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A.  SITUACE 
 
A.1 Podklady a předpisy použité pro vypracování posudku 
 
Podklady: 
 

1) Projektová dokumentace stavby „Elitex Chrastava“, Biuro Projektow, Ing. arch. H. 
Bimek, 1976, kopie archivní dokumentace stavebního úřadu Chrastava 

2) Rekolaudace 3. a 4. podlaží Nádražní 617, Chrastava, zodp. projektant: F. Kyncl, 
8/1996,  ZTI – půdorys 3.NP – kanalizace, půdorys 4.NP – vodovod, kopie archivní 
dokumentace stavebního úřadu Chrastava 

3) Statické posouzení stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul. č.p. 617, 
Chrastava, vypracovala Ing. Hana Gattermayerová, CSc., Atelier P.H.A. s.r.o., 5/2012 

4) Statické posouzení stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul. č.p. 617, 
Chrastava – kontrolní prohlídka stavby, vypracovala Ing. Hana Gattermayerová, CSc., 
Atelier P.H.A. s.r.o., 5/2013 

5) Statické posouzení stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul. č.p. 617, 
Chrastava – kontrolní prohlídka stavby, vypracovala Ing. Hana Gattermayerová, CSc., 
Atelier P.H.A. s.r.o., 1/2015 

6) Statické posouzení stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul. č.p. 617, 
Chrastava – kontrolní prohlídka stavby dne 3.7.2015, vypracovala Ing. Hana 
Gattermayerová, CSc., Atelier P.H.A. s.r.o., 7/2015 

7) Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, rozhodnutí o odvolání, spis. zn. OÚPSŘ 286/2015-330-rozh., RNDr. 
Kateřina Lauermannová, 4. prosince 2015  

8) Fotodokumentace pořízená znalcem a jeho spolupracovníkem při místním šetření dne  
5. 2. 2016 

9) Fotodokumentace pořízená spolupracovníkem znalce Ing. C. Fialou při prohlídce 
s prováděním sond do konstrukcí dne 8. 3. 2016 

10) Expertní zpráva č. 1600 J 093: Stavebně technický průzkum Objektu ubytovacího 
zařízení Kovák, Nádražní 617, 463 31 Chrastava, vypracoval: Ing. Milan Rydval, 
Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 4. 4. 2016 

 

Předpisy a literatura: 
 

a) ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 
konstrukcí, 2015 

b) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení, 
2015 

c) ČSN EN 1992-1-1 ed.2, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2011.   

d) ČSN EN 206 (73 2403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2014 
e) ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 2004 
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A.2 Úkol znalce  
 
Úkolem znalce je na základě objednávky Martina Janouška, vedoucího odboru MěÚ 
Chrastava, Odbor výstavby a územní správy, posouzení technického stavu objektu 
ubytovacího zařízení „Kovák“ v Nádražní ulici č.p. 617 v Chrastavě. 

Po technické stránce je úkolem znalce provést průzkum aktuálního stavu objektu, jeho 
zdokumentování a vyjádřit se k případnému odstranění objektu ve vztahu k rozhodnutí o 
odvolání (podklad 7) Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu.  

 

A.3 Prohlídka stávajícího stavu 
 
Prohlídka stávajícího stavu budovy ubytovacího zařízení „Kovák“ v ulici Nádražní č.p. 617 
v Chrastavě byla provedena znalcem Prof. Petrem Hájkem a spolupracovníkem znalce Ing. 
Ctislavem Fialou dne 5. 2. 2016 za přítomnosti zástupce objednatele Martina Janouška a 
Barbory Grebson. V rámci I. místního šetření byla provedena celková prohlídka objektu jak 
v jeho jednopodlažní části, tak v části pětipodlažní a střech obou částí objektu. Na základě 
první prohlídky stavby bylo rozhodnuto o potřebě provedení druhé prohlídky, jejíž součástí 
bylo podrobnější zmapování poruch nosných konstrukcí a provedení sond, pro zjištění 
technického stavu železobetonových konstrukcí.           
II. místní šetření za účasti spolupracovníka znalce Ing. Ctislava Fialy, Ing. Tomáše Vlacha a 
Ing. Milana Rydvala bylo provedeno za přítomnosti zástupce objednatele Martina Janouška 
dne 8. 3. 2016. V rámci II. místního šetření byla provedena detailnější celková prohlídka 
stavby se zmapováním zejména poruch nosné železobetonové konstrukce, zároveň byla 
vytipována místa k provedení sond pro zjištění technického stavu nosných železobetonových 
konstrukcí. Znalec za tímto účelem objednal provedení sond u Kloknerova ústavu ČVUT 
v Praze, které provedl při místním šetření Ing. Milan Rydval za přítomnosti spolupracovníka 
znalce Ing. Ctislava Fialy a Ing. Tomáše Vlacha. Výsledkem je stavebně technický průzkum 
objektu ubytovacího zařízení Kovák (podklad 10), který je nedílnou součástí tohoto 
znaleckého posudku a tvoří jeho přílohu.  

