
Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

Plánovaní oprav a rekonstrukcí na základě fyzické životnosti objektu  

Planning for the repair and reconstruction of an object based on physical 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                      Braúlio Francisco 

Vedoucí bakalářské práce:                                                      doc. Ing. František Kuda, Csc.  

Ostrava 2013 



2 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením doc. Ing. František Kuda, Csc. a uvedl jsem všechny použité podklady a 

literaturu. 

 

V Ostravě……………………                                                                  ……………………  

Podpis studenta 



Prohlašuji, že 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 

školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

 

 

 

V Ostravě ........................................ 



Anotace 

Francisco B.: Plánování oprav a rekonstrukcí na základě fyzické životnosti objektu, VŠB- 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 

2013, 41 stran, vedoucí BP: doc. Ing. František Kuda, Csc. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou plánování oprav a rekonstrukcí na základě 

fyzické životnosti objektu a vytvoření vzorového plánu preventivní údržby, kontrol a 

revizí. V teoretické části práce pojednává o teoretická východiska plánu životní cyklus 

staveb, opotřebení stavby, předpokládaná životnost staveb. Dále jsou definovány pojmy 

údržba, kontrol a revizi s jejich příslušným rozdělením. V závěru teoretické části je 

uvedená rozdělení revizí. 

Praktická části je aplikovaná na budovu A, Fakulta stavební, kde jsou detailně popsány 

jednotlivé konstrukční díly budov, který jsou rozdělen do 25- ti položek podle 

Vyhl. č. 3/2008 Sb. – Oceňování majetku. Dále bakalářka práce zaobírá softwarovým 

nástrojem Buildpass, jeho výhodami a využitím. Závěrem praktické části je uvedena SW  

buildpass.  

 

 

 

Anotation 

 

Francisco B.: Planning for the repair and reconstruction of an object based on physical, 

VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban 

Engineering, Ostrava 2013, 41 pages, Head of BT: doc. Ing. František Kuda, Csc.  

 

This thesis deals with the planning of repairs and renovations to the physical life of the 

building and development of a model plan preventive maintenance checks and inspections. 

The theoretical part discusses the theoretical basis of the plan life cycle of buildings, 

construction wear, and life expectancy of buildings. The following are the terms 

maintenance, monitoring and reviewing of their respective distributions. At the end of the 

theoretical part is provided the distributions of the revisions.



 The practical part is applied to building A of the Faculty of Civil Engineering. The 

structural parts of this building are described in detail; they are divided into 25 items by the 

decree No. 3/2008 –Valuation of property. Furthermore this bachelor thesis deals with a 

software tool named Buildpass, its benefits and uses. Finally, the practical part includes 

SW buildpass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Obsah 

 

1. Úvod ............................................................................................................................... 5 

2. Základní názvosloví a pojmy ......................................................................................... 7 

3. Životní cyklus stavby ..................................................................................................... 9 

3.1 Fáze životního cyklu stavby ................................................................................... 9 

3.1.1 Předinvestiční fáze ........................................................................................... 9 

3.1.2 Investiční fáze .................................................................................................. 9 

3.1.3 Provozní fáze ................................................................................................. 10 

3.1.4 Likvidační fáze .............................................................................................. 10 

3.2 Životnost stavby .................................................................................................... 11 

3.2.1 Ekonomická životnost ................................................................................... 11 

3.2.2 Technická životnost ....................................................................................... 12 

3.2.3 Morální životnost ........................................................................................... 13 

3.2.4 Právní životnost ............................................................................................. 13 

3.3 Opotřebení stavby ................................................................................................. 13 

3.3.1 Výpočet opotřebení: ...................................................................................... 13 

3.4 Předpokládaná životnost staveb ............................................................................ 16 

4. Kontrola stavebního díla .............................................................................................. 17 

4.1 Sumarizace technických a právních předpisů ....................................................... 18 

4.1.1 Elektrická zařízení ......................................................................................... 18 

4.1.2 Tlaková zařízení ............................................................................................ 18 

4.1.3 Zdvihací zařízení ........................................................................................... 18 

4.1.4 Požárně bezpečnostní zařízení ....................................................................... 18 

4.1.5 Komíny .......................................................................................................... 19 

5. Údržba stavebního díla ................................................................................................. 20 

5.1 Druhy údržby z časového hlediska ....................................................................... 21 

5.1.1 Operativní údržba .......................................................................................... 21 

5.1.2 Plánovaná údržba ........................................................................................... 21 

5.1.3 Cyklická údržba ............................................................................................. 22 

5.2. Kvalita údržby ....................................................................................................... 23 



2 
 

5.2.1 Zanedbaná údržba .......................................................................................... 23 

5.2.2 Normální údržba ............................................................................................ 23 

5.2.3 Velmi dobrá údržba ....................................................................................... 23 

5.3 Procesy údržby ...................................................................................................... 25 

5.3.1 Plánování a zajištění údržby .......................................................................... 25 

5.3.2 Příprava údržby ............................................................................................. 25 

5.3.3 Provádění údržby ........................................................................................... 26 

5.3.4 Posuzování údržby ......................................................................................... 26 

5.3.5 Zlepšování údržby ......................................................................................... 26 

6. Revize ........................................................................................................................... 27 

6.1. Rozdělení revizí .................................................................................................... 28 

7. Fakulta stavební............................................................................................................ 29 

7.1. Historie .................................................................................................................. 29 

7.2. Současnost ............................................................................................................ 29 

7.3. Budova A .............................................................................................................. 30 

7.3.1. Informace o parcele ....................................................................................... 30 

7.3.2. Popis objektu ................................................................................................. 30 

8. Plánování oprav a rekonstrukce ................................................................................... 31 

8.1. Základové konstrukce ........................................................................................... 31 

8.2. Svislé konstrukce .................................................................................................. 31 

8.3. Vodorovné konstrukce .......................................................................................... 32 

8.4. Konstrukce zastřešení ........................................................................................... 32 

8.5. Klempířské konstrukce ......................................................................................... 32 

8.6. Úpravy vnitřních povrchů ..................................................................................... 32 

8.7. Úpravy vnějších povrchů ...................................................................................... 32 

8.8. Vnitřní obklady keramické ................................................................................... 33 

8.9. Schodiště ............................................................................................................... 33 

8.10. Dveře vnitřní a vnější ........................................................................................ 33 

8.11. Okna včetně parapetů ........................................................................................ 33 

8.12. Konstrukce podlah včetně povrchové úpravy ................................................... 33 

8.13. Ústřední vytápění .............................................................................................. 34 



3 
 

8.14. Elektroinstalace ................................................................................................. 34 

8.14.1. Energetické zajištění ...................................................................................... 34 

8.14.2. Ochrana proti nebezpečnému dotyku ............................................................ 34 

8.14.3. Uzemnění, zemní odpor ................................................................................. 34 

8.14.4. Stupeň důležitosti dodávky el. Energie ......................................................... 34 

8.14.5. Ochrana proti zkratu a přetížení .................................................................... 34 

8.14.6. Ochrana proti přepětí ..................................................................................... 35 

8.14.7. Manipulace na NN rozvodech při realizaci ................................................... 35 

8.14.8. Demontáže ..................................................................................................... 35 

8.14.9. Provádění nové elektroinstalace .................................................................... 35 

8.14.10. Kontroly ..................................................................................................... 36 

8.15. Vnitřní vodovod ................................................................................................ 36 

8.16. Vnitřní kanalizace ............................................................................................. 36 

8.17. Vnitřní plynovod ............................................................................................... 37 

