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1. Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je vytvořit vzorový plán preventivní údrţby, kontrol a revizí 

objektu Fakulty stavební. 

Z důvodu zpomalení procesu fyzického opotřebení a moţného ušetření značné 

finanční částky dochází k vytváření plánů údrţby, kontrol a revizí. Spoustu majitelů 

objektů v dnešní době stále odmítá vynaloţit finanční prostředky na vytvoření těchto plánů 

a hlavně nezaplatí osobu, která by tyto plány sledovala a dodrţovala. Vţdy je ale finančně 

výhodnější, kdyţ je objekt preventivně kontrolován, neţ aby se řešili následné havárie. Při 

pravidelných obchůzkách se můţou objevit drobné vady, které by mohly mít časem fatální 

důsledky.   

Rozsáhlé objekty, jako jsou například bytové domy, budovy občanské výstavby a 

halové objekty by měly být vedeny facility managerem. Bohuţel někteří si myslí, ţe 

facility manager a správce objektu je jedno a to samé. Správce ale zdaleka nemá takové 

zkušenosti, znalosti a přehled jako facility manager. To se časem ale velmi vymstí. Pokud 

je majitel objektu ochoten zaplatit facility managera a jeho tým, vrátí se mu to 

mnohonásobně zpět. Kvalitní správa v rámci facility managementu tedy sniţuje 

poruchovost, prodluţuje ţivotnost technologií a materiálů, šetří finance a v určité míře má 

dobrý vliv i na ţivotní prostředí. 

Vzorový plán měl být původně vytvořen pomocí softwarového nástroje Buildpass. 

Výstupem by byla bilance objektu pro celou dobu ţivotnosti a předpokládané náklady by 

byly porovnány se skutečnými vynaloţenými náklady. Z důvodu nedostačujících podkladů 

a hlavně přestavby vysoké školy ze školy základní, a tím vzniklým rozdílným vstupním 

údajem typu objektu, bylo od tohoto plánu upuštěno. Vytvořen je tedy pouze časový plán 

na dobu 42 let, coţ činí do konce předpokládané technické ţivotnosti objektu.  
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Životní 
prostředí

Sociální 
aspekty

Ekonomie

2. Teoretická východiska preventivních plánů 

 

2.1 Trvale udržitelný rozvoj 

 

Trvale udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

Mezi nejvýznamnější cíle udrţitelného rozvoje patří: omezení následků změny 

klimatu (postupné sniţování emisí skleníkových plynů), omezení nejvýznamnějších rizik 

pro zdraví obyvatel, bezpečnost a kvalita potravin, odstranění zdravotních a ekologických 

rizik spojených s chemikáliemi, boj s epidemiemi a odolností proti antibiotikům, rozšíření 

trvale udrţitelného hospodaření s přírodními zdroji a omezení nepříznivých vlivů dopravy. 

 

                                                                                                                                    

Udržitelnost 

 

 

 

 

Graf 1 Udržitelný rozvoj 

 

2.2 Trvale udržitelná výstavba 

 

Udrţitelná výstavba reaguje na obecné poţadavky udrţitelného rozvoje a představuje 

kvalitativně nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov tak, aby splňovaly 

široké spektrum poţadavků funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a 

kulturních. 
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2.2.1 Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov 

Cílem společnosti je vytvořit nezávislou platformu za účelem prosazování principů 

udrţitelné výstavby budov. Hlavním záměrem je motivace stavební výroby a stavebního 

průmyslu, vlastníků, provozovatelů a uţivatelů budov, profesních organizací, středních 

odborných a vysokých škol, aby tyto principy zaváděli a dlouhodobě uplatňovali ve své 

praxi. 

 

2.2.2 Využití technických a ekonomických přístupů 

Při návrhu konstrukce je třeba posuzovat chování konstrukce v rámci celého ţivotního 

cyklu a uvaţovat předpokládané cykly údrţby, oprav a výměn jednotlivých konstrukčních 

prvků. Z důvodu rychlého zhoršování ţivotního prostředí je nutné změnit technické řešení 

vedoucí k sníţení dopadů. 

Přístupy vycházející z poţadavků udrţitelné výstavby: 

- větší míra uplatnění modernizace a rekonstrukce budov 

- nízkoenergetické a energeticky pasivní domy  

- vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a surovin 

- vyuţívání prvků z druhotných recyklovaných surovin 

- rozvoj prefabrikovaných a demontovatelných systémů 

 

2.3 Agenda 21 

 

Jedná se o programový dokument OSN schválený v roce 1992 na konferenci v Rio de 

Janeiru. Odráţí celosvětový společenský postoj a na nejvyšší úrovni přijatý politický 

závazek ke spolupráci v oblasti rozvoje a ţivotního prostředí a obsahuje principy 

udrţitelného rozvoje. Dokument je rozdělen na čtyři sekce: 

1. Sociální a ekonomický rozměr 

2. Uchovávání a šetrné vyuţívání zdrojů a hospodaření s nimi ve prospěch rozvoje 

3. Posilování úlohy důleţitých skupin 

4. Prostředky implementace 
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2.3.1 Místní agenda 21 

Je program snaţící se uplatnit principy udrţitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. 

Je věnována místnímu rozvoji, ekologické aktivitě obyvatel a zájmu o kulturní ţivot měst a 

obcí. Předpokladem pro uskutečňování místní agendy 21 je zapojení místních občanů a 

veřejných činitelů. 

 

2.4 Pasportizace 

 

Pasportizace je dokumentace o skutečném aktuálním stavebně technickém stavu objektu. 

