
Odbor MI       Zastupitelstvo města 5.9.2018

      

Zpráva k akci „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ 
          

Usnesení Rady města z 28.8.2018   

 

Usnesení RM č. 595  

 

I. s c h v a l u j e 

 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 25. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 tis. Kč, a navýšení položky 

„Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6.000.000,-Kč, 

 

II. u k l á d á 

 

1) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 5. 9. 2018 ke schválení, 

 

2) předložit OMI ZM dne 05.09.2018 detailní zprávu k akci. 

 

 

 

Zastupitelstvo města 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í  

 

detailní zprávu k akci „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Akce „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ byla rozsáhlá revitalizace klášterních 

teras nacházejících se na tzv. Zámeckém vrchu. Zadávací řízení na II. – V. etapa bylo vypsáno 

formou podlimitního otevřeného řízení, ze kterého byla, na základě jediného hodnotícího 

kritéria (nabídková cena) vybrána společnost TOGET s.r.o. Revitalizace byla rozdělena do 4 

částí, které navazovaly na I. etapu, realizovanou společností RESA – sanace a rekonstrukce, 

spol. s r.o. Všechny následující etapy revitalizace klášterních teras plnila společnost TOGET 

s.r.o., a to vždy na základě smlouvy o dílo, jež byla uzavřena separátně pro každou etapu / 

rok. První práce na díle byly realizovány v roce 2013, poslední etapa pak měla být dokončena 

nejpozději do konce roku 2016 „dle dohody“.  

 

V průběhu první poloviny roku 2016 došlo během kontrolních dnů z dostupných materiálů 

zřejmé, že práce postupují oproti plánu pomaleji a společnost TOGET s.r.o. pravděpodobně 

nestihne. Následně tato společnost ohlásila, že se nachází v procesu insolvenčního řízení. 

Přesto město s firmou nevypovědělo smlouvu. Na stavbě přitom byly patrné nedodělky                

a vady a stavba neodpovídala projektové dokumentaci. Přes upozornění projektantů, práce 

pokračovaly.  

 

Některé stavební práce nebyly vůbec dokončeny (kavárna, terénní úpravy, osazení 

laviček, atd.). Přesto byla firma TOGET na konci roku 2015 vyplacena, jako za hotové 

dílo. Došlo k proplacení faktur, obsahujících v příloze výkaz výměr s provedenými 

pracemi, i přesto, že stavební práce nebyly v plné míře provedeny.  

Tuto akci vyšetřuje policie ČR, a to hlavně z hlediska  proplacení faktur (do roku 2015) 

za neprovedené práce, které ve výsledku nyní stojí město bezmála o 6 milionů navíc. 

 

Stavba nebyla nikdy zkoulaudována. Vzhledem k tomu, že akce byla financována z dotačních 

prostředků nyní bude hrozit, že město bude muset nemalé finanční prostředky také vracet. 

Po zřízení odboru OMI (na konci roku 2016) a převzetí agendy, byl učiněn pokus o jednání 

s firmou TOGET, které ztroskotalo, a poté se město přihlásilo do insolvenčního řízení 

s firmou TOGET, což nepřineslo žádné výsledky, neboť firma se dostala do konkursu. Odbor 

MI tedy nechal sestavit podklad pro soutěž na firmu, která akci stavebně dodělá alespoň do 

fáze uživatelnosti, aby nedošlo k ničení nedodělané stavby a následně větším škodám, které 

byly způsobeny nekvalitně odvedenou prací firmy TOGET.  Dne 12. 03. 2018 byla vybrána 

firma: LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 45537453, 

za cenu 4.472.582,45,- Kč včetně DPH. Rozpočet byl připraven odborníky , ale vzhledem 

k rozsahu škod na tomto díle a chybějící dokumentaci,  byla již při jeho přípravě obava, že 

cena na dokončení se může v průběhu stavby navyšovat, dle aktuálně zjištěných problémů. 

 

RM/ZM 

 

Usnesení RM: č. 139 z 19. 02. 2018., č.218 z 20.3.2018, č. 595 z 29.8.2018 

 

Usnesení ZM: č.55 z 4.4.2018 

 

 

          

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

 



Zpráva 

 

Obnova klášterních teras – Opravy opěrných zdí včetně revitalizace teras  -  

popis změn 

V roce 2017 zpracovala architektonická kancelář Agora dokumentaci Obnova klášterních 

teras-Opravy opěrných zdí včetně revitalizace teras. Jednalo se v podstatě o opravu a 

odstranění nedodělků, které se na stavbě vyskytly po předchozích zhotovitelích.  

Hlavní závady a nedodělky byly následující: 

1. Jsou osazeny plastové chráničky, ale není proveden rozvod NN. Není provedeno osazení 

svítidel. 

2. V nice západní ohradní zdi není osazena elektroměrová a pojistková skříň. 

3. Není osazená vodoměrná šachta a není realizován vodovodní přípojka včetně napojení na 

veřejný vodovodní řad (zajišťuje investor).  