8.18. Vybavení bufetu ................................................................................................ 37 

8.19. Vnitřní hygienická zařízení včetně WC ............................................................ 37 

8.20. Výtahy ............................................................................................................... 37 

8.21. Ostatní ............................................................................................................... 37 

9. Buildpass ...................................................................................................................... 38 

9.1. Vazby mezi prvky ................................................................................................. 38 

9.1.1. Ekonomická vazba ......................................................................................... 38 

9.1.2. Technická vazba ............................................................................................ 39 

9.2. Model generovaný na základě celkové ceny ........................................................ 39 

9.3. Model generovaný na základě měrných jednotek ................................................. 39 

9.4. Výstupní sestavy ................................................................................................... 40 

10. Závěr ......................................................................................................................... 41 

11. Seznam použití informačních zdrojů ........................................................................ 42 

12. Seznam tabulek ......................................................................................................... 44 

13. Seznam obrázků ........................................................................................................ 45 

14. Seznam grafů ............................................................................................................ 46 

15. Seznam příloh ........................................................................................................... 47 



4 
 

 

Seznam zkratek 

FM – facility management 

NP – nadzemní podlaží 

PVC – polyvinylchlorid  

SW – softwarový  

ŽB – železobetonový  

KCE – konstrukce  

NPV – čistá současná hodnota 

IRR – vnitřní výnosové procento 

PB – doba návratnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Úvod 

Lidé už od pradávna měli potřebu stavět. Zpočátku budovali jen stavby, které sloužily jako 

úkryt osob a jídla. Teprve později se začaly stavět stavby i pro jiné účely. Dnes je 

stavitelství natolik rozšířeno, že se staví z nejrůznějších materiálů, v různé kvalitě, 

dispozičního uspořádání, velikosti, pro všemožné účely a potřeby. K tomu, aby mohly 

budovy řádně plnit své funkce, je třeba nejen stavět kvalitním způsobem a z kvalitních 

materiálů, ale následně (v době užívání) objekty dostatečně udržovat, opravovat a 

rekonstruovat. 

Životnost stavebních objektů je, stejně jako životnost ostatních výtvorů člověka, 

omezená. Při blížícím se konci životnosti jsou v zásadě dvě možnosti – demolice a 

znovupostavení nového objektu nebo výrazné rekonstrukce stávajícího objektu. Stavba po 

ukončení základní životnosti při správných údržbách a opravách může sloužit na několik 

dalších desítek let. Díky tomu se ekonomicky jeví lépe druhá varianta. Proto se v dnešní 

době o údržbu, opravu a rekonstrukci zajímá více a více lidí. V dnešní době jsou vlastníci 

nemovitostí nebo organizace, které spravují majetek, dokonce povinni zabezpečovat dle 

zákonných předpisů péči o jeho stav. 

Jde o plán aplikovaný na stavbu nebo funkční díl v časové etapě provozu objektu 

školy. Systémem procesů užívání a údržby vymezujeme soubor činností, jejichž výstupem 

je zabezpečení plného provozu stavby, funkčního dílu. Procesy údržby jsou prováděny 

periodicky a jejich rozsah je vymezen provozními, společenskými a technickými a 

ekonomickými požadavky daného objektu. 

Výše uvedené procesy provozu stavby obecně posuzujeme především z hlediska 

technického zabezpečení funkce stavby a výše nákladů na provoz stavby v místních 

regulovaných podmínkách 

 

Cílem plánů preventivní údržby je chránit současný majetek uživatele 

doporučeními k omezení možných ztrát (časových i majetkových), dříve než k nim dojde. 

Vytvořit a ověřit standardní postupy a metody monitorování technického stavu stavebních 

objektů a jejich systematické údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí. 
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Má bakalářská práce si bere za cíl shrnout základní poznatky životnosti stavby, 

oprav, a rekonstrukcí, zjištění technického stavu objektu, plánu oprav na základě fyzické a 

některé další související problémy. Pro praktické účely jsem si vybral budovu Stavební 

Fakulta ´´budova- A´´ v Ostravě, kde jsem se pokusil aplikovat všechny nabyté poznatky. 
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2. Základní názvosloví a pojmy  

Ve stavební praxi existuje celá řada specifických pojmů, které je dobré znát pro správné a 

úplné pojmenování prováděných činností. Přesným pojmenováním a interpretací 

předcházíme nedorozuměním a konfliktům. 

 

Údržba 

Činnost zabezpečující funkčnost jednotlivých stavebních dílů po dobu jejich 

předpokládané životnosti. Obsahuje pravidelné provádění předepsaných i nepředepsaných 

kontrol a jejich vyhodnocování., obnovy povrchové úpravy, dotažení spojů, mazáními 

čištění atd. Tato činnost zpomaluje fyzické opotřebení majetku. 

Oprava  

Odstranění např. částečných fyzických opotřebení nebo poškození, obnova funkčních 

vlastností, odstranění vzhledových vad. Oprava uvede majetek do provozuschopného 

stavu. Příčinou poruchy může být obecně vada stavebních prací, vada projektu, vada 

materiálu, vyčerpání životnosti. Při opravě se nezvyšuje původní standard budovy a 

jednotlivých funkčních dílů. 

Obnova 

Obnova je uvedení majetku do technického stavu na úroveň, které obsahoval při jeho 

pořízení. Nedochází k technickému zhodnocení. 

Rekonstrukce 

je stavební úprava, kdy při zachování obrysů stavebního objektu se provádějí zásahy do 

stavebních konstrukcí, které mají za následek změnu technických parametrů. 
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Modernizace 

Stavební úpravy spočívající v náhradě některých stavebních prvků za modernější. 

Přizpůsobení současně požadovanému standardu a uživatelským požadavkům. Účel 

budovy a její prostorové uspořádání zůstávají zachovány. 

Přestavba 

Pro rekonstrukce, modernizace a rozšíření je někdy užíván souhrnný název přestavba. 

Cílem přestavby je zvýšit kvalitu staveb a prodloužit jejich životnost. 

Vada 

Vada stavby je způsobena vadným provedením některé konstrukce. Vadné provedení může 

mít příčinu v pochybení projektanta nebo dodavatele stavby. 

Porucha 

Porucha stavby může vzniknout jako důsledek vady, nebo z jiných příčin, ale není přímo 

způsobena vadným provedením. 

Funkční díl 

Část stavby, která plní jednu nebo více funkcí. Budovy jsou rozděleny do 26 funkčních 

dílů vycházejících z jejich obvyklého stavebně technického provedení. 

Trvanlivost 

Vlastnost stavby nebo funkčního dílu udržet své požadované vlastnosti po dobu, kdy je 

vystaven předvídatelným zatížením a podmínkám prostředí. 
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3. Životní cyklus stavby 

Životní cyklus stavby si můžeme představit jako časové období, které začíná prvotní 

myšlenkou na samotný vznik stavby, následně její transformací v záměr, přes projektování, 

realizaci stavby, její užívání, příp. změny stavby až do samotné likvidace. Užívání stavby 

bývá zpravidla nejdelší fází životního cyklu, kde je zahrnut samotný provoz objektu, ke 

kterému neodlučitelně patří činnosti jako jsou kontrola, údržba, oprava, rekonstrukce. [ 6 ] 

 

3.1 Fáze životního cyklu stavby 

Výstavbové projekty (obecně stavby) jsou členěny do několika fází (časová období), 

jejichž posloupnost představuje právě životní cyklus stavby. Tato posloupnost začíná fází 

předinvestiční, dále pak následují fáze investiční, provozní a končí fází provozní. 