Při správném vedení můţe v podstatné míře přispět k dodrţení zásad maximální 

efektivnosti a hospodárnosti jak při provozu a správě, tak i při vynakládání prostředků na 

údrţbu a opravy objektu. Ke kvalitnímu vyuţití této dokumentace je nutná pravidelná 

aktualizace údajů. Pasportizace není povinná, a tudíţ si můţe vlastník vybrat i jinou formu 

vedení dokumentace. 

Obsahuje informace o základních údajích, jednotlivých stavebních konstrukcích, 

instalacích, přípojkách inţenýrských sítí, dále vybavení a zařízení aţ po informativní údaje 

o nájemci. 

Dělí se na část popisnou a část grafickou. 

 

2.4.1 Typy pasportů: 

- prostorový pasport – pozemky a parcely, detailní struktura budov a stavebních 

objektů do úrovně ploch a místností 

- stavební pasport – stavební prky objektů 

- technologický pasport – technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a 

inventář 

- personální pasport – umístění jednotlivých pracovníků na pracovištích a plochách 
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3. Údržba 

 

Údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází 

poruchám a odstraňují se drobnější závady. 

Všeobecná údrţba jako jedna z činností facility managera, je často přehlíţena, nebo 

dokonce ignorována. Přitom se jedná o oblast, které by se měla věnovat stále větší 

pozornost.  

Rozsah a typ údrţby a zajištění údrţby závisí jak na potřebách zákazníka, tak na 

povaze objektu, jeho stavu, poţadované pohotovosti a na jiných faktorech. Pokud se tyto 

faktory změní, hlavně během etapy provozu a údrţby, můţe být nutné údrţbu a zajištění 

údrţby upravit. 

Cílem údrţby je zajištění niţší poruchovosti, delší ţivotnosti a kvalitní funkčnosti 

technických, technologických zařízení a samotného stavebního objektu. Součástí 

povinností dodavatelů sluţeb facility managementu je plánování údrţby: rozpis pravidelné 

preventivní údrţby v pravidelných časových intervalech. Po vykonání údrţby zařízení a 

jednotlivých částí stavebního objektu je potřebné vţdy zaznamenat informaci o vykonané 

údrţbě. Informace jsou podkladem pro další plánování technologického postupu pravidelné 

údrţby. 

Nepřiměřená, nadměrná nebo nesprávná údrţba můţe způsobit poruchy, které 

mohou významně sníţit pohotovost objektů a mohou vést ke značně vyšším nákladům 

v důsledku ztráty výkonnosti a moţného sekundárního poškození. Sníţená pohotovost 

často vede k provozním sankcím a následně ztrátě příjmů, která můţe být poměrně větší, 

neţ jsou náklady na údrţbu. Můţe mít téţ vliv na bezpečnost. 
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3.1 Druhy údržby z časového hlediska 

 

 

 

 

3.1.1 Operativní údržba 

Facility manager má velmi malý prostor pro správné rozhodování, protoţe je vyţadován 

okamţitý zásah. Poţadavky můţou přicházet v jakémkoliv čase ze všech částí budovy. 

Aby se předcházelo těmto událostem, musí facility manager vyhledávat rizikové skupiny 

zařízení budovy a dopředu zajistit náhradní díly.  

Příklad: unikající plyn z potrubí, ucpané kanalizační potrubí 

 

3.1.2 Plánovaná údržba 

V dostatečné předstihu dochází k plánování údrţby. Tato činnost nemusí být okamţitá. 

Při plánování údrţby je třeba uváţit: 

- cíle spolehlivosti a cíle týkající se potřeb zákazníka, bezpečnosti a nařízení či 

předpisů 

- koncepci údrţby 

- metodiku optimalizace údrţby 

- zdroje zajištění potřebné k uplatnění stanovené koncepce údrţby 

- odpovědnosti managementu 

- začlenění doporučení k údrţbě jednotlivých produktů v rámci systému 

- dopad na existující zdroje zajištění a dostupnost těchto zdrojů  

Příklad: malování schodiště, výměna výtahu 
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3.1.3 Cyklická údržba 

Práce, které se vykonávají na specifikovaných místech ve vymezených časových úsecích, 

které jsou předem dané. Musí se jim věnovat dostatečná pozornost, jinak můţou způsobit 

závaţné problémy. Způsob, jak zajistit dobře fungující systém údrţby, je identifikovat 

problémy dříve, neţ se stanou kritické. Facility manager musí být stále informován o stavu 

budov a zařízení, a tak efektivně vytyčit pracovní priority. Základem efektivního 

údrţbového programu kaţdého facility managera jsou kontroly, které zahrnují všechny 

oblasti u všech budov. To umoţňuje facility managerovi identifikovat potřebný materiál, 

pracovní síly, práce v dalším rozpočtovém období, údrţbovou práci a současné nebo 

potencionální problémy v oblasti bezpečnosti a zdraví. 

Příklad: zajištění výtahové sluţby, ošetřování dřevěných podlah 

 

3.2 Kvalita údržby 

 

 

 

 

3.2.1 Zanedbaná údržba 

Konstrukce velmi chátrá, první poruchy se projevují uţ před dosaţením základní 

ţivotnosti. Konstrukce se opravují a vyměňují, aţ kdyţ nastanou havarijní situace.  

 

3.2.2 Normální údržba 

Technický stav konstrukce odpovídá jejímu věku. Občas se vyskytují drobné vady, které 

ale neovlivňují funkčnost konstrukce. Při opravách se dodrţuje pravidelný cyklus. 
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3.2.3 Velmi dobrá údržba 

Vykonává se preventivně, v pravidelných časových intervalech. Všechny drobné poruchy 

jsou ošetřené, ochranné nátěry se pravidelně obnovují. 