4.  OP 9 rampa pro imobilní – nutno doplnit nerezové zábradlí. 

5. Revizní šachta dešťové kanalizace u terasy letní kavárny- nemá dno a správné napojení - 

demontovat starou a osadit novou kontrolní šachtu, za zdí nahradit nevhodné drenážní potrubí 

novou trubkou s neperforovaným dnem. Vně ohradní zdi vést plné potrubí po zdi až k terénu, 

zahloubit do terénu a cca 2 m od zdi nechat vodu volně vsakovat. 

6. Dokončit dřevěný objekt kavárny - podložit a obalit stávající spodní dřev. profily PVC fólií 

Jutafol + protihnilobný nátěr celé stávající dřevěné konstrukce, doplnění skladby stěn, 

střechy, podlahy, výplně otvorů včetně sklápěcí okenice a soc. vybavení.  

7.  Oprava odkryté podezdívky (soklové zdivo) kláštera (Státní archiv) pomocí sanační těsnící 

omítky. 

8. Navazující okapový chodníček u kláštera – nutno doplnit kačírek do úrovně pískovce, 

obsypání odhalených klášterních lapačů střešních splavenin oblázky. 

9. brána BR1 - kompletace zámku a kliky, oprava poškozeného dekoru, doplnit stavěče a  

stabilizaci křídel 

- brána BR2 - kompletace zámku a kliky, doplnit stavěče a stabilizaci křídel 

- branka BR3 - kompletace zámku a kliky, doplnit stabilizaci křídel 

- branka BR4 - kompletace zámku a kliky, doplnit stabilizaci křídel 

Všechny opatřit novým nátěrem kovářskou tmavě šedou barvou 

10. ZOZ - oprava vápenného štuku na západní ohradní zdi v rozsahu 10 m
2
 a nutný nový nátěr 

vápennou barvou, vyplnění dilatační spáry trvale pružným tmelem  



11. schodiště - doplnit chybějící zábradlí  

 hlavní schodiště SCH1 - doplnit oboustranná madla 

 boční schodiště SCH2,3,4,5 - chybí všechna zábradlí 

12. SOZ - ohradní zeď vedle schodiště SCH6 – nový nátěr vápennou barvou 

13. OP5 - dospárování styku krycí desky a zdi schodů 

14. Dřevěné dveře pod schodištěm SCH6 – dokompletovat opatřit nátěrem (olej PNZ barva 

modřín) 

15. schodiště SCH6 - chybí první schod  na horní mezipodestě- doplnit pískovcový schod 

16. Dřevěné treláže bez povrchové úpravy - opatřit nátěrem (olej PNZ, barva modřín) 

17. Schodiště SCH1 – nutná kamenická oprava prošlapaných stupňů - 6 ks 

18. Galerijní promenáda – nutná výměna celé skladby mlatového chodníku  

19. Mlatový chodník u OP6, OP7 – nutná výměna celé skladby mlatového chodníku  

20. Opěrky OP6, OP7 - chybí lavičky - doplnit na zdi podkladní beton a kotvy pro lavičky, 

chybí odvodňovací trubky 

21. Schodiště SCH2 - schodišťová zeď uvolněná - nutno přezdít cca 1/3 horní části a znovu 

osadit krycí desky na kovové spony 

22. Schodiště SCH1,2,3,4 - dolní část - doplnit krycí pískovcové desky na bočních zdech 

23. U vinice - chybí horní cesta  - vybudovat novou mlatovou včetně lemování ocelovou 

pásovinou 

24. U vinice - chybí boční cesty -  vybudovat nové (skladba minerálbeton MZK) včetně 

lemování ocelovou pásovinou a odvodňovací svodnice z pískovcových kamenů 

25. Opěrky OP 8  nebyly provedeny, náhradní rozrušený opukový obrubník se nahradí 

pískovcovým obrubníkem šíře cca 150 mm, výšky cca 250mm nastojato do betonového lože a 

provede se výměna skladby středního chodníku včetně odvodňovací svodnice (skladba 

minerálbeton MZK)  

26. Opěrky OP11, OP12 - vybourat krycí desky z andezitu a nahradit pískovcovými, přezdění 

horní části zdi cca 400 mm 

27. Opěrky OP9, OP10 – nízké  zídky - vybourat krycí desky z andezitu a nahradit 

pískovcovými, nutno doplnit odvodnění – vyvrtat otvory  

28. Brána BR1 -  levý zděný sloupek prasklý - nutno přezdít,provést vertikání kotvení horní 

části a  na obou sloupech  nutno doplnit chybějící krycí pískovcové hlavy 



29. Schody SCH7 vedle brány BR1  chybí je  nutno je doplnit 

30. Zábradlí na SCH7 - chybí je nutno doplnit 

31. Není provedena cesta u BR1 a vazba na vnější prostor, je nutno doplnit skladba 

minerálbeton MZK).  