Jednotlivé fáze životního cyklu stavebního díla by měly být harmonizovány a 

optimalizovány z hlediska finančních toků. 

 

3.1.1 Předinvestiční fáze 

V této fázi se formulují první podněty na investici do stavby a rozhodování o variantě 

projektu (prvotní myšlenka). Cílem je vypracování investičního záměru, pro který je 

vhodným podkladem technicko-ekonomický ukazatel (např. NPV – čistá současná 

hodnota, IRR- vnitřní výnosové procento, PB – doba návratnosti aj.) kvůli zjištění 

ekonomické efektivnosti, technické či finanční proveditelnosti záměru. Hlavním účelem 

předinvestiční fáze je rozhodnutí, zda projekt bude, či nebude, realizován. 

 

3.1.2  Investiční fáze 

Je to období investování nebo- li tok finančních prostředků (cena pořízení). Investiční fázi 

lze rozdělit do několika dílčích etap, a to zpracování zadání stavby, úvodní projektové 

dokumentace, realizační projektové dokumentace, dále pak samotná realizace výstavby, 

uvedení do provozu se zkušebním provozem a nakonec bývá zpracována aktualizace 

dokumentace. 
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3.1.3  Provozní fáze 

Tato fáze je zahájena předáním hotového stavebního díla do užívání provozovateli stavby. 

Většinou z časově vymezeného zkušebního provozu plynule přechází v běžný provoz. Z 

časového hlediska patří tato fáze zpravidla mezi nejdelší etapu životního cyklu stavby. V 

této fázi nejde jenom o samotný provoz objektu, ale taky o údržbu, která slouží právě k 

tomu, by byla tato fáze co nejdelší. Na údržbu pak navazuje oprava či rekonstrukce, která 

taktéž výrazně prodlužuje provozní fázi objektu. 

3.1.4  Likvidační fáze 

Závěrem investičního cyklu je právě likvidační fáze. Znamená to, že technický stav 

objektu přestane vyhovovat přípustným technickým normám a už nedokáže sloužit 

funkčně svým účelům a není pro něj jiného využití. Jsou zde zahrnuty činnosti na 

odstranění stavby a jejich projekční příprava (ekologická likvidace stavby, zpětné využití 

prvků a celých stavebních objektů, demolice, recyklace, skládkování, zneškodnění 

odpadů). [13] 

 

 

 
Obr. 1- Životní cyklus stavebního díla.                 Zdroj: autor  

 

Záměr 

Projektovaní 

Realizace 
Užíváni 

Odstranění 
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3.2 Životnost stavby  

Časové období, ve kterém je stavba schopna plnit svoji funkci. Životnost stavby můžeme 

rozdělit na:[6, 12]  

 

Ekonomickou životnost  

Technickou životnost  

Morální životnost  

Právní životnost  

 

3.2.1 Ekonomická životnost 

Doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku ztráty ekonomické užitečnosti a 

smysluplnosti, tzn. Okamžik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta využitelnosti změnou 

vnějších podmínek bez možnosti jiného využití. 

 

 

Graf č. 1- Ekonomická životnost stavby. [12] 

  



12 
 

3.2.2 Technická životnost  

Technická životnost (životnost fyzická) stavby trvá, pokud jsou jednotlivé konstrukce 

stavby funkční tak, že stavba plní svoji funkci. Stavba může mít sníženou technickou 

životnost, a to o opotřebení (amortizaci) jednotlivých konstrukcí. Prvky krátkodobé 

životnosti se zpravidla vyplatí opravit, pokud ekonomická životnost stavby trvá. Při 

technickém dožití prvků dlouhodobé životnosti ztrácí stavba svojí funkci a končí její 

technická životnost.  

Technickou životnost lze prodlužovat při patřičné údržbě, obnově a opravě 

jednotlivých funkčních dílů stavby. Je tedy teoreticky časově neomezená. Z praktického 

hlediska je limitována prvky dlouhodobé životnosti (základy, schodišti, stropy, krovy, 

svislými nosnými konstrukcemi), které po dobu užívání neměníme. Dalšími prvky stavby 

jsou tzv. prvky krátkodobé životnosti. U těchto prvků předpokládáme alespoň jednu 

výměnu v období trvání stavby. Tyto prvky vyměňujeme, pokud je to ekonomicky ještě 

výhodné.  

Na Grafu č. 2 můžeme vidět jasně klesající účetní hodnotu ruku v ruce s technickou 

životností, která dále opět roste díky patřičné údržbě, obnově a opravě. Nakonec technická 

životnost klesne na neúnosnou mez (prvky dlouhodobé životnosti) a je nutno stavbu 

zbourat či úplně celou zrekonstruovat. Objekt má nějakou hodnotu i v případě demolice, 

protože některé materiály z demolice lze použít na jinou stavbu. [6, 12] 

 

 

Graf č. 2- Prodlužování technické životnost [12] 
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3.2.3 Morální životnost  

Doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku zastarání stavby – dispoziční řešení, 

styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území apod.  

3.2.4 Právní životnost  

Doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí resp. povolení o odstranění 

stavby. 

 

3.3  Opotřebení stavby 

Návaznost na životnost má opotřebení, které slouží k určení technické hodnoty stavby. 

Opotřebení (znehodnocení) stavby je vyjádřeno poklesem kvality a ceny nemovitosti 

vlivem používání, atmosférickými vlivy a změnami v materiálu. Někdy je užíván i termín 

amortizace. 

Opotřebení je vyjádřeno konkrétním technickým stavem a stářím konstrukce 

v daném okamžiku. Jeho zpomalení, a tím naopak přímo úměrné narůstání fyzické 

životnosti, lze zajistit pravidelnými kontrolami, údržbou, opravou či rekonstrukcí. 

Opotřebení a životnost stavebních objektů můžeme považovat za kontinuální proces. 

Hlavními aspekty pro určení opotřebení jsou zejména stáří konstrukce a kvalita prováděné 

údržby. Obvykle se udává v % z hodnoty nové stavby, v některých případech jen 

poměrnou hodnotou z jedné (např. poměrná hodnota 0,20 je vyjádřena z opotřebení 20%). 

Konkrétní míru opotřebení, lze vypočítat několika způsoby. [13] 

 

3.3.1 Výpočet opotřebení: 

• Globálním způsobem; 

• analytickým způsobem; 

• nákladovým způsobem. 

 

 Globální způsob 

Tento způsob vychází z odhadu celkové životnosti stavby a počítá se: 

• Lineárním průběhem opotřebení po celou dobu životnosti; 

• s lineárními průběhy rozdělenými podle intenzity do několika období; 

• s nelineárním průběhem; 
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• kombinací uvedených. 

 

 Analytický způsob 

Tento způsob výpočtu je založen na odhadech různých životností jednotlivých částí 

objektu. 

Využívá váženého průměru opotřebení vybavení a jednotlivých kcí. Stavba je rozdělena na 

jednotlivé konstrukční prvky, kde se určí opotřebení u každého prvku a následně je mu 

přidán objemový podíl. Objemový podíl zohledňuje míru zastoupení prvku v konstrukci. Je 

zřejmé, že je tato metoda velmi pracná. 