 

3.2.4 Průběh opotřebení podle kvality údržby 

1) Lineární průběh opotřebení – při zanedbané údrţbě 

2) Semikvadratický průběh opotřebení – při normální údrţbě 

3) Kvadratický průběh opotřebení – při velmi dobré údrţbě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Průběh opotřebení podle jednotlivých typů opotřebení 

 

3.3 Procesy údržby 

 

 

 

 

 

3.3.1 Plánování a zajištění údržby 

Účelem plánování údrţby a zajištění údrţby je stanovit koncepci údrţby pro objekty 

vyţadující údrţbu, poskytnout nezbytné zdroje pro údrţbu a zajistit, ţe budou během 

údrţby sbírány poţadované informace. [7] 
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 U některých objektů se provádí plánování před etapou provozu a údrţby, po které 

jiţ dochází pouze k činnostem zlepšování. V jiných případech dochází k plánování a 

zajištění údrţby během počátečních stádií etapy provozu a údrţby a jsou za ně zodpovědní 

finální uţivatelé a provozovatelé.  

 

3.3.2 Příprava údržby 

Specifické údrţbářské úkoly je nutné naplánovat s dostatečným předstihem před 

plánováním a dodávkou nezbytných zdrojů. Vypracuje se časový plán plánovaných 

činností zaloţený na systému priorit pro zajištění, ţe se nejnaléhavější a nejdůleţitější 

činnosti budou provádět jako první a ţe budou zdroje vyuţívány efektivně. [7] 

 

3.3.3 Provádění údržby 

Údrţbářské úkoly se mají vykonávat s patřičnou pečlivostí a pozorností k technickým 

aspektům izolování, rozebírání, čištění, opravování, obnovování, vyměňování, opětovné 

montáţe a zkoušení zařízení a součástí. Je nutné dodrţovat speciální bezpečnostní a 

environmentální postupy, jako je likvidace nebezpečných materiálů a spotřebního 

materiálu. Informace týkající se učiněných pozorování, poţadovaných odečtů a měření, 

provedených úkolů a pouţitých zdrojů se mají zaznamenávat. [7] 

 Při údrţbě po poruše je nutné provádět stejné kroky jako při preventivní údrţbě, ale 

je poţadována identifikace poruchového stavu, aby bylo zajištěno místo a povaha poruchy 

a byla provedena nutná obnova nebo nahrazení součásti. V případě váţné poruchy je nutné 

vyzkoumat příčinu a získat o ní důkaz ještě před opravou. 

 

3.3.4 Posuzování údržby 

Posuzování úkolů preventivní údrţby a údrţby po poruše lze uskutečnit buď pokaţdé, kdyţ 

se provede údrţba, nebo pravidelně, aby se přezkoumala celková výkonnost, např. při 

klasifikaci zařízení po určitou dobu. 
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 U preventivní údrţby má přezkoumání pokrývat efektivnost údrţby, technické 

aspekty údrţbářských úkolů, přiměřenost zdrojů a provozní, bezpečnostní a 

environmentální postupy. 

 U údrţby po poruše mají být závaţné poruchy plně vyzkoumány, aby byla 

identifikovaná preventivní opatření a opatření k nápravě. 

 Při celkovém přezkoumání údrţby po poruše se zpravidla odhalí opakované 

poruchy. [7] 

 

3.3.5 Zlepšování údržby 

Zlepšení údrţby lze dosáhnout například změnami: 

- koncepce údrţby 

- stupně údrţby 

- údrţbářských postupů 

- odbornosti a výcviku pracovníků údrţby a provozu 

- provozních postupů a podmínek 
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4. Kontrola 

 

Přesná definice, co to je kontrola neexistuje. V naší souvislosti ale vţdy předchází údrţbě a 

revizi. Jedná se o vizuální prohlídku, po které se vyhodnotí situaci a navrhne se další 

řešení. O kaţdé kontrole se provede zápis, který slouţí k přehlednosti o zařízení a 

jednotlivých funkčních dílech.   

Kontrola by měla být prováděna pravidelně dle plánu kontrol a údrţby. Jelikoţ ale 

správce k výkonu kontroly většinou nepotřebuje ţádné pomůcky, můţe být vykonávána 

téměř nepřetrţitě. Například zábradlí můţe být kontrolováno kdykoliv, kdyţ jde správce po 

schodech. Podle plánu ale stačí, pokud správce zkontroluje stav zábradlí, upevnění madel, 

spoje a povrchovou úpravu jednou za dva měsíce. 

Kontrola se dá rozdělit na 3 typy: 

 - vizuální kontrola 

 - kontrola odborným pracovníkem 

 - kontrola odborným pracovníkem se zvláštním oprávněním = revize 
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5. Revize 

Vlastník kaţdého domu je povinen, podle platné právní úpravy, zajišťovat řadu prohlídek, 

kontrol či revizí technických zařízení a dalšího vybavení budovy. Prohlídky a revize se 

provádějí zpravidla na základě plánu prohlídek a revizí. Preventivně se tak zajišťuje 

bezpečnost provozu technických zařízení domu a jeho strojního vybavení. O všech 

provedených prohlídkách a revizích musí být vedena dokumentace. Ta musí být 

k dispozici kontrolním orgánům. Při kaţdé provedené revizi je třeba vyhotovit revizní 

zprávu, kde jsou uvedeny výsledky revize a v případě zjištění nedostatků se stanoví termín 

pro odstranění zjištěných závad. Pokud se zjistí závaţné závady, můţe revizní zpráva 

obsahovat zákaz pouţívání dotčeného zařízení do doby odstranění závady. 

