto případech se pouţily desky Alucobond s minerálním 

vláknem. Vstupní věţ je obloţena systémem s neviditelným upevněním – kazety 

Alucobond zavěšeny na čepech z ušlechtilé oceli. Ostatní plochy Alucobondu jsou 

provedeny s viditelným upevněním – desky Alucobond jsou nýtované na hliníkové omega 

profily. 

Obvodový plášť strojovny VZT je proveden z ocelových C profilů kotvených 

k nosné ocelové konstrukci, na něţ je z exteriéru uchycen trapéz plech. [29] 

6.4.8 Podlahy 

Podlahy jsou provedeny vesměs dvojího druhu: v sociálních zařízeních a v kuchyňkách 

jsou keramické dlaţby, v jednacích místnostech a na chodbě jsou podlahy z laminátových 

lamel. Podlahy v jednotlivých místnostech jsou provedeny dle legend místností. V ploše 5. 

NP jsou provedeny nové skladby. Výplňová část podlah se provedla v kombinaci desek 

z PPS a polystyrenbetonu. Následně se provede sádrokartonová podlaha Rigiplan (2x 

sádrokartonová deska + 10 mm minerální izolace) a finální vrstvy podlah. V podlaze jsou 

instalovány odnímatelné poklopy pro přístup k rektifikaci táhel ocelových rámů. 

Podlaha místnosti č. 502 je provedena jako zdvojená – kazety z DT s finálním 

povrchem z PVC, podepřeny ocelovým roštem s rektifikovatelnými stojinami. Součástí 

zdvojené je i schodiště pro výstup na úroveň zdvojené podlahy. 

V sociálních zařízeních je pod dlaţbou provedena stěrková hydroizolace (např. 

Schluter Ditra). U dlaţeb budou v místnostech přechodu na obklad, respektive sokl, 

osazeny Al profily (např. Schluter systém). Po obvodu 5. podlaţí prosklených stěn jsou 

provedeny nízké parapety, ve kterých jsou osazeny topné (chladící) konvektory – 

podlahový typ s krycí mříţkou. 
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Podlaha strojovny VZT je provedena z betonové mazaniny s hydroizolační přísadou 

s finálním povrchem s nátěrem. Styk podlaha x sokl je nutno provést jako hydroizolační 

(plastová lišta je lepená k podlaze). U vpusti je podlaha mírně spádovaná. 

Podlaha balkónu je provedena z betonové dlaţby uloţené na sucho na podloţky, 

skladba je provedena jako tzv. obrácená střecha, hydroizolace je spádována do vnitřní 

vpusti. Podlaha ocelové lávky bude tvořena pororošty. [29] 

6.4.9 Výplně otvorů 

Okna jsou plastová s polepem z exteriérové strany, dvoukřídlá - spodní křídlo otevíravé, 

horní sklopné včetně nových parapetů. Do oken jsou integrovány horizontální ţaluzie. U 

oken v čelní fasádě věţe jsou z bezpečnostních důvodů z exteriéru instalovány příčle ve 

výšce 900 mm (nízký parapet oken). Ve schodišťovém prostoru jsou prosklené stěny i 

dveře s protipoţární odolností. Všechny dveře ve schodišťovém prostoru budou provedeny 

jako poţární uzávěry. Dveře v 5. NP jsou pouţity dřevěné osazené do dřevěných 

(obloţkových) zárubní. Dveře na střechu jsou provedeny zateplené. [29] 

6.4.10 Prosklené stěny 

Obvodový plášť po celém obvodu 5. NP je tvořen proskleným fasádním systémem. Je 

pouţit strukturální systém SCHÜCO FW 60 + hydroizolace (Al uchycovací profily 

s pryţovým těsněním) v kombinaci s nosnými ocelovými sloupky (z interiéru). Zasklení je 

provedeno z bezpečnostních dvojskel s reflexní úpravou uchycována k ocelovým nosným 

prvkům (sloupky, příčle) prvky systému Schüco (Al), v prostoru sociálních zařízení je 

pouţito zevnitř neprůhledné (matované) sklo. V prostoru vstupního foaye jsou do 

prosklené fasády integrovány dveře pro přístup na ocelovou lávku. Současně jsou 

z interiéru u prosklených stěn provedeny vertikální ţaluzie po celém obvodu prosklení. 