 

Opotřebení konstrukčního prvku stavby: 

 

O = 
 

 
 * 100 * A                  (3.1) 

Kde značí: 

O….opotřebení konstrukčního prvku stavby ( % ) 

A.....objemový podíl konstrukčního prvku stavby ( - ) 

B….skutečné stáří konstrukčního prvku stavby ( roky ) 

C… předpokládaná celková životnost konstrukčního prvku stavby ( roky ) 

 

Celkové opotřebení:               

 

      
  

  
         

 

   
          (3.2) 

Kde značí: 

Oc… celkové opotřebení stavby, [ %] 

Ai…. Objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení; [-] součet objemových podílů 

se rovná 1,00 

Bi…. Skutečné stáří konstrukčního prvku stavby, [ roky ] 

Ci…. Předpokládaná celková životnost konstrukčního prvku stavby roky, [roky] 
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 Nákladový způsob 

Tento způsob výpočtu opotřebení vychází z nákladů na odstranění vad jako odpočtu 

odhadnutých nákladů na uvedení stavby do bezvadného stavu nebo nákladů na odstranění 

vad jednotlivých komponent. 

 

 

Tab.č.1- Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení, zdroj: Vyhl.č.3/2008 Sb.[13] 

 

Č. Název Předpokládaná životnost 

1 základy včetně zemních prací 150- 200 

2 svislé konstrukce 80- 200 

3 stropy 80- 200 

4 zastřešení mimo krytinu 70- 150 

5 krytiny, střechy 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- 80 

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 hygienická zař. i s WC 30-60 

24 výtahy 30- 50 

25 Ostatní  - 

26 instalační prefabrikáty ( jádra ) 15- 25 
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3.4 Předpokládaná životnost staveb 

Vyjadřuje se zpravidla počtem roků, který se u různých druhů objektů (konstrukcí) liší. Pro 

udržení dlouhé životnosti je pravidelná (cyklická) údržba základní podmínkou. [12] 

Tab. č.2.  Předpokládaná životnost dle Kusýna (1892) 

Budovy monumentální s tvrdou krytinou 300 let 

Obytná stavení zděná s tvrdou krytinou 120 let 

Sýpky zděné s tvrdou krytinou 175 let 

Stáje a komíny zděné, klenuté, s tvrdou krytinou 130 let 

Záchody zděné, volně stojící s měkkou krytinou 15 let 

Tovární budovy zděné s tvrdou krytinou 50-100 let 

 

 

Tab. č. 3 Předpokládaná životnost domů dle Kupilia ( 2005) 

Domy na bázi dřevotřísky 40 let 

Domy dřevěné srubové 60 let 

Domy montované z betonových dílců 100 let 

Domy zděné postavené po roce 1950 100 let 

Domy zděné masivní stavěné mezi roky 1930 a 1950 120 let 

Domy zděné masivní s dřev. Stropy před r. 1930 130- 150 let 

 

Tab. č. 4. Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení (stav k 23. 1. 2004) 

Základy včetně zemních prací 150-200 let 

Úprava vnitřních povrchů 50-80 let 

Vnitřní kanalizace 30-60 let 

Vybavení kuchyní 15-30 let 

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 30-60 let 

Výtahy 30-50 let 
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4. Kontrola stavebního díla 

Kontrola je vždy předchůdce údržby a revize. Jedná se o vizuální prohlídku, při níž se 

vyhodnocuje aktuální situace, ze které je navrhnuto další řešení. Pro přehlednost stavu 

zařízení, tak o jednotlivých funkčních dílech, by měl být proveden zápis o kontrole. 

Kontroly pro správce budov jsou pouze doporučené činnosti, ale měly by spadat v průběhu 

provozu pod pravidelné činnosti. Pro dodržování kontrol je jako pomůcka vytvářen plán 

kontrol. Dodržovat tento plán je velice snadné, protože k provedení kontroly většinou není 

zapotřebí žádných pomůcek a může být prováděna téměř kdykoliv. Měli bychom však mít 

na paměti, že se jedná o pomůcku pro odborníka, nikoliv pro laika. Laik je sice schopen 

rozpoznat určité vady a poruchy, ale neumí je analyzovat a řešit. Příkladem jednoduché 

kontroly může být kontrola zábradlí. Tuto kontrolu může správce provést každou cestou 

schodištěm. [1] 

V praktické části byl sestaven právě plán kontrol dohromady s plánem údržby, 

který bude zhotoven přehledně pomocí tabulek, kde jsou barevně zaznačeny pravidelné 

kontroly jednotlivých konstrukčních dílů. Tento plán byl vytvořen na dobu 11 let. Plán je 

názorně zpracován v příloze č.  

Nejčastěji rozlišujeme 3 typy kontrol: 

 

− vizuální kontrola: je nejjednodušší způsob kontroly, kterou může provádět 

správce bez nějakých dalších zvláštních odborností a povolení. Tento způsob kontroly je 

časově velice nenáročný a je zpravidla prováděn pouhým okem; 

− kontrola odborným pracovníkem: je kontrola pracovníkem, který je vyučen v 

technickém oboru a má odborné znalosti pro správu budovy; 

− kontrola odborným pracovníkem se zvláštním oprávněním = revize: je 

kontrola technického zařízení budov v souladu s právními předpisy a českými technickými 

normami, která hlavně zajišťuje bezpečnost uživatelů budovy. Tuto kontrolu může 

provádět pouze kvalifikovaný revizní technik s platnou licencí k provádění revizí 

konkrétního zařízení, které spadá pod pravidelné kontroly. 
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4.1 Sumarizace technických a právních předpisů 

4.1.1 Elektrická zařízení 

 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 341610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách. 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení. 

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem. 

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

EZS 

ČSN 342710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba.  

4.1.2 Tlaková zařízení 

 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

18/1979 Sb. Vyhláška o vyhrazených tlakových zařízeních 

4.1.3 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 

 19/1979 Sb. Vyhláška o vyhrazených zdvihacích zařízeních 

4.1.4 Požárně bezpečnostní zařízení 

21/1996 Sb. Vyhláška o požární ochraně  
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133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně a související předpisy 

246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou. 

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

Hasicí přístroje 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru. 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy. 

 

4.1.5 Komíny 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 

111/1981 Sb. - Vyhláška o čištění komínů. 

ČSN  EN  1443  Komíny- Všeobecné požadavky. 
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5. Údržba stavebního díla  

Údržbou je myšlen souhrn opatření, která nám napomáhají k zachování a opětovnému 

vytvoření požadovaného stavu. Správná údržba zpomaluje fyzické opotřebení, předchází 

poruchám a tím i šetří finanční prostředky na provoz. Údržba zajišťuje nejen spolehlivou 

funkčnost budovy, ale i jednotlivých funkčních dílů během jejich předpokládané 

životnosti. Naopak nesprávná, či zanedbaná údržba může způsobit poruchu, vyšší náklady, 

nižší fyzickou životnost. Proto je potřeba údržbu vykonávat správně v pravidelných 

intervalech. 