Nejdůleţitější lhůty pro provádění revizí, kontrol a čištění technických zařízení a 

dalších předmětů vybavení jsou stanoveny právními předpisy, případně normami ČSN. Ty 

uţ nejsou podle zrušeného zákona č. 142/1991 Sb., o technických normách závazné. Pouze 

z toho plyne, ţe se jimi nemusíme řídit, pokud zaručíme, ţe splníme podmínky stanovené 

ke konkrétním zařízením právními předpisy, které se na ně vztahují. Zásadním kritériem 

právních předpisů je odpovědnost za bezpečnost při provozu.     

 

5.1 Výchozí revize 

 

U nového zařízení se po prohlídce a zkouškách rozhodne o tom, zda byly splněny 

poţadavky všech dotčených předpisů a zařízení mohlo být uvedeno do provozu. 

 

5.2 Pravidelná revize 

 

Provádí se ve stanovených lhůtách podle typu zařízení, provedení a prostředí, ve kterém je 

umístěno u stávajícího zařízení, které je jiţ v provozu. Rozhodne se, zda je zařízení 

z hlediska uţití v uspokojivém stavu a můţe být i nadále pouţíváno. 
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5.3 Mimořádná revize 

 

Provádí se na základě mimořádného poţadavku v případě, kdy není k dispozici zpráva o 

výchozí ani o předchozí pravidelné revizi, nebo pokud je vyţadováno provést revizi 

v kratším termínu, neţ je termín stanovený pro následující pravidelnou revizi. 

Mimořádným poţadavkem můţe být právní předpis, technická norma, orgán státní správy 

nebo ţádost majitele zařízení. 

 

5.4 Druhy technických zařízení budov 

 

Technické zařízení budov zpravidla představuje: 

- domovní vodovod 

- domovní kanalizace 

- domovní plynovod 

- systém vytápění 

- vzduchotechnika 

- elektrotechnická zařízení (osvětlení, instalace, hromosvod) 

Vedle těchto základních zařízení jsou však budovy vybaveny dalšími předměty, které 

zabezpečují uţívání objektu. Jedná se například o nákladní a osobní výtahy, zabezpečující 

snadnější a rychlejší dopravu osob, komíny, které zajišťují odvod spalin jednotlivých 

spotřebičů. 
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6. Zařízení podléhající revizím 

 

- elektrická zařízení 

- tlaková zařízení 

- plynová zařízení 

- zdvihací zařízení 

- komíny 

- poţární zařízení 

 

6.1 Elektrická zařízení 

 

V technické praxi se elektrotechnická zařízení člení to tří skupin: osvětlení, slaboproudé 

rozvody a elektroinstalace (silové rozvody). Slaboproudé rozvody zajišťují vedle 

tradičních sdělovacích zařízení (telefon, rozhlas, televize) také zabezpečovací zařízení 

včetně poţární signalizace. Rozvodné materiály se pouţívají stále ve vyšší kvalitě a 

bezpečnosti.  

 

6.1.1 Elektrická přípojka 

Elektrickou přípojkou se podle zákona č. 83/1998 Sb. rozumí zařízení, které začíná 

odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od 

vedení distribuční soustavy směrem k odběrateli a je určeno k připojení odběrných 

elektrických zařízení. Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se 

smlouvou a s Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy. Elektrické přípojky se 

navrhují, zřizují a rekonstruují podle normy ČSN 33 3200. 

Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údrţbu a opravy tak, aby 

nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví, či poškození majetku. 
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6.1.2 Revize elektrických zařízení 

Účelem revizí elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. 

Poţadavky se povaţují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska 

bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Norma rozlišuje revize výchozí a pravidelné a 

stanovuje podklady k provádění revizí.  

Revize elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se 

prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav zařízení z hlediska bezpečnosti. Součástí 

revize je vypracování zprávy o revizi. Zpráva o revizi elektrického zařízení musí dle ČSN 

33 1500 obsahovat: 

- určení druhu revize (výchozí, pravidelná) 

- vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení 

- soupis pouţitých přístrojů 

- soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky) 

- soupis zajištěných závad 

- datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy 

- jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem 

- naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaţeny v dokladech pouţitých pro sestavení 

revizní zprávy 

 

6.1.3 Hromosvody 

Hromosvod jako ochrana před bleskem musí být všude tam, kde by mohl blesk ohrozit 

zdraví nebo ţivot více lidí. Musí být udrţován ve funkčním stavu, který splňuje poţadavky 

obsaţené v platných předpisech. Proto se musí vedle občasných kontrol jednotlivých částí 

hromosvodu (jímací zařízení, uzemnění a svody) provádět také revize hromosvodu, 

spojené s příslušným měřením. Revize hromosvodů dle ČSN 33 1500 se provádí jednou za 

5 let. Správná funkce celé ochrany závisí na hodnotě zemního odporu uzemnění. 

Materiálem pro stavbu hromosvodu je pozinkovaná ocel nebo měď. 
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6.2 Tlaková zařízení 

 

Kotelny jsou tlaková zařízení, kterými jsou objekty vybaveny a slouţí k výrobě a dodávce 

tepla a teplé uţitkové vody. Podle topných médií (spalovaného paliva) rozlišujeme kotelny 

na tuhá paliva, kotelny na plynná paliva a kotelny na kapalná paliva. 

 

6.2.1 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 

Řídí se vyhláškou č. 18/1979 Sb. Revize a zkoušky smí provádět pouze revizní technik. 

Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy. 

Kotel je dovoleno provozovat pouze tehdy, je-li jeho obsluhou pověřen odborně způsobilý 

pracovník (topič). V kaţdé kotelně musí být veden provozní deník. Tlaková zkouška se 

provádí zpravidla vodou, popřípadě olejem nebo jinou neţíravou, nejedovatou a 

nevýbušnou kapalinou. Výsledky se uvedou do revizního záznamu. Tlaková zkouška musí 

být provedena nejpozději do 9 ti let od provedení předchozí tlakové zkoušky, pokud není 

stanoveno jinak. 