[29] 

6.4.11 Svislá doprava 

Hydraulický výtah dojíţdí do 4. NP. Jeho protaţení do 5. NP by byla značně nákladná 

záleţitost. Z tohoto důvodu je přístup osob s omezenou schopností pohybu ze 4. NP, kde je 

dojezd výtahu do nového 5. NP zajištěn šikmou schodišťovou plošinou instalovanou ve 

schodišťovém prostoru. Pro moţnost dodatečné instalace nového výtahu je provedeno 

protaţení (dozdění a provedení nového zastropení) stávající výtahové šachty dle parametrů 
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nového výtahu (dojezd) s tím, ţe vstupní otvor do výtahové šachty v 5. NP je zazděn 

příčkou. Nutně bylo zajištěno odvětrání výtahové šachty. V suterénu je upravena místnost 

strojovny výtahu a je zde integrována strojovna větrání chráněné únikové cesty 

(schodišťového prostoru) – nasávání z venkovního prostoru a výfuk do prostoru vestibulu 

nad 1 rameno schodiště. [29] 

6.4.12 Zámečnické výrobky 

Zahrnují vesměs provedení zábradlí, mříţe rámy pro dveře, pod prvky VZT apod. Všechny 

venkovní prvky jsou ţárově pozinkovány. Vnější zábradlí je provedeno s madlem z nerez 

oceli. Zábradlí ocelové lávky je ocelové s lanovou výplní. Zábradlí balkónu je z ušlechtilé 

oceli a má výplň provedenou z bezpečnostního skla. Parapetní pásy pod okny v soklové 

části objektu jsou opatřeny Al lamelovými ţaluziemi. Na oknech v dvorní části přízemí 

jsou instalovány nové mříţe. [29] 

6.4.13 Klempířské výrobky 

Zahrnují provedení oplechování atiky, okapní ţlaby, svody, lemování apod. Jsou 

provedeny z titanzinku tl. min. 0,7 mm. Oplechování parapetů navazuje na nové opláštění 

objektu a je provedeno z Alucobondu. [29] 

6.4.14 Nátěry a malby 

Nátěry zámečnických konstrukcí: všechny venkovní prvky a vnitřní ocelové sloupky 

vynášející prosklený obvodový plášť jsou ţárově zinkovány a některé posléze opatřeny 

nátěrem. Vnitřní prvky jsou opatřeny 2x základním nátěrem + 2x syntetickým emailem. 

Veškeré malby jsou provedeny běţnými malířskými prostředky. [29] 

6.4.15 Plochy a prostory 

Zastavěná plocha objektu      666,4 m
2 

Zastavěná plocha 5. NP (bez vnější ocelové lávky)   629,3 m
2 

Zastavěná plocha 5. NP (s lávkou)     704,9 m
2 

Uţitná plocha 5. NP       530,4 m
2 

Zastavěná plocha střešních prostor (strojovna VZT, balkón) 99,1 m
2 

Uţitná plocha střešních prostor (strojovna VZT, balkón)  85,1 m
2 

Obestavěný prostor nadstavby (bez vnější ocelové lávky)  3526,4 m
3
 [28] 
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6.5 Energetické hospodářství 

6.5.1 Voda 

Objekt je zásobován vodou vodovodní přípojkou DN 50, která je napojena na venkovní 

vodovodní řád DN 100. Měření spotřeby vody je situováno v suterénu objektu hned za 

vstupem vodovodního potrubí do objektu. Stávající přípojka DN 50 a vodoměr DN 1“ jsou 

vyhovující. Provedením nástavby v 5. NP nevznikne nárůst spotřeby vody, protoţe stav 

zaměstnanců je stejný. [28] 

6.5.2 Kanalizace 

Objekt je napojen kanalizačními přípojkami do stávající jedné kanalizace, která je vedena 

na ČOV. Provedením nástavby v 5. NP taktéţ nevznikne nárůst produkce splaškových vod. 

Odvod sráţkových vod se nezmění, protoţe půdorys střechy zůstává stejný, změnil se 

pouze tvar střechy z původní valbové na plochou. Nebyly provedeny ţádné nové přípojky 

kanalizace na venkovní jednotnou kanalizaci. Pro napojení nových zařizovacích předmětů 

a dešťových svodů je vyuţito původních přípojek, které jsou dostačující a v dobrém 

technickém stavu. [28] 

6.5.3 Zdravotní instalace 

Kanalizace splašková 

Splaškové vody od nově instalovaných zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních v 5. 