Údržba se skládá z několika na sebe navzájem navazujících dílčích procesů, které 

nám zajistí správný a účelný výsledek údržby. Prvním dílčím procesem je plánování 

zajištění údržby, což zejména zahrnuje vymezení zajištění údržby, identifikace 

údržbářských úkolů a analýzu údržbářských úkonů. Druhým dílčím procesem je příprava 

údržby, kde je vypracován časový plán prioritních plánovaných činností. Patří sem 

identifikování a přidělení pracovníků, zajištění potřebného vybavení a zařízení, poskytnutí 

nezbytného školení či výcviku, obstarání materiálů a náhradních dílů. Třetím dílčím 

procesem je samotné provádění údržby, kam patří sběr technických dat a popis úkolu, 

zaznamenávání informací, pozorování a měření, zkoušení a kontrola. Čtvrtým dílčím 

procesem je posuzování údržby, kde je možné použití výpočetního informačního systému 

údržby. Patří sem měření výkonnosti údržby, analýza výsledků, stanovení základních 

příčin poruch a doporučení preventivních opatření. Pátým a zároveň posledním dílčím 

procesem je zlepšování údržby, což lze dosáhnout pomocí změn koncepce údržby, 

údržbářských postupů, stupňů údržby, modifikací jednotlivých zařízení a odbornosti a 

výcviku pracovníků provozu a údržby. 
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5.1 Druhy údržby z časového hlediska 

U údržby je důležité z jakého, časového hlediska bude prováděna. Přímou a neplánovanou 

údržbou je myšlen okamžitý, nazýván též operativní zákrok. Naopak od tohoto okamžitého 

zákroku je údržba časově plánovaná. A v neposlední řadě bývá údržba prováděna taktéž 

plánovaně, ale cyklických pravidelných intervalech. 

 

 

 

Graf 3 – Rozdělení údržby z časového hlediska.      Zdroj: autor 

 

 

 

5.1.1  Operativní údržba 

Taktéž údržba neplánovaná nebo po poruše. Tato údržba nemá časový harmonogram, 

provádí se až při okamžitém zásahu. 

Příkladem může být: prasklé vodovodní potrubí či ucpané kanalizační potrubí. 

 

5.1.2  Plánovaná údržba 

V dostatečné předstihu dochází k plánování údržby. Tato činnost nemusí být okamžitá. 

Při plánování údržby je třeba uvážit: 

Údržba 

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

předpisů 

- koncepci údržby 

- metodiku optimalizace údržby 

- zdroje zajištění potřebné k uplatnění stanovené koncepce údržby 

- odpovědnosti managementu 

- začlenění doporučení k údržbě jednotlivých produktů v rámci systému 

- dopad na existující zdroje zajištění a dostupnost těchto zdrojů 

 

Příklad: malování schodiště, výměna výtahu 

5.1.3  Cyklická údržba 

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

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

závažné problémy. Způsob, jak zajistit dobře fungující systém údržby, je identifikovat 

problémy dříve, než se stanou kritické. Facility manažer musí být stále informován o stavu 

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

údržbového programu každého facility manažera jsou kontroly, které zahrnují všechny 

oblasti u všech budov. To umožňuje facility manažerovi identifikovat potřebný materiál, 

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

potencionální problémy v oblasti bezpečnosti a zdraví. 

 

Příklad: zajištění výtahové služby, ošetřování dřevěných podlah 
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5.2.  Kvalita údržby 

Dalším důležitým aspektem, jak provádět údržbu, je to, jakým způsobem a s jakou 

pečlivostí údržbu provádíme. Tím nejhorším způsobem je, určitě údržba zanedbaná, 

obvyklým způsobem je údržba normální, a naopak tím nejlepším a doporučeným 

způsobem je údržba velmi dobrá 

 

 

Graf 4 – Rozdělení údržby podle kvality provádění.     Zdroj: autor  

 

 

 

5.2.1 Zanedbaná údržba 

Konstrukce velmi chátrá, první poruchy se projevují už před dosažením základní 

životnosti. Konstrukce se opravují a vyměňují, až když nastanou havarijní situace. 

5.2.2 Normální údržba 

I u normální údržby se mohou vyskytovat drobné vady, které však nemají vliv na 

funkčnost konstrukce. Pokud je dodržován pravidelný cyklus oprav, haváriím se dá téměř 

z jistoty předcházet. Stáří konstrukce odpovídá jejímu technickému stavu a proto je potřeba 

k tomu tak přistupovat. 

5.2.3 Velmi dobrá údržba 

Je vykonávána nejen preventivně, ale i pravidelně. K pravidelné údržbě patří například 

ochranné nátěry. Pro tuto údržbu bude sestaven plán údržby. Tento plán vychází 

z aktuálního stavu jednotlivých konstrukcí a ze základních doporučení pro údržbu 

Údržba 

Zanedbaná Normální 
Velmi 
dobrá 
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funkčního dílu, případně pro způsob jeho užívání. Údržba je ve většině případů závislá na 

výsledcích provedených kontrol. V případě aplikování teoretických poznatků na objekt 

řešený v této práci je plán zhotoven na dobu 30 let a bude sloužit pro správně fungující 

budovu, a tím i prodloužení její životnosti. Plán údržby je společný s plánem kontrol.[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5.3 Procesy údržby 

Jde o procesy aplikované na stavbu nebo funkční díl v časové etapě provozu budovy. 

Systémem procesů údržby vymezujeme soubor činností, jejichž výstupem je zabezpečení 

plného provozu stavby, funkčního dílu. Procesy údržby jsou prováděny periodicky a jejich 

rozsah je vymezen provozními, společenskými a technickými a ekonomickými požadavky. 

 

 
Graf 5- Rozdělení údržby podle Procesy.         Zdroj: autor 

 

5.3.1  Plánování a zajištění údržby 

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

vyžadující údržbu, poskytnout nezbytné zdroje pro údržbu a zajistit, že budou během 

údržby sbírány požadované informace. 

U některých objektů se provádí plánování před etapou provozu a údržby, po které 

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

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

finální uživatelé a provozovatelé. 

5.3.2  Příprava údržby 

Specifické údržbářské úkoly je nutné naplánovat s dostatečným předstihem před 

plánováním a dodávkou nezbytných zdrojů. Vypracuje se časový plán plánovaných 

činností založený na systému priorit pro zajištění, že se nejnaléhavější a nejdůležitější 

činnosti budou provádět jako první a že budou zdroje využívány efektivně. 

Plánování 
a zajištění 

Příprava Provádění Posuzování Zlepšování 
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5.3.3  Provádění údržby 

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

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

montáže a zkoušení zařízení a součástí. Je nutné dodržovat speciální bezpečnostní a 

environmentální postupy, jako je likvidace nebezpečných materiálů a spotřebního 

materiálu. Informace týkající se učiněných pozorování, požadovaných odečtu a měření, 

provedených úkolů a použitých zdrojů se mají zaznamenávat. 

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

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

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

vyzkoumat příčinu a získat o ní důkaz ještě před opravou. 

5.3.4 Posuzování údržby 

Posuzování úkolů preventivní údržby a údržby po poruše lze uskutečnit buď pokaždé, když 

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

klasifikaci zařízení po určitou dobu. 

U preventivní údržby má přezkoumání pokrývat efektivnost údržby, technické 

aspekty údržbářských úkolů, přiměřenost zdrojů a provozní, bezpečnostní a 

environmentální postupy. 

U údržby po poruše mají být závažné poruchy plně vyzkoumány, aby byla 

identifikovaná preventivní opatření a opatření k nápravě. 

Při celkovém přezkoumání údržby po poruše se zpravidla odhalí opakované 

poruchy. 