Odborné prohlídky kotelen musí provozovatel zajistit: 

- před uvedením kotelny do provozu 

- po kaţdé generální opravě a rekonstrukci kotlů 

- při změně druhu paliva 

- vţdy po jednom roce provozu kotelny 

- u sezónního provozu před zahájením kaţdé sezóny 

O výsledku prohlídky se vyhotoví zápis. Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav 

kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, 

nádrţí, zařízení na úpravu vody, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových 

kanálů a komínů. 
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6.3 Plynová zařízení 

 

Za plynová zařízení se podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách 

plynového zařízení, jedná o zařízení pro: 

- výrobu a úpravu plynů 

- skladování a přepravu plynů 

- plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic 

- zkapalnění a odpařování plynů 

- zvyšování a sniţování tlaku plynů 

- rozvod plynů 

- spotřebu plynů spalováním 

 

6.3.1 Revize 

Revize zařízení jsou výchozí a provozní. Prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením 

se zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i 

technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revize zařízení se provádí nejméně 

jednou za 3 roky. Organizace provozující zařízení, je povinna vypracovat harmonogram 

revizí nejméně na tříleté období a upravovat jej podle provozních zkušeností a technického 

stavu zařízení. 

 

6.3.2 Zpráva o revizi 

a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize 

provedena 

b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho 

osvědčení 

c) druh revize (provozní, výchozí) 

d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení 

e) údaje o provedení měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo 

evidenčních čísel pouţitých měřících přístrojů 

f) zjištěné závady a nedostatky, jejich závaţnost z hlediska bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu zařízení 
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g) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků 

h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, 

popřípadě při kontrole zařízení 

i) celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní 

schopnosti a poţární ochrany 

j) podpis a otisk razítka revizního technika 

k) v případě, ţe revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění 

 

6.4 Zdvihací zařízení 

 

Druhy zkoušek dle vyhlášky č. 19/1979 Sb.: 

- ověřovací zkoušky (nového, generální opravou renovovaného nebo 

rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do provozu) 

- zkoušky po opravách (kterými je organizace, která ho opraví, povinna ověřit jeho 

bezpečnost v rozsahu prováděné opravy a podle ustanovení technických norem) 

- revize a revizní zkoušky (k soustavnému ověřování další provozní způsobilosti 

zařízení, rozsah a úplnost dokumentace), které se provádějí v rozsahu a lhůtách 

předepsaných technickými normami, případně technickými podmínkami výrobní 

organizace 

 

6.4.1 Odborná prohlídka - revize 

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních 

zařízení výtahu, periodicky prováděné odborným servisním pracovníkem. Účelem je 

posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně 

kontroly vedení dokumentace a způsobilosti obsluhy. 

 

6.4.2 Odborná zkouška - revizní zkouška 

Kaţdé 3 roky se provádí zkouška výtahu k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu 

provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí. 
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6.5 Komíny 

Komíny bývají často příčinou poţárů, které vznikají od komínových závad či nesprávné 

instalace spotřebičů paliv či jejich nesprávného uţívání. V dnešní době, z důvodu přechodu 

od tuhých a kapalných paliv na paliva plynná, těchto případů ubývá. Je ale zapotřebí měnit 

konstrukce komínů a kouřovodů. Komíny potřebují pravidelnou kontrolu a čištění. 

Povinnosti vlastníků, správců a uţivatelů budov a dalších objektů i uţivatelů spotřebičů 

paliv ve vztahu k čištění komínů obsahuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb. 

 

6.5.1 Lhůty pro čištění komínů 

případně kontrola jejich stavu, za rok nejméně: 

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná: 

o do výkonu 50 kW šestkrát 

o s výkonem nad 50 kW čtyřikrát 

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 

o do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vloţkou, dvakrát 

o do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou, šestkrát 

o s výkonem nad 50 kW čtyřikrát 

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních 

domcích a chatách, pokud nejsou uţívány celoročně, nejméně jednou 

Při čištění komínů se musí kontrolovat, zda stavebním provedením komínů a 

umístěním dřevěných součástí stavby není ohroţena poţární bezpečnost objektu, zvláště 

při prostupech komínů půdními prostory a střechou. Musí být taktéţ zajištěn bezvadný 

průchod pro vymetací nástroje. 

Kominický podnik vydává potvrzení o výsledku zkoušení komínů i o zjištěných 

závadách. Pokud je komínové zdivo v havarijním stavu, musí kominík upozornit správce 

objektu i příslušný stavební úřad a navrhnout opatření. 
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6.6 Požární zařízení 

 

Cílem protipoţárního opatření je: 

- zajistit bezpečný únik osob z poţárem ohroţeného objektu 

- zamezit šíření poţáru (rozdělení objektů na menší celky – poţární úseky) 

- zabránit přenesení poţáru z hořícího objektu na sousední 

- umoţnit zasahujícím jednotkám hasičských záchranných sborů účinný protipoţární 

zásah 

 

6.6.1 Hasicí přístroje 

Podle vyhlášky č. 21/1996 Sb. mohou kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů provádět 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby jen podle postupů stanovených výrobcem a 

jen prostřednictvím oprávněných osob, které se zúčastňují jednou za 3 roky školení 

prováděného výrobcem hasicího přístroje, podrobí se přezkoušení a vlastní doklad 

opravňující k uvedeným činnostem. Kontrola přístrojů se provádí nejméně jednou za rok. 

Prohlídka vnitřku nádoby práškových hasicích přístrojů pod tlakem se provádí jednou za 

čtyři roky. 