NP jsou napojeny na původní stoupačky kanalizace. Původní stoupačky bylo nutno 

opravit. Byly demontovány vrchní části stoupaček včetně ventilačních hlavic aţ pod strop 

ve 4. NP. Nad podhledem ve 4. NP jsou původní stoupačky svedeny do potřebných míst 

pro napojení nových zařizovacích předmětů. Stoupačky jsou prodlouţeny, na prodlouţené 

části jsou napojeny nové zařizovací předměty nad podlahou v 5. NP. Je provedeno nové 

ventilační potrubí nad novou střechou objektu, které je ukončeno cca 0,5 m nad střechou 

ventilačními soupravami typu HL 810. 

Nové části kanalizace (prodlouţení stoupaček a připojovací potrubí od zařizovacích 

předmětů) jsou provedeny potrubím z PVC-HT-systém v šedé barvě. Nově instalované 

zařizovací předměty jsou z nabídky JIKA – Bechyně v barvě bílé. Na splaškovou 

kanalizaci je přes zápachové uzávěrky typu HL 21 s nálevkou napojen odvod kondenzátu 

od vzduchotechnických zařízení. Potrubí je vedeno nad podhledem v 5. NP. 
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Kanalizace dešťová 

Sráţkové vody z původní valbové střechy objektu byly svedeny venkovními 

dešťovými svody, které byly vedeny po fasádě objektu a byly před přechodem na leţatou 

kanalizaci opatřeny lapači střešních splavenin. Tyto byly demontovány aţ po napojení na 

leţatou kanalizaci. Na původní leţaté části dešťových svodů bylo provedeno napojení 

nových dešťových svodů, jedno potrubí u vstupního schodiště na levé straně je zaslepeno. 

Sráţkové vody z nové střechy jsou svedeny vnitřními dešťovými svody, které jsou 

vedeny v prostorách chodeb spolu s novými stoupačkami ÚT a vody. Svody a stoupačky 

jsou opatřeny kryty ze sádrokartonu (nejmenší zásah do původních konstrukcí, obkladů a 

dlaţeb v niţších podlaţích). Potrubí je svedeno aţ do suterénu objektu, kde je pod stropem 

suterénu svedeno k místům, kde jsou provedeny venkovní dešťové svody (východní strana 

objektu). Nové potrubí je ve vzdálenosti do 1,0 m od objektu napojeno na původní leţaté 

části kanalizace od původních dešťových svodů. 

Pro odvedení sráţkových vod ze střechy jsou navrţeny střešní vtoky typu HL 63/1 

„DRAINBOX“ – DN 110 tepelně izolované se záchytným košem. Z balkónu a ze střechy 

nad vstupním schodištěm je proveden rovněţ nový dešťový svod, který je uloţen pod 

zateplením objektu a je napojen na leţatou část potrubí od dešťového svodu vpravo od 

vstupního schodiště. Nové potrubí dešťových svodů je provedeno potrubím z PVC-HT-

systém v šedé barvě. 

Studená voda, TUV, cirkulace 

Při opravách v roce 1996 nebyly rozvody vody provedeny dle projektové 

dokumentace (jen rozvod studené vody a ohřev TUV v el. průtokových ohřívačích). Ve 

skutečnosti je TUV a cirkulace přivedena z centrálního zdroje z výměníku. Dokumentace 

skutečného provedení rozvodů vody chybí a není moţné zjistit dimenze koncových částí 

stoupaček (uloţeno pod novými obklady bez přístupových dvířek, uzávěry uloţeny pod 

omítkou). 

Z těchto důvodů je pro zásobování zařizovacích předmětů v 5. NP provedena nová 

stoupačka vody (studená, TUV, cirkulace), která je napojena na hlavní leţatý rozvod 

v suterénu objektu a je vedena do 5. NP spolu s dešťovým svodem v prostoru chodby, je 

kryta sádrokartonem. Zařizovací předměty jsou vybaveny celochromovanými výtokovými 

armaturami na studenou a teplou vodu, nástěnnými nebo stojánkovými, pisoáry jsou 
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s automatickým splachováním. Na rozvod vody je v 5. NP napojen jeden vnitřní skříňkový 

hydrant s výzbrojí D25 s tvarově stálou hadicí a navijákem. 