5.3.5 Zlepšování údržby 

Zlepšení údržby lze dosáhnout například změnami: 

- koncepce údržby 

- stupně údržby 

- údržbářských postupů 

- odbornosti a výcviku pracovníků údržby a provozu 

- provozních postupů a podmínek 
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6. Revize 

K bezpečnému a plně funkčnímu provozu budov je potřeba zajistit nejen plán kontrol a 

údržby, ale i revizí. Revize je činnost prováděná za účelem ověření bezpečnosti a 

technického stavu zařízení. Revize je vždy prováděna revizním technikem, který vlastní 

odpovídající oprávnění. Tato oprávnění jsou udělována revizním technikům Technickou 

inspekcí České republiky. Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav 

odpovídá předepsaným normám. Pokud tomu tak není a revizní technik narazí na 

nedostatky či nesrovnalosti, je nutné provést náležité opravy nebo přestat dané zařízení 

používat do doby, než bude zajištěn správný a bezpečný provoz. V případě, že bude 

používáno zařízení, které neprošlo revizí, může dojít k ohrožení zdraví a zároveň hrozí i 

potenciální postihy. O provedených revizích, stejně jako u prohlídek, je nutné vést 

patřičnou dokumentaci, která slouží k nahlédnutí kontrolním orgánům. Zároveň po každé 

revizi je potřeba zhotovit revizní zprávu, která obsahuje výsledky revize, popř. nedostatky 

a jejich termíny na odstranění. 

Pro zajištění bezpečného provozu je nutné revize opakovat v pravidelných cyklech. 

Každá revize má jasně danou platnost. Termíny se u různých typů zařízení liší. 

Nejdůležitější lhůty jsou stanoveny právními předpisy, případně normami ČSN, které už 

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

doporučené. Což znamená, že se jimi nemusíme řídit, pokud zaručíme splnění podmínek 

stanovených ke konkrétním zařízením, avšak v případě havárie se na ně v případném 

soudním procesu přihlíží. 

Na základě platných předpisů a norem byl v praktické části sestaven plán revizí na 

dobu 11let. Tento plán byl zhotoven tabulkově, kde jsou sepsána zařízení v aplikovaném 

objektu praktické části, která spadají pod pravidelné kontroly a revize. V konkrétním 

objektu spadají pod pravidelné revize elektrická a požární zařízení. Ostatní revizní zařízení 

se v budově nenachází. 
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6.1.  Rozdělení revizí 

Před uvedením nového zařízení nebo po jeho rekonstrukci se provádí výchozí revize. 

Zařízení v provozu podléhající revizím jsou kontrolována nejčastěji pravidelnými revizemi 

ve stanovených lhůtách. Dále revizím podléhají technická zařízení budov a vyhrazená 

technická zařízení, která jsou rozdělena do jednotlivých skupin. Vyhrazená technická 

zařízení, jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. 

 

Technická zařízení budov: 

• domovní vodovod; 

• domovní kanalizace; 

• domovní plynovod; 

• systém vytápění; 

• vzduchotechnika; 

• elektrotechnická zařízení (osvětlení, instalace, hromosvod) 

 

Vyhrazená technická zařízení: 

• vyhrazená tlaková zařízení, 

• vyhrazená zdvihací zařízení (ČSN 27 4002, ČSN 27 4007), 

• vyhrazená elektrická zařízení (ČSN 33 1500), 

• vyhrazená plynová zařízení (ČSN 3806405), 

• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (Vyhl.č.246/2001 Sb.), 

• zařízení v jaderné energetice[6] 
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7. Fakulta stavební  

7.1. Historie 

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla založena 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 inženýrů, a proto magistrát města Ostravy požádal 

tehdejšího rektora VŠB – TUO Prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. o založení 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 žáků na sousední základní školu mohly být předány i zbývající objekty. 

Objekty základní školy vyžadovaly pro potřeby vysokoškolského studia rozsáhlou 

rekonstrukci a tím i nemalé vynaložení nákladů. 

7.2. 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 – inženýr – doktor) a má 

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

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

zahraničními školami, výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci. 

V roce 2009 byly přistaveny 2 nové budovy, jejichž součástí jsou i posluchárny. 

Studium může nyní probíhat z velké části na fakultě, ale pořád se ještě využívají prostory 

areálu VŠB – TUO v Porubě. 
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7.3. Budova A   

7.3.1. Informace o parcele 

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

Poruba- sever. Výměra pozemku činí 7321 m². Vlastníkem nemovitosti je Vysoká škola 

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

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

 

7.3.2. Popis objektu 

Budova byla postavena roku 1972, je třípodlažní. 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. 4 Mapa areálu Fakulty stavební [10] 
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8. Plánování oprav a rekonstrukce 

Plán oprav objektu řeší konstrukční řešení, technologii a management renovačních úprav 

stavby. Konstrukční plán je založen na detailním popisu technického stavu a stáří 

jednotlivých konstrukčních dílů a výsledcích stavební a bezpečnostní prohlídky budovy. 

Prohlídka byla zdokumentována a pro představu přidána do příloh. Plán rekonstrukcí a 

oprav byl následně vypracován pomocí SW Buildpass. 

8.1. Základové konstrukce 

Jsou monolitické z prostého betonu B135, železobetonové s předepsanými kvalitami 

betonu a množstvím oceli dle příslušných armovacích výkresů. Šachty a kanály z betonu B 

135. Dilatace svislé s vloženým heraklitem 5cm tl., vodorovná nepískovaná lepenka A400. 

8.2. Svislé konstrukce 

Z prvků oblastní typizace škál upravených pro použití stropních panelů SPIROLL. 

Upravené prvky jsou označeny indexem S. Parapety z prefabrikovaných prvků nebo 

vyzdívané z plynosilikitových tvárnic na nastavenou maltu. Střešní atika je vytvořena z 

prefabrikovaných parapetních dílců kotvených ocelovými táhly dle detailu v konstruktivní 

časti projektu. 

V roce 2003 přidali nové příčky, které jsou v plném rozsahu sádrokartonové až na 

případy, kde byl jednat o zazdění nových zárubní do stávajících příček a zazdění otvorů po 

oknech, vybouraných zárubních, rozvaděčích, hydrantech apod. V těchto případech byly 

použití cihly formátu stávajících konstrukci na vápenocementovou maltu.  

Sádrokartonové příčky v sociálním zařízení jsou tloušťky 100 mm, jednoplášťové, 

v místech obkladů jednostranně dvouplášťové, minerální vata 50 mm, zvuková 

neprůzvučnost 53 dB. Ostatní příčky tloušťky 150 mm, dvouplášťové, minerální vata 100 

mm, zvuková neprůzvučnost 65 dB. 

V místech, kde u obvodových jsou vedeny stoupačky ústředního výtápění, jsou 

sádrokartonové příčky rozšíření na šířku pilíře v délce cca 300 mm. V tomto případě je na 

obou stranách jedna vrstva sádrokartonu přetažena přes stávající pilíř na celou výšku po 

nové okno. V místech požárně dělících konstrukci jsou nad AL stěnami provedeny 

sádrokartonové příčky KGF 30 tloušťky 100 mm s požárními ucpávkami rozvodů medii.          
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8.3. Vodorovné konstrukce 

Jsou z panelů SPIROLL a částečně ze stropních desek PZD ln- 240 ( chodby). Ve vstupní 

části školy je menší číst stropní konstrukce navržena jaké monolitická železobetonová 

deska. Velká tělocvična je kryta zesílenými ocelovými vazníky se stropními žebírkovými 

deskami. Schodiště v objektu mimotřídní výchovy je monolitické železobetonové. Jedná se 

o prostupy pro kanalizaci, větrací průduchy, které musí být vždy provedeny jen v místě 

dutin stropních panelů ( žebra nesmí být prosekána). 

8.4. Konstrukce zastřešení 

Zateplení střešních konstrukce je provedeno extrudovaným polystyrénem v tloušťce 150 

mm se střešní izolační folii z měkčeného PVC vyztuženou polyesterovou tkaninou 

v tloušťce v  tloušťce 1,5 mm, mechanicky kotvenou. Součástí střešního pláště je separační 

a ochranná vrstva a všechny kotvící profily z foliového plechu. Při pokládáni celého 

doplňujícího tepelně- hydroizolačního sytému, je po určení folie, plně respektována 

pravidla pro pokládku dle montážního předpisu výrobce. 