Periodické zkoušky, při kterých se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, 

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

armatury nebo ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů 

- vodních a pěnových schválených po 1. lednu 1996 jednou za čtyři roky 

- vodních, pěnových a vzduchopěnových schválených do 31. prosince 1995 jednou 

za dva roky do doby neţ bude provedeno nové schválení 

- práškových pod stálým tlakem jednou za osm let 

- ostatních kaţdých 5 let 

O provedené kontrole musí být vyhotoven záznam se základními údaji o kontrole, 

typovým označením a výrobním číslem nádob hasicích přístrojů a výsledek kontroly. 

Hasicí přístroje bez závady, po plnění a opravě jsou opatřeny kontrolním štítkem a 

plombou.  
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6.6.2 Vodovod pro požární účely 

Tlaková zkouška poţárního vodovodu by se měla provádět dvakrát ročně, a to před 

začátkem a po skončení zimního období. 
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7. Sumarizace technických a právních předpisů 

 

7.1 Elektrická zařízení 

 

 ČSN 33 1600 ed. 2  Revize a kontroly elektrických spotřebičů během 

pouţívání 

 ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických 

zařízení 

 ČSN 33 1610   Revize a kontroly elektrických spotřebičů během 

jejich pouţívání 

 ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: 

Stanovení základních charakteristik 

 ČSN 33 2000-5-51  Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr 

a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

 ČSN 33 2000-6  Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

 ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem 

 73/2010 Sb.   Vyhláška o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních 

 

7.2 Tlaková zařízení 

 

 ČSN 69 0012   Tlakové nádoby stabilní. Provozní poţadavky 

 18/1979 Sb.   Vyhláška o vyhrazených tlakových zařízeních 

 

7.3 Plynová zařízení 

 

 ČSN 38 6405   Plynová zařízení. Zásady provozu 

 85/1978 Sb.   Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách 

plynových zařízení 

 21/1979 Sb.   Vyhláška o plynových zařízeních 
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7.4 Zdvihací zařízení 

 

 ČSN 27 4002   Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis 

výtahů 

 ČSN 27 4007   Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a 

zkoušky výtahů v provozu 

 ČSN EN 13015+A1  Údrţba výtahů a pohyblivých schodů – pravidla pro 

návody pro údrţbu 

 19/1979 Sb.   Vyhláška o vyhrazených zdvihacích zařízeních 

 

7.5 Komíny 

 

 ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv 

 ČSN EN 1443  Komíny – Všeobecné poţadavky 

 111/1981 Sb.   Vyhláška o čištění komínů 

 91/2010 Sb.   Nařízení vlády o podmínkách poţární bezpečnosti při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

7.6 Požární zařízení 

 

 21/1996 Sb.   Vyhláška o poţární ochraně 

 133/1985 Sb.   Zákon o poţární ochraně a související předpisy 

 246/2001 Sb.   Vyhláška o poţární prevenci 

 

7.7 Ostatní  

 

 ČSN EN 60300-3-14  Management spolehlivosti – Část 3-14: Pokyn k uţití 

– Údrţba a zajištění údrţby 

 EN 15 221-1   Facility management – Část 1: Termíny a definice 
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8. Vzorový plán 

 

Plány by měli být vytvořeny na všechny rozsáhlejší objekty. Majitel ušetří značné finanční 

částky, jelikoţ se díky plánům a jejich dodrţování předchází haváriím. Vţdy je lepší 

častější kontrola, neţ řešení fatálních následků. 

Plán byl vypracován dle vzoru plánu na bytové domy. Budovy občanské výstavby a 

bytové domy mají podobné funkční díly a zařízení a proto mohlo být tohoto vzoru vyuţito. 

Na budovy občanské výstavby, kam se řadí i školy, zatím ţádný vzorový plán ještě nebyl 

vytvořen. 

Plány jsou vypracovány od července 2010 do konce roku 2051. Budova byla 

postavena v roce 1972 a předpokládaná technická ţivotnost činí 80 let. Plán je tedy 

vypracován do konce předpokládané technické ţivotnosti.  

Do plánů by měla být navrţena i výměna zařízení, funkčních dílů a jejich částí. 

Jelikoţ ale neznáme skutečné stáří, tak by byl tenhle údaj neobjektivní. Při podrobnějším 

zkoumání a vyšších nárocích na vypracování by muselo být daných údajů dosaţeno.  

 

8.1 Vzorový plán kontrol a údržby 

 

Plán se zaobírá jednotlivými funkčními díly objektu. Důraz je kladen na osobu, která 

danou činnost vykonává, jestli je to správce objektu, nebo odborník, kterým se většinou 

rozumí specializovaná firma. Například obnovu fasády nebude vykonávat správce sám, ale 

firma, která se tím zabývá.  

K plánu je vypracována i kniha, do které se budou zapisovat provedené činnosti 

kontroly a údrţby. Vţdy se musí uvést, kdo danou činnost provedl, zapíše se, co bylo 

zjištěno a do kdy a jak bude vada odstraněna. Také se uvede, zda daná kontrola/údrţba 

souvisí s jinou, která musí být také provedena. Kniha slouţí k přehledu o vykonaných 

činnostech a můţe být vedena jak v elektronické podobě, tak i papírové.    
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8.2 Vzorový plán revizí 

 

Plán je zaměřen jen na elektrická a poţární zařízení. Jiná zařízení podléhající revizím se na 

budově A nenacházejí. Revizi tlakového zařízení zřizuje firma Dalkia, která je majitelem 

tohoto zařízení. Revizi můţe provádět pouze revizní technik, který má oprávnění v daném 

oboru.  

 Komíny se sice na budově nacházejí, ale nejsou na ně připojeny ţádné spotřebiče. 