Nové části rozvodů vody jsou provedeny potrubím z plastických hmot materiál 

např. PPr NOVOLEN/PN 16 nebo EKOPLASTIK. Potrubí je opatřeno tepelnou izolací 

z profilovaných pouzder např. typu MIRELON v tloušťce 10 a 20 mm. [28] 

6.5.4 Větrání 

Návrh vzduchotechniky resp. klimatizace (větrání a chlazení) nově budovaných prostor (5. 

NP) obecně vychází z větrání a klimatizování obdobných prostor a především ze správného 

dimenzování větracích zařízení s ohledem na zadané počty osob a obvyklé tepelné zátěţe 

prosklené fasády a střechy s důrazem na správnou technologii úpravy vzduchu ve větracích 

či klimatizačních jednotkách. S ohledem na nepravidelný provoz zařízení se neuvaţuje 

s technologií zpětného získávání tepla (chladu) z odpadního vzduchu. Zařízení jsou 

navrţena pouze na hygienické dávky vzduchu s moţností cirkulace vzduchu při zátopu 

resp. předchlazení prostor. 

V prostoru CHÚC (schodišťový prostor) jsou instalovány přetlakové ventilace 

s min. 15-ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu, která je funkční po dobu nejméně 30-ti 

minut. Přetlak v únikové cestě je min. 25 Pa, max. 100 Pa, spouštění ventilace je zajištěno 

jednak tlačítky v 1., 3. a 5. NP, jednak impulsem z EPS. Větrání místností v ostatních 

podlaţích je zajištěno přirozeně otevíravými okny. V sociálních zařízeních je provedeno 

nucené větrání. [28] 

6.5.5 Měření a regulace 

Větrací a klimatizační jednotky jsou vybaveny systémem měření a regulace od firmy MaR 

a zajišťuje především ovládání a signalizaci polohy uzavíracích a regulačních klapek, 

signalizaci chodu a poruchy, dálkové měření základních parametrů klimatizačních zařízení 

a jejich regulaci, sběr signalizace poruchy do určeného místa, regulaci teplovodního 

ohřívače resp. teploty v prostoru, regulaci chladiče resp. teploty v prostoru, regulaci 

fancoilů a případné ovládání dvouotáčkových motorů. Vlastní regulace probíhá digitálně 

pomocí mikroprocesorové řídící jednotky. [28] 
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6.5.6 Elektrická a požární signalizace 

V nástavbě i ve všech podlaţích je instalována EPS. Samočinné hlásiče poţáru jsou 

umístěny ve všech prostorech kromě prostorů bez poţárního rizika, kromě toho jsou 

v objektu umístěny tlačítkové hlásiče. Ústředna je umístěna v místnosti, kde je zajištěn 

trvalý dozor pouze v provozní době, tj. ve vrátnici, mimo provozní dobu se předpokládá 

zajištění dálkového přenosu stavů a ústředny EPS na pult centralizované ochrany HZS. 

Signálem EPS je ovládáno poţárně – technické zařízení a to ovládání (spuštění) nucené 

ventilace v CHÚC, uzavírání poţárních dveří, akustické vyhlášení poplachu (siréna), 

spuštění evakuačního rozhlasu s nahrávkou pro plynulou a bezpečnou evakuaci, 

odblokování vstupních dveří do objektu, odblokování klíčového trezoru, vypínání provozní 

VZT a zařízení dálkového přenosu příslušných informací na PCO HZS Moravskoslezského 

kraje. Ovládání zařízení proběhne od tlačítkových hlásičů EPS a ihned, při signalizaci od 

samočinných hlásičů EPS je nastaven čas t1 = 2 min., během kterého lze prověřit 

signalizování stavu „POŢÁR“ stráţní sluţbou. Po jeho ověření dojde ke spuštění všech 

funkcí. [28] 

6.5.7 Elektro slaboproud, EZS, strukturovaná kabeláž 

V prostorách 5. NP jsou v jednacích místnostech provedeny rozvody strukturované 

kabeláţe s obsahem: rozvod počítačové sítě (internet), telefonní rozvod, rozvod televizní 

antény, informační systém, rozvod jednotného času. Dále je provedena instalace 

elektronického zabezpečovacího systému (EZS), který je napojen na stávající rozvody 

v objektu. [28] 

6.6 Řešení přístupu budovy osobám s omezenou schopností pohybu 

Budova má vyřešen bezbariérový přístup z boční jiţní strany přes krytou rampou. 