8.5. Klempířské konstrukce 

Jsou provedeny z titan - zinkového plochu a jedná se především o oplechování parapetů 

oken a okenních sestav při výměně dřevěných oken za plastové. Dále o oplechování atik a 

všech souvisejících střešních konstrukcí. Kontrola a údržba klempířských prvků by měla 

být v ideálním případě prováděna 1x ročně. 

8.6. Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky na novém zdivu a nezazděných otvorech jsou provedeny vápeno- 

cementovou omítkou. 

8.7. Úpravy vnějších povrchů 

Vnější omítky jsou v rámci rekonstrukce opraveny pouze v případech, kde je omítka 

uvolněná. Na všech fasádních plochách je provedeno zateplení komplexním tepelně 

izolačním systémem s certifikátem (tloušťka izolačních desek- samozhášivý 

polystyrén 100 mm) s tenkovrstvou silikátovou omítkou včetně vložek mezi okny u 

průběžných okenních sestav. Na všech hranách a na styku s oknem je provedeno zesílení 

ukončujícími lištami v rámci tepelně izolačního systému. Izolační desky musí být kromě 

lepícího tmelu zajištěny talířovými hmoždinkami v počtu minimální 6 ks na m². 
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8.8. Vnitřní obklady keramické 

Keramické obklady ve všech prostorách sociálního zařízení, posluchárnách, pracovnách 

pedagogických pracovníků byly navřeny z bělninových obkladaček lepených do 

vodovzdorného tmelu. Před prováděním obkladů mělo být podklad po odsekání stávajících 

obkladů vyrovnán a impregnován. Pro lepení obkladů sprchových boxů mělo být podklad 

ještě isolován vodovzdorným tmelem. 

Obklady jsou proveden s lištami SCHLUTER na rozích a při přechodu na jiný materiál.   

8.9. Schodiště 

Schodiště v objektu je dvouramenné s šířkou ramene 1500 mm a šířkou zrcadlo 325mm, v 

každém rameni je 12 stupňů velikosti 325/140 mm. Schodiště má nosnou konstrukci ŽB 

desek PZD a jednotlivé stupně jsou vybetonovány a obloženy keramickou dlažbou včetně 

podest. Schodišťové zábradlí je ocelové. Všechny ocelové prvky jsou nově opatřeny 

ochranným nátěrem tmavě hnědě barvy. Schodiště vykazuje celistvost a dostatečnou 

únosnost.  

8.10. Dveře vnitřní a vnější 

Vstupní dveře do objektu jsou kovové, vyplněné izolačním jednosklem, se dvoukřídlovými 

otvíravými dveřmi 1600 x 2200 mm. a pevným dílem a nadsvětlíkem (otvíravé křídlo min. 

šířka 900 mm). Všechny vnitřní dveře v kanceláře a koupelny, a jiný místnosti jsou 

dřevěné. 

8.11. Okna včetně parapetů 

Okenní otvory jsou vyplněny plastovým okny s izolačním dvojsklem a rámy bílé barvy v 

exteriéru a bílé barvy v interiéru. Okna jsou čtyř křídel, dvou křídel, a jednokřídlová, křídla 

jsou otvíravá a ventilační, pouze ve schodišťovém prostoru jsou okna pevná. Vnitřní 

parapety oken jsou plastové, bílé. 

8.12. Konstrukce podlah včetně povrchové úpravy 

Stávající podlahová povlaková krytina v učebnách je nahrazena v posluchárnách 

povlakovou krytinou typ ESTRAD z produkce firmy UPOFLOR. V pracovnách 

pedagogických pracovníků jsou položeny zátěžové koberce.  
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8.13. Ústřední vytápění 

Objekt je vytápěn systémem ústředního teplovodního vytápění. Zdrojem vytápění jsou 

elektrické nástěnné kotle umístěné v hygienických prostorách v každém podlaží. Otopná 

ocelová desková tělesa bílé barvy, systém Radik, jsou umístěna pod okny jednotlivých 

místností a jsou opatřena termoregulačními hlavicemi. Rozvody topné vody jsou vedeny v 

měděných trubkách na povrchu stěn. 

8.14. Elektroinstalace 

8.14.1. Energetické zajištění 

V současné době jsou pavilony školy napájeny kabelovými rozvody z hlavního rozvaděče 

venkem. Přívody ukončeny na přípojkových skříních na pavilonech ze strany zahrady. 

Pavilon A je napájen kabelem AYKY 4Bx 70 a v hlavním rozvaděči školy je odjištěn 120 

A v poli č. 3.  

8.14.2. Ochrana proti nebezpečnému dotyku 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých části je dána jejich konstrukčním 

uspořádáním, provedením a je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 oddíl 412 některým 

z těchto opatření: Izolací, doplňkovou izolací, ochrannými kryty nebo přepážkami, 

zábranou polohu. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých části: 

Základní v soustavě TN byla navřena dle ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413- samočinným 

odpojením od zdroje zvýšená proudovými chrániči, bude-li to pro některá zařízení potřeba. 

8.14.3. Uzemnění, zemní odpor 

Přípojková skříň na objektu je uzemněna samostatnými svody. 

8.14.4. Stupeň důležitosti dodávky el. Energie 

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro celý objekt školy je ve 3. Stupni. Hlavní 

rozvaděč školy je připojen z NN rozvodů sídliště. 

8.14.5. Ochrana proti zkratu a přetížení 

Je provedeno pojistkami a jističi v souladu s ČSN 33 2000- 4- 43, 4- 473 
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8.14.6. Ochrana proti přepětí 

Vzhledem k rozsáhlé počítačové síti v objektu i areálu byla i 1. etapě v pavilonu A 

aplikována přepěťová ochrana 2. stupně v podružných rozvaděčích. Zásuvky pro připojení 

počítačů jsou vybaveny přepěťovými ochranami 3. stupně.  

8.14.7. Manipulace na NN rozvodech při realizaci 

Na hlavní rozvaděči nesmí být manipulováno, přívod se vypínat nemusí. Beznapěťový stav 

pavilonu A možno zajistit vyztažením obou sad pojistek. Při zahájení stavby nutno 

spolupracovat s energetikou VŠB a tato určí rozsah manipulací, zajištění pracoviště a další. 

Při manipulacích nesmí být přerušen či omezen provoz v ostatních pavilonech jsou 

provozovány. 

V pavilonu A je situována telefonní ústředna celého areálu, která je napájena z již 

nového rozvaděče 1RMO1/A. Je potřeba, aby byla v provozu, nevypne se pojistkami 

v přípojkové skříni pavilonu A přívod P1. Vypne se v rozvaděči 1RMO1 pojistkový 

odpínač pro 2. a 3. N.P., který již byl pro tuto možnost realizován v 1. Etapě rekonstrukce.   

8.14.8. Demontáže 

a) Byly demontovány staré rozvaděče 

b) Byly demontovány stupačky hlavních rozvodů od 1NP výše a stávající přívod P2. 

c) Byly demontovány staré rozvody v chodbách a sociálních zařízeních včetně svítidel 

a kompletačních prvků 

d) Byly demontovány staré rozvody v učebnách dosud neupravovaných po roce 1971 

včetně svítidel a kompletačních prvků. 

e) Byly demontovány staré kompletační prvky slaboproudu z původního provozu 

školy (zvonky, hodiny, reproduktory, regulátory). 