Musí být řádně opatřeny tabulkou s nápisem „mimo provoz“, nebo nějakým jiným 

vhodným způsobem. Kontrola a čištění se u nich neprovádí. 

Vyhlášky, kterými se dané zařízení řídí, jsou uţ podstatně staré, a proto bude muset 

být plán průběţně inovován, podle případných nových vyhlášek. 

K plánu je vytvořena i kniha, kam se zapisují provedené revize, pouţité přístroje, 

naměřené hodnoty, zjištěné závady a zda je zařízení schopno provozu. Vţdy se musí uvést, 

kdo danou revizi provedl.  

Zápisy o revizi musí být k nahlédnutí kontrolním orgánům. Slouţí jako doklad 

například i pro pojišťovnu.  
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9. Buildpass 

 

Buildpass je softwarový nástroj zaměřený na kvalifikované plánování obnovy a údrţby 

objektů. 

 

9.1 Vazby mezi prvky  

 

V oblasti matematické optimalizace modelu práce zavádí pojmy ekonomické a technické 

vazby mezi konstrukčními prvky. V návaznosti na uvedené vazby představuje SW 

Buildpass vhodný optimalizační algoritmus pro hledání řešení při plánování nákladů (v 

čase) obnovy objektu jako celku a to jak v členění jednoho konkrétního prvku či 

konstrukce, tak za objekt celkem, dále v konkrétním roce, či obecně pro celou dobu 

ţivotnosti. [1] 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby 

 

9.1.1 Ekonomická vazba 

Ekonomická vazba znamená úsporu nákladů při provádění obnovy dvou a více 

konstrukčních prvků současně oproti sumě nákladů vydané za obnovu týchţ konstrukčních 

prvků bez vzájemné časové koordinace. Úspora vzniká z důvodů technických, kdy např. 

lze vyuţít postavené lešení pro obnovu fasády a zároveň provedení obnovy klempířských 

prvků. [1] 
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9.1.2 Technická vazba 

Technická vazba znamená pevné propojení obnovy jednoho konstrukčního prvku 

k druhému, přičemţ je, na rozdíl od ekonomické vazby, vţdy uplatněna. Příkladem můţe 

být výměna krovu, kdy se automaticky obnovuje střešní izolace a střešní krytina. Obdobně 

jako vazba ekonomická přináší i technická vazba celkovou úsporu nákladů. [1] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Prodloužení délky cyklu při technické/ekonomické vazbě 

 

9.2 Model generovaný na základě celkové ceny 

 

Sestavuje strukturu objektu ze zadané pořizovací ceny. Tato hodnota ale bývá u starších 

objektů těţko zjistitelná, tudíţ se tento model spíše vyuţívá při feasibility studiích a 

vyhodnocení projektů, které jsou fází přípravy. Výhodou je, ţe nemusíme znát konkrétní 

projektové rozpracování objektu, ale stačí pouze konstrukční typ objektu, celková 

investovaná částka a rok výstavby. 

 

9.3 Model generovaný na základě měrných jednotek  

 

Při zadávání potřebujeme pouze rok výstavby a informace o základních výměrách objektu 

(délka, šířka, výška, nadzemní výška, sklon střechy, přesah římsy a plocha teras). Takto 

vygenerovaný model je vhodný zejména pro detailní plánování údrţby a obnovy objektu.  
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9.4 Výstupní sestavy 

 

- bilance objektu 

- bilance objektu pro celou dobu ţivotnosti 

- plán oprav konstrukčních prvků 

- opravy v daném období 

- opravy v daném období - harmonogram  
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10. Fakulta stavební 

 

10.1 Historie 

 

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla zaloţena v roce 

1997 a je druhou nejmladší fakultou VŠB – TUO. Vznikla administrativním oddělením 

stavebních oborů, které byly na Hornicko-geologické fakultě pěstovány jak po stránce 

pedagogické, tak i vědecké po řadu desetiletí.  

Rozvíjející se stavební průmysl severomoravského regionu začal koncem roku 

1995 pociťovat nedostatek stavebních inţenýrů, a proto magistrát města Ostravy poţádal 

tehdejšího rektora VŠB – TUO Prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. o zaloţení samostatné 

stavební fakulty. Roku 1998 daroval Fakultě stavební rozsáhlé objekty základní školy 

pavilónového typu na ul. L. Podéště v Ostravě Porubě. Výuka nejdříve probíhala pouze 

v pavilonu „A“ tohoto areálu. Po ukončení výuky na základní škole k 30. 6. 2000 a 

převedení ţáků na sousední základní školu mohly být předány i zbývající objekty.  

Objekty základní školy vyţadovaly pro potřeby vysokoškolského studia rozsáhlou 

rekonstrukci a tím i nemalé vynaloţení nákladů.  

 

10.2 Současnost 

 

Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o specifickou problematiku 

Moravskoslezského kraje (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a 

průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a 

geotechnické stavby aj.) 

Realizuje třístupňový strukturovaný model studia (bakalář – inţenýr – doktor) a má 

implementován kreditní systém ECTS, který zajišťuje moţnou mobilitu v průběhu studia. 

Fakulta přispívá k rozvoji regionu a jeho restrukturalizaci, spolupracuje s tuzemskými i 

zahraničními školami, výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci.   
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V loňském roce byly přistaveny 2 nové budovy, jejichţ součástí jsou i posluchárny. 

Studium můţe nyní probíhat z velké části na fakultě, ale pořád se ještě vyuţívají prostory 

areálu VŠB – TUO v Porubě a také areál Dr. Malého.  