V budově je instalován stávající hydraulický výtah s dojezdem do všech podlaţí kromě 5. 

NP. Ve 2. NP je zřízeno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu (tyto úpravy byly 

součástí rekonstrukce z roku 1996). Přístup osob s omezenou schopností pohybu do 

nového 5. NP je zajištěn šikmou schodišťovou plošinou instalovanou ve schodišťovém 

prostoru. V 5. NP je taktéţ zřízeno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na 

parkovišti jsou vyhrazena parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. [28] 
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6.7 Časový plán kontrol a údržby (kontrol a revizí) domu 

V této části byl zpracován časový plán kontrol a údrţby a stavby pro jednotlivé 

konstrukční díly a také časový plán kontrol a revizí pro funkční díly. Časový plán slouţí 

pro řízení správy a provoz stavby. Členíme je na dvě části: 

 identifikační část, která obsahuje: 

- popis kontrol a údrţby konstrukčních částí nebo kontrol a revizí funkčních částí 

- předpokládanou nebo navrhovanou ţivotnost konstrukčních a funkčních částí 

- stav konstrukčních a funkčních dílů zjištěný při inspekční prohlídce 

 rozvrhovou část, která obsahuje: 

- rozvrh provádění údrţby a oprav ve lhůtách určených dobou ţivotnosti 

konstrukčních prvků 

- na základě inspekčních prohlídek se přesně stanoví stav konstrukčního prvku 

nebo jeho částí po jednotlivých letech ţivotnosti stavby 

Důvod zpracování tohoto časového plánu je ocenění stavby podle oceňovacích 

předpisů, které obsahují předpokládanou ţivotnost staveb a opotřebení stavby. 

Vlastní zpracování časového plánu bylo provedeno na počítači pomocí programu 

Microsoft Office Excel. Plán byl při vypracování rozdělen na kontroly a údrţby 

konstrukčních dílů (svislé nosné konstrukce, schodiště, konstrukce zastřešení atd.) a na 

funkční díly (výtahy, hromosvod, vnitřní kanalizaci atd.). Ve sloupci kategorie kontroly je 

popsáno, kdo kontroly konstrukčních a funkčních dílů provádí. Tyto kontroly jsou 

rozděleny do 4 kategorií: 

 kategorie A – je kontrola, která se provádí uţivatelem. Jedná se o běţnou 

povinnost uţivatele příslušné části místnosti (kanceláře), aby kaţdou drobnou 

zjištěnou vadu nenechal bez povšimnutí, ale opravil ji neprodleně buď sám 

svépomocí, nebo ohlásil správci nemovitosti 

 kategorie B – je to kontrola prováděná správcem nemovitosti nebo odborným 

pracovníkem jím sjednaným. Tyto kontroly jsou cílené s doporučenou frekvencí 

 kategorie C – je kontrola (revize), kterou provádí pracovník se zvláštním 

oprávněním. Tyto kontroly jsou sjednané správcem nemovitosti a týkají se 

konstrukčních a funkčních dílů stavby, jejichţ poruchy a vady můţou vést 

k obecnému ohroţení. Rozsah a frekvence kontrol je stanoven dle vyhlášek a 

norem 
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 kategorie D – kontrola, kterou provádí odborník pro diagnostiku staveb. Tuto 

kontrolu opět sjednává správce nemovitosti pouze v případě, ţe se projeví váţné 

vady nosných částí stavby, které ohroţují stabilitu a bezpečnost budovy, kde je pak 

třeba odborně stanovit příčinu a rozhodnout o postupu sanace [2] 

V dalším sloupci je uvedena ţivotnost jednotlivých konstrukčních a funkčních dílů. 

Vychází se z tab. č. 1 předpokládané ţivotnosti konstrukcí a vybavení z přílohy č. 15 

k vyhlášce č. 3/2008 Sb., opotřebení staveb. 