8.14.9. Provádění nové elektroinstalace 

Stávající stavební konstrukce jsou panelové, ale s dvouvrstvou omítkou. Stropy taktéž 

omítané. Některé stávající příčky jsou sádrokartonové, některé zděné. Nová instalace je 

ukládána důsledně pod omítku, proto jsou samostatně vyčísleny i sekací práce. Instalace 

z roku 1977 zůstává v provozu i nadále. 
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8.14.10. Kontroly 

Elektrická vedení jsou u běžného typu staveb většinou uložena ve stavební konstrukci a 

jsou zakryta vyjma bezpečnostních vodičů systému EZS, které jsou uloženy na povrchu 

střežených, částí stavební konstrukcí a vedení provedených kabely v elektroinstalačních 

lištách na povrchu. Mimo vedení EZS a vedení na povrchu není možná laická kontrola. 

Lze však laicky kontrolovat jednotlivé elektroinstalační prvky přístupné pro obsluhu a 

údržbu. Z jejich technického nebo funkčního stavu je možno posoudit možné nebezpečí 

úrazu nebo požární, případně provozní nespolehlivosti. 

Prevence rizik a zajištění bezpečnosti je stanovena normativně mezinárodni 

technickou normou ČSN 33 2000-1 / 2003 pro elektrické instalace budov. Norma stanoví 

povinnost pravidelné odborné kontroly a údržby vnitřních sdělovacích zařízení tak, aby 

byla zajištěna jejich správná činnost a elektrická a mechanická bezpečnost a dodrženy 

požadavky ostatních předpisů a norem. 

V budovách bude probíhat kontrola viz příloha č.4 

 

8.15. Vnitřní vodovod 

Hlavní horizontální rozvod vody je proveden z trub ocelových závitových pozinkovaných. 

Připojovací a stoupací potrubí je provedeno z trub plastových- novolen, tlaková řada PN 

16. Rozvod vody je tepelně izolován izolačními pouzdry Thermaflex. Hlavní rozvod 

studené vody je izolován v tloušťce 6 a 9mm. Při montáži potrubí byl nutno dodržet 

montážní předpisy výrobce potrubí. 

V roce 2003 byl rekonstruován stávající zavodněný požární rozvod vody. Požární rozvod 

vody je proveden v celém rozsahu z trub ocelových závitových pozinkovaných. Na 

rozvodu jsou osazeny hydrantové skříně typu D vybavené navijáky s tvarově stálou hadicí 

délky 30 m. 

8.16. Vnitřní kanalizace  

Objekt byl v současnosti odkanalizován jednotnou kanalizací. Stávající kanalizační odpady 

v sociálním zařízení jsou převážně zachovány. Stávající kanalizační odpady byly 

provedeny z trub litinových hrdlových. 
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Nově zřizované kanalizační potrubí odpady a připojovací potrubí je provedeno z trub 

plastových HT. Ležatá kanalizace je provedena z trub plastových PVC KG. Uložení 

potrubí do pískového lože, odsyp pískem. 

V místnosti, kde je instalován zásobník vody pro tepelné čerpadlo je instalována podlahová 

vpust. Napojení na stávající kanalizaci je řešeno vsazením odboček nebo napojením do 

stávajících odboček, které jsou nevyužité. 

8.17. Vnitřní plynovod 

Do objektu není přivedeno plynovodní vedení, budova tento zdroj energie nevyužívá. 

8.18. Vybavení bufetu 

V 1 NP se nacházejí bufetu čajové kuchyňky vybavené kuchyňskými linkami s nerezovým 

dřezem. Jsou k dispozici mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice a chladničky. 

8.19. Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 

Na všech patrech byla výměna zařizovací předměty- keramická umyvadla, pisoár WC 

mísy. 

8.20. Výtahy 

Objekt není bezbariérově. Není  výtah ani jinou přístroje aby pomáhalo bezbariérový lidi.  

8.21. Ostatní 

V roce 2003 bylo instalováno klimatizace v budovách, pouze pro počítačové učebny, a 

probíhá kontrol jednu za rok. Dále je objekt vybaven v každém podlaží přenosnými 

hasicími práškovými přístroji o obsahu 5 kg, které musí mít každoroční revizní prohlídku.   
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9. Buildpass 

Buildpass je softwarový nástroj zaměřený na kvalifikované plánování obnovy a údržby 

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 

životnosti. 

 

 
Obr. 2 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby. [3] 

 

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 týchž konstrukčních 

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

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

prvků. 
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9.1.2. Technická vazba 

Technická vazba znamená pevné propojení obnovy jednoho konstrukčního prvku k 

druhému, přičemž je, na rozdíl od ekonomické vazby, vždy uplatněna. Příkladem může být 

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

jako vazba ekonomická přináší i technická vazba celkovou úsporu nákladů. 

 

 
Obr. 3 Prodloužení délky cyklu při technické/ekonomické vazbě. [3] 

 

 

9.2. Model generovaný na základě celkové ceny 

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

objektů těžko zjistitelná, tudíž se tento model spíše využívá při feasibility studiích a 

vyhodnocení projektů, které jsou fází přípravy. Výhodou je, že 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 údržby a obnovy objektu. 
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9.4. Výstupní sestavy 

- bilance objektu (viz příloha č. 2)  

- plán oprav konstrukčních prvků (viz příloha č. 1) 

- opravy v daném období (viz příloha č. 1) 

- opravy v daném období – harmonogram (viz příloha č. 1) 
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10.  Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit plán oprav a rekonstrukce na základě fyzické 

životnosti a dále preventivní plán kontrol, údržby a revizí objektu školy. 

 

Plán rekonstrukcí a oprav byl vytvořen pomocí softwarové programu Buildpass. Odhaduje 

náklady na opravy do roku 2063. Snižuje množství potřebných nákladů díky ekonomické a 

technické vazbě. Tento plán není pro majitele závazný, protože každý jednotlivý prvek 

může být ovlivněn vedlejším činitelem, a tím jeho opravu či rekonstrukci urychlit či 

naopak oddálit. Plán byl zhotoven přehledně pomocí tabulek a vynakládané kumulativní 

finance pomocí grafů. 

 

Plán údržby a kontrol jsem dělal společně, protože tyto činnosti na sebe navzájem 

navazují. Tento plán slouží pro správce budovy, který v rámci svých možností a znalostí je 

schopen s většinou činností zvládnout své pomocí. Pokud to není, je v jeho kompetenci 

zajistit specializovanou firmu. Plán byl zhotoven na 11 let pomocí přehledných tabulek. 

Revize musí ale vždy vykonávat revizní technik, které má oprávnění v daném oboru. 

 

V teoretickou část byla popsána teoretická východiska plánu životní cyklus staveb, 

opotřebení stavby, předpokládaná životnost staveb. Dále jsou definovány pojmy údržba, 

kontrol a revizi s jejich příslušným rozdělením.    

 

Praktická část byla věnována plánováním rekonstrukcí a oprav konkrétního aplikovaného 

objektu Fakulta stavební budova A, kde byl nejdříve popsán detailní popis po jednotlivých 

funkčních konstrukčních dílech, který byl rozdělen do 25- ti položek podle Vyhl. č. 3/2008 

Sb. – Oceňování majetku. Dále bakalářka práce zaobírá softwarovým nástrojem Buildpass, 

jeho výhodami a využitím.  

Závěrem bakalářské práce byla software buildpass dané problematiky. 
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