32.  Mlatový chodník u JOZ - špatná skladba, je nutná výměna celé skladby mlatového 

chodníku 

33. VOZ v dolní části  vykazuje trhliny, je nutná oprava dle původního návrhu a oprava 

omítky.  

34. Přípojka užitkové vody HDPE 32x3,4 ze studny není realizovaná 

35. Přípojka pitné vody HDPE 32x3,4 není realizovaná (viz bod 3), nutno projednat se 

správcem vodovodní sítě, případně upřesnit umístění vodoměrné šachty (zajišťuje stavebník).  

36. Není přívod NN - viz bod 1, nutno projednat se správcem distribuční soustavy (zajišťuje 

stavebník).  

37. Výsadba zeleně není realizovaná - nutno postupovat dle upravených výkresů B1.2 z 02/ 

2016, případně dle upřesnění a pokynů specialistů OŽP MěÚ Lysá nad Labem – proběhne na 

podzim. 

38. Rekultivace vinice není realizovaná, je nutno realizovat dle původní dokumentace z roku 

2012 - proběhne na podzim. 

39. Zahradní mobiliář není dodán - je nutno realizovat dle původní dokumentace z roku 2012 

40. Úprava terénu za ZOZ – nutno provést rekultivaci spojenou s hutněním, dosypáním 

terénu, ohumusováním a zatravněním (není v původní PD). 

V průběhu stavby byly zjišťovány postupně další závady, na které bylo nutné průběžně 

reagovat a odstraňovat je. Jednalo se především o následující: 

a) VOZ – část základu měla být odbourána a dobetonována. S ohledem na špatnou 

kvalitu stávajícího základového zdiva nebylo možno takto provést a bylo nutno zeď po 

celé délce odkopat, do zdiva navrtat kotvy a podél celé zdi přibetonovat nový 

základový blok. 

b) Drenážní potrubí mělo být vyměněno pouze v části délky, vzhledem k jeho stavu bylo 

nutné vyměnit celé a provést uložení do speciálně tvarovaného betonového lože a 

obsypat drenážním materiálem. Byla zvětšena dimenze potrubí na DN 200. 

c) Chráničky pro závlahové potrubí byly deformovány, bylo nutné je odkopat, 

zprůchodnit a poté protáhnout závlahové potrubí. 

d) Navíc byl realizován nový automatický závlahový systém. Stavba provedla pomocné 

práce pro jeho instalaci. 

e) Dlažba na horní terase byla částečně vyrovnána, trubní rozvody, chráničky, kabely atd 

, které byly obnaženy byly zazděny nebo zakopány. 



f) Byly doplněny pevné lavičky na vinici. 

g) OP 9 a OP 10 bylo nutno zcela zbourat z důvodu nekvalitního materiálu. Po odbourání 

bylo zjištěno, že pod částí zdi není základ, ten byl dobetonován. Zdi byly znovu 

vyzděny z opukového zdiva včetně zákrytových desek. 

h)  Zdivo z bílých cihel bylo místy nekvalitně provedeno, některé části musely být 

vybourány a nově vyzděny, např. u SCH7. 

i) Problematické bylo provedení cest z minerálbetonu s ohledem na požadavek 

stejnorodosti a kapacitních možností betonáren. Z toho důvodu byla cesta pod SCH 1 

provedena ze žulových kostek. 

j) U BR 1 byly doplněny 3ks kamenných prahů jako protierozní opatření. 

k) Při předchozích etapách výstavby byla poškozena omítka archivu u BR2, bylo nutné ji 

odstranit a provést nově. 

l) Na objevené šachty byly osazeny poklopy a přechodové konusy. Jedna plastová šachta 

byla osazena navíc. 

m) Na vyústění drenáží za ZOZ bylo osazeno dřevěné zakrytí, zakončení bylo provedeno 

do trativodu. 

n) Byly osazeny bezpečnostní prvky pro zamezení vstupu ke střední opěrné zdi v místě, 

kde je nebezpečí pádu. 

o) Nově byly natřeny sloupy osvětlující státní archiv. 

p) Byl zvětšen rozsah zábradlí z důvodu bezpečnosti 

q) Bylo provedeno doplnění kačírku okolo celého podia 

r) Byla provedena oprava celé řady detailů, které nemohly být v PD podchyceny (např. 

olištování dveří u SCH 6, lišta ocelová s nátěrem mezi VOZ a OP5 atd) 

s) Spolu s uvedenými pracemi se zvýšil rozsah přesunu hmot, skládkovného, zemních 

prací atd.) 

t) Nerealizované práce a dodávky byly samozřejmě odečteny. V průběhu výstavby byly 

veškeré práce průběžně kontrolovány zástupci NPÚ. 

V současné době je ukončena stavební část a na podzim v závislosti na počasí bude postupně 

probíhat výsadba zeleně a založení vinice. 

 

V Liberci 27.8.2018    TDS Ing. Petr Hofmann 

 