Tab. 1 (zdroj: vyhláška č. 3/2008 Sb.) Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení 

Číslo položky Název Předpokládaná životnost v letech 

1 Základy vč. zemních prací 150 - 200 

2 Svislé konstrukce 80 - 200 

3 Stropy 80 - 200 

4 Zastřešení mimo krytinu 70 - 150 

5 Krytiny, střecha 40 - 80 

6 Klempířské konstrukce 30 - 80 

7 Úpravy vnitřních povrchů 50 - 80 

8 Úpravy vnějších povrchů 30 - 60 

9 Vnitřní obklady keramické 30 - 50 

10 Schody 80 - 200 

11 Dveře 50 - 800 

12 Vrata 30 - 50 

13 Okna 50 - 80 

14 Povrchy podlah 15 - 80 

15 Vytápění 20 - 50 

16 Elektroinstalace 25 - 50 

17 Bleskosvod 30 - 50 

18 Vnitřní vodovod 20 - 50 

19 Vnitřní kanalizace 30 - 60 

20 Vnitřní plynovod 20 - 50 

21 Ohřev teplé vody 20 - 40 

22 Vybavení kuchyní 15 - 30 

23 Vnitřní hyg. zařízení vč. WC 30 - 60 

24 Výtahy 30 - 50 

25 Ostatní / 

26 Instalač. prefabrikáty (jádra) 15  - 25 
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Ţivotnost je období, po které je stavba nebo její konstrukční a funkční díl nebo 

prvek schopen plnit svoji funkci z hlediska svého technického stavu (fyzická ţivotnost) 

nebo z hlediska aktuálních poţadavků na jeho funkci a vzhled (morální či ekonomická 

ţivotnost). Fyzickou ţivotnost můţeme odhadnout a plánovat oproti morální (ekonomické) 

ţivotnosti, která se odvíjí od obecného vývoje společnosti a odráţí aktuální úroveň 

technického pokroku, ekonomické situace, módních trendů a obtíţně předvídá tendence 

vývoje přírodních i společenských jevů. [2] 

Pro stanovení ţivotností jednotlivých konstrukčních a funkčních prvků stavby jsou 

sestaveny různé tabulky návrhových hodnot ţivotnosti konstrukčních a funkčních prvků. 

Tyto hodnoty jsou orientační pro zpracování harmonogramu údrţby a oprav konstrukčních 

a funkčních částí budovy a vycházejí z praxe vysledováním u jednotlivých objektů – 

příloha č. 8, příloha č. 9. [8, 30] 

Další sloupce jsem si rozdělila na interval kontroly, kde popisuju po kolika 

měsících nebo rocích se kontroly a údrţby provádí. Plán údrţby jsem udělala na 30 let 

dopředu tím, ţe jsem si jednotlivé sloupce rozdělila na roky 2010 aţ 2040 a ty jsem zase 

rozdělila na měsíce popřípadě čtverce, které jsem jednotlivě označila příslušnou barvou 

podle toho, zda se daný měsíc koná nějaká kontrola, údrţba nebo revize – příloha č. 10, 

příloha č. 11. [2] 

6.8 Buildpass 

Aplikace Buildpass je zpracována pomocí webového rozhraní. Uţivatelé do ní vstupují na 

webové stránce http://www.buildpass.eu pod svým uţivatelským jménem a heslem. 

Výhodou tohoto systému je snadná distribuce a dostupnost produktu pro jednotlivé 

uţivatele a aktualizace databází uloţených na serveru. 

Řešení projektu staví na bázi softwarových modulů. Systém je řešen tak, ţe i při 

zpracování základních úkonů můţeme získat výstupy, aniţ bychom zacházeli do detailních 

údajů o řešeném objektu. Tato aplikace je posílena jak v oblasti výpočetního modelu, tak o 

po stránce vizualizace. Dále umoţňuje snadné zpracování výstupu do tabulkového 

procesoru. Pro náhled do aplikace, aniţ bychom měli vlastní uţivatelské jméno a heslo, se 

můţeme do systému přihlásit pod jménem demo a heslem demo. 
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Obr. 2 (zdroj: www.buildpass.eu) Vzhled webového rozhraní programu Buildpass 