 

10.3 Budova A 

 

10.3.1 Informace o parcele 

Budova A, číslo popisné 1875 se nachází na parcelním čísle 3751/24  v katastrálním území 

Poruba-sever. Výměra pozemku činí 7321 m
2
. Vlastníkem nemovitosti je Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava se sídlem 17. Listopadu 2172/15, Ostrava Poruba, 

708 33.  Na nemovitost se nevztahují ţádná omezení ani způsoby ochrany.  

 

10.3.2 Popis objektu 

Budova byla postavena roku 1972, je třípodlaţní. Půdorys objektu je ve tvaru obdélníka, o 

rozměrech 72,6 x 10,5 m. Nadzemní výška činí 11,6 m. Budova je nepodsklepená 

s plochou střechou.  

V 1.NP se nachází bufet, šatna, učebny, kanceláře a WC. Ve 2. NP jsou počítačové učebny, 

kanceláře, WC a ve 3. NP učebny, kanceláře a WC.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Mapa areálu Fakulty stavební  
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11. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vzorový plán. Plány jsou rozděleny na 2 části: 

vzorový plán kontrol a údrţby a vzorový plán revizí. Ke kaţdému plánu je vypracována 

kniha, která slouţí k zápisům o provedených činnostech.  

 Plány jsou rozděleny na dvě části z důvodu osob, které danou činnost vykonávají. 

Údrţbu a kontrolu vykonává majitel objektu, zastoupený správcem, na rozsáhlejší práce si 

přizve specializovanou firmu. Revize musí ale vţdy vykonávat revizní technik, který má 

oprávnění v daném oboru. Některé sluţby bývají řešeny formou outsourcingu. Na Fakultě 

stavební je to například dodávka tepla, kterou zabezpečuje firma Dalkia. Veškeré revize, 

kontroly a opravy si tak dělá sama.  

V teoretické části byla popsána teoretická východiska, kterými jsou trvale 

udrţitelný rozvoj, trvale udrţitelná výstavba, Agenda 21 a pasportizace. Dále jsou 

definovány pojmy údrţba, kontrola, revize a jejich rozdělení. Podrobně jsou rozebrána 

zařízení podléhající revizím, vyhlášky, kterými se řídí a lhůty pravidelných revizí 

vykonávané revizním technikem. V závěru je sumarizace všech dostupných technických a 

právních předpisů, které se k dané problematice vztahují.  

V praktické části je definován vzorový plán a důvody jeho vytváření. Dále se 

bakalářská práce zaobírá softwarovým nástrojem Buildpass, jeho výhodami a vyuţitím. 

V závěru je stručně popsána historie a současnost Fakulty stavební a budovy A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

12. Seznam použitých pramenů 

 

Knihy: 

 

[1] MACEK, D. Buildpass 09 – Obnova a údržba stavebních objektů. Praha: ČVUT, 

2009, ISBN 978-80-01-04337-0  

[2] MIKŠ, L. a kol. Údržba a rekonstrukce starších městských budov. Ostrava: VŠB-

TUO, 2006, ISBN 80-248-1137-5 

[3] NOVÁKOVÁ, Helena. Dokumentace ke správě obytného domu a provozu 

technických zařízení. Praha: Polygon, 2006, ISBN 80-7273-125-4 

[4] NOVÁKOVÁ, Helena. Příručka manažera správy a provozu domů a bytů. Praha: 

Polygon, 2008, ISBN 978-80-7273-154-1 

[5] SCHÖDELBAUEROVÁ, P., NOVÁKOVÁ, H. Správa a pronajímaní bytových a 

nebytových prostor. Praha: Verlag Dashöfer, 2009, ISBN 80-86229-97-1. 

[6] VYSKOČIL, Vlastimil. K. Facility management procesy a řízení podpůrných 

činností. Příbram: Professional Publishing, 2009, ISBN 978-80-86946-97-9    

 

Normy a zákony: 

 

[7] ČSN EN 60300-3-14 Management spolehlivosti – Část 3-14: Pokyn k uţití – 

Údrţba a zajištění údrţby 

 

www stránky: 

 

[8] UDRŢITELNÁ VÝSTAVBA – ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

www.ctislav.wz.cz/udrzv_basic.htm 

[9]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ www.cuzk.cz 

http://www.ctislav.wz.cz/udrzv_basic.htm


33 

 

[10] FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TUO www.fast.vsb.cz/  

[11] INTERNATIONAL FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION www.ifma.cz 

[12] ČESKÁ SPOLEČNOST PRO UDRŢITELNOU VÝSTAVBU BUDOV 

www.substance.cz/csbs/ 

 

Studijní podklady z předmětů: 

 

[13] Základy správy majetku 

[14] Technická zařízení budov 

[15] Právní předpisy ve výstavbě 

[16] Pozemní stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fast.vsb.cz/
http://www.substance.cz/csbs/


34 

 

13. Seznam grafů 

 

Graf 1 – Udrţitelný rozvoj 

Graf 2 – Průběh opotřebení podle jednotlivých typů opotřebení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

14. Seznam obrázků 

 

Obr. 1 – Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby 

Obr. 2 – Prodlouţení délky cyklu při technické/ekonomické vazbě 

Obr. 3 – Mapa areálu Fakulty stavební 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

15. Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace objektu 

Příloha č. 2 – Výřez z katastrální mapy 

Příloha č. 3 – Vzorový plán kontrol a údrţby 

Příloha č. 4 – Vzorový plán revizí 

Příloha č. 5 – Kniha kontrol a údrţby 

Příloha č. 6 – Kniha revizí 

 

 

 

 

 

   

 


	IMG[1]
	BAKALARSKA PRACE
	BAKALARKA
	IMG_0001
	bakalarska prace
	titulní listy
	fotodokumentace
	kontrola a údržba
	legenda
	revize
	kniha k a ú
	kniha revizí

	katastrŁlnŁ mapa