6.8.1 Schéma webového rozhraní 

Schéma zpracování objektu můţeme vidět na obrázku 3. Zobrazuje nám základní rozvrţení 

webových stránek aplikace. Postupy v této aplikaci můţeme měnit a kteréhokoliv místa se 

vrátit nebo posunout do libovolného místa. Vţdy začínáme na stránce Vstupní data, odkud 

lze pouţívat všechny ostatní nástroje. Schéma nám představuje orientační postup při 

zadávání údajů o objektech. Zaloţením nebo otevřením údajů o objektu začíná zpracování 

dat. Pak vygenerujeme konstrukční schéma objektu na základě typových budov. Následně 

můţe uţivatel informace zpřesnit. Aplikace má předpřipravené výstupní sestavy, které se 

mohou upravovat pomoví přímého propojení aplikace s tabulkovým procesorem. 
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Obr. 3 (zdroj: [1]) Schéma webového rozhraní programu Buildpass 

6.8.2 Správa objektů 

Přístup k informacím o svých objektech má uţivatel, který má své uţivatelské jméno a 

heslo. To si zajistí na emailové adrese spravce@buildpass.eu. Přihlásí se na webové 

stránce http://www.buildpass.eu. Dále si tyto informace zpracovává sám. 

Základní data musí být uloţena do databáze, jinak nebudou přístupné další 

softwarové nástroje. Filtr zpřehledňuje práci s více uloţenými objekty. Lze ho pouţít na 

jakoukoliv kombinaci popisných charakteristik, které jsou ve formuláři zobrazeny, nejen 

po přihlášení do systému, ale i v průběhu další práce. Zobrazení objektů najdeme 

v nabídkovém seznamu „Objekt“. Pokud chceme nový objekt, vybereme poloţku „Nový 

objekt“ v rozbalovacím seznamu. Data uloţíme do databáze tlačítkem „Uloţit“. Tlačítkem 

„Ověřit“ si otevřeme potřebná data, chceme-li se dostat k obrázku objektu, tak tlačítkem 
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„Procházet“. Obrázky odstraníme tlačítkem „Smazat“ a data pouţitím tlačítka „Odstranit“. 

U tohoto kroku můţeme smazat zcela všechna data, proto opatrně. Z aplikace se 

dostaneme kliknutím na odkaz „Odhlásit“ a vrátíme se k přihlašovacímu oknu. 

6.8.3 Výběr typové budovy 

Cílem je vzorový typ budovy, který bude odpovídat popisovanému objektu. Pokud zvolíme 

špatný typ, zkomplikuje se nám popis konstrukčních prvků. V nabídce „Výběr typové 

budovy“ se nám zobrazí podnabídka se dvěma moţnostmi výběru: 

1. na principu měrných jednotek 

2. na základě celkové pořizovací ceny objektu 

U kaţdého objektu jsou zadány parametry – délka, šířka, výška a výška nadzemní 

části objektu. Důleţitý je i rok výstavby objektu. Mezi doplňující údaje patří: počet 

podlaţí, plocha domu, plocha teras, přesah římsy, sklon střechy či zastavěná plocha. 

Tlačítkem „Potvrdit“ se generuje návrh konstrukčních prvků včetně výměr. Zvolíme-li 

zadání z celkové ceny, ukáţe se nám odlišná nabídka. 

6.8.4 Detail objektu 

Zde můţe uţivatel parametry konstrikčních prvků upravovat, odebírat nebo zavádět nové. 

Lze upravovat technické a ekonomické vazby mezi prvky, mající vliv při optimalizaci 

obnovy a údrţby. Svou úlohu můţe uţivatel zpřesňovat podle typu objektu. Konstrukční 

prvky třídíme do 3 skupin. 

HSV; PSV; Montážní práce 

U dalšího zpracování informací a údajů je pro výpočty rozhodující celková cena 

obnovy prvků a výměry (popisných hodnot). Pokud hodnota neodpovídá skutečnosti, lze ji 

přepsat. Větší váhu pro výpočty mají odhady od odborníků, neţ údaj o poslední úpravě 

prvku. Uţivatel můţe vytvořit i nové vazby. Tlačítko E vytvoří vazbu ekonomickou a 

tlačítko T vazbu technickou. Zároveň i ukládají. Vazba můţe být automaticky odebrána. 

Pokud se k datům přistupuje po delší době, musí se hodnoty přenásobit inflačním indexem, 

aby nebyly zastaralé. 

6.8.5 Výnosy z objektu 

V této kapitole jsou zpracovány údaje o výnosech a provozních nákladech, v našem 

případě za objekt jako celek. V popisné části se zadávají údaje o uţivateli a charakteru 
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objektu. Pokud existují nějaké smlouvy, dají se v elektronické podobě k popisné části 

připojit. 

6.8.6 Výstupní sestavy 

Jsou to výsledky zpracovaných dat se čtyřmi základními výstupy: 

1. bilance objektu 

2. plán oprav konstrukčních prvků 

3. opravy v daném období 

4. opravy v daném období – harmonogram 

ad 1. Obsahuje rozpis po jednotlivých letech ve sledovaném období. Jsou v něm 

uvedeny provozní příjmy a náklady, náklady obnovy v příslušných letech. 

ad 2. V této sestavě se pro kaţdý konstrukční prvek zobrazí nejbliţší plánovaná 

obnova s uvedenými náklady, které sebou ponese. 

ad 3. Je to přehled rozpisů obnovy prvků a nákladů v daném období po jednotlivých 

letech. Za kaţdý rok je vyjádřena suma nákladů za daný rok. Na závěr se uvede celková 

suma. 

ad 4. Udává stejná přehled rozpisů jako předcházející sestava s tím rozdílem, ţe 

jsou hodnoty do dvourozměrné tabulky, kdy v jedné části jsou uvedeny konstrukční prvky 

a ve druhé jednotlivé roky stanoveného období. Výstupní skupinu lze vytvořit za skupinu 

jako celek na základě definice skupiny objektů. 

6.8.7 Zákaznické sestavy 

Jsou to další výstupní sestavy, ve kterých se jedná o speciální poţadavky. Sestava byla 

zřízena pro Technickou univerzitu v Ostravě, pro vyčíslení nákladů obnovy a údrţby za 

stávající objekty od jejich výstavby. Zadáním bylo zkoumat předchozí stav a porovnat jej 

s plánem, který měl proběhnout. 

6.8.8 Přímé propojení výstupů na tabulkový procesor 

V aplikaci Buildpass si můţe uţivatel výstupní sestavy prohlédnout i vytisknout přímo 

z webových stránek. Někteří uţivatelé potřebují rozšířit zpracování výstupních dat. 

Nejuţívanější tabulkový procesor je MS Excel. V něm se dají výpočty rozšířit, ale i 

aplikace Buildpass má moţnost importovat webová data do tabulkového procesoru. [1] 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na instituce ve státní správě a samosprávě, 

konkrétně na Úřad městského obvodu v Ostravě, zaměřit se na pasportizaci této budovy a 

vypracovat pro tuto budovu časový a finanční plán kontrol, údrţby, a revizí. Tento úřad 

obsahuje tři budovy, a to budovu A, B, C a obřadní síň. Kolem budovy je zřízeno 

parkoviště a odstavní plochy. Aby tato organizace měla aktuální přehled o budovách, 

vypracovává se proto tzv. Pasport. Je to detailní přehled a popis stavebních objektů, jejich 

konstrukčních prvků, technického zařízení, popis rozvodů a sítí. 

Na základě těchto údajů se vypracovává technická dokumentace, která je ještě 

doplněna údaji o provozu a údrţbě. Ve státní správě instituce, v mém případě úřad 

městského obvodu, se potýká s mnoţstvím problémů, které udrţovat budovu 

v provozuschopném stavu ohroţují. Proto je nutné plánovat kontroly, revize a řešit 

operativní poţadavky. Tato práce se podrobněji zabývala budovou A. Byl vypracován 

časový plán kontrol a údrţby a časový plán kontrol a revizí. Jeho vypracování bylo 

provedeno na počítači pomocí programu MS Excel 2007. Tento plán, vypracovaný podle 

teoretických znalostí, byl následně také vygenerován pomocí programu Buildpass, který 

dle zadaných informací o budově vygeneroval kromě plánu oprav i finanční prostředky 

potřebné pro tyto opravy – příloha č. 12. [1] 

Z práce vyplývá vyuţití časového plánu k řízení správy a provozu stavby, 

usnadnění přehledu plánovaných kontrol, revizí, údrţby, oprav konstrukčních prvků a 

jejich provedení. Dále se týká vytyčení závad a způsobu jejich odstranění. 

Tento časový plán byl vytvořen na 30 let dopředu a měl by poslouţit k prodlouţení 

ţivotnosti a vyuţití objektu. 
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