Během místních šetření byla provedena potřebná fotodokumentace. Fotodokumentace je 
uložena v digitální formě v archivu zpracovatele posudku. 

 

A.4 Bližší informace k předmětu posudku 
 
Úkolem znalce je dle objednávky provést průzkum aktuálního stavu objektu, jeho 
zdokumentování a vyjádřit se k případnému odstranění objektu ve vztahu k rozhodnutí o 
odvolání (podklad 7) Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu.  
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Objekt ubytovacího zařízení „Kovák“ byl postaven v letech 1976 až 1978 dle projektové 
dokumentace (podklad 1). Sloužil jako ubytovna pro polské stavební dělníky pracující na 
rozšíření a modernizaci závodu Totex. Od první poloviny 90-tých let objekt sloužil jako 
internát pro učně státního podniku Elitex Chrastava. Současný majitel objektu Radim Urban 
v objektu v následujících letech provozoval ubytovnu pro sociálně slabé a to až do ledna roku 
2010, kdy byl objekt z hygienických důvodů uzavřen a vyklizen. V té době několik let 
nefungovalo vytápění, teplá voda a problematická byla i splašková kanalizace. Od té doby 
není objekt nijak využíván a postupně dále chátrá.       

Dle předaných podkladů a dřívějších statických posudků (podklad 3 až 6) z období 5/2012 až 
7/2015 dochází zejména vlivem poruch ve střešním plášti a chybějícím výplní otvorů 
v obvodovém plášti k masivnímu zatékání srážkové vody do konstrukcí objektu, což vede 
k postupné nevratné degradaci stavebních materiálů kompletačních konstrukcí (výplňové 
zdivo a příčky, obvodový a střešní plášť, podlahy aj.) a i nosných železobetonových 
konstrukcí objektu. Stěny a stropy místností, kde dochází k zatékání a průsaku vody z horních 
podlaží, jsou porostlé plísněmi, mechem a lišejníkem. V objektu jsou zcela nefunkční (ve 
většině případů chybějící) instalace a zařizovací předměty. Některé místnosti objektu nesou 
stopy po zasažení požárem.  

V předchozích letech (dle informací získaných při místním šetření v roce 2014) bylo 
v objektu započato se stavební činností, byla vybourána část dělicích konstrukcí (příček) 
v úrovni 3. a 4. NP a stavební suť byla ponechána nahromaděná na stropních konstrukcích. 
Zároveň byly realizovány některé nové příčky z pórobetonových tvárnic. Dále již žádné 
stavební úpravy až do doby místního šetření 8. března 2016 prováděny nebyly.       
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B.   NÁLEZ  
 
B.1 Technický popis objektu 
 
Objekt ubytovacího zařízení „Kovák“, Nádražní č.p. 617, Chrastava  
Objekt ubytovacího zařízení „Kovák“ byl postaven v letech 1976 až 1978 dle projektové 
dokumentace polské projekční kanceláře (podklad 1). Konstrukčně se jedná o příčný 
železobetonový prefabrikovaný skelet o osmi polích. Objekt má 5 nadzemních podlaží a není 
podsklepen, 1. NP je půdorysně rozšířeno o technické zázemí a restauraci s kuchyní, 
uprostřed objektu je malé atrium. V úrovni typického podlaží má objekt vnější rozměry dle 
podkladu 1) 36,8 x 12,94 m, v přízemí je vnější rozměr objektu 41,86 x 36,41 m, vnitřní 
atrium má rozměr 17,2 x 10,8 m.  

Hlavní nosné konstrukce 
Nosný systém budovy je příčný železobetonový prefabrikovaný skelet o osmi polích. Příčné 
rámy železobetonové skeletu jsou od sebe vzdáleny osově 4,5 m, vlastní rámy mají 3 pole 
s osovou roztečí sloupů 4,2 m, 3,0 m a 4,2 m. U přízemní části objektu jsou sloupy v 
jednotlivých rámech osově vzdáleny 2 x 4,5 m a 2 x 6,0 m, zároveň v návaznosti na 
vícepodlažní část objektu jsou sloupy zdvojené a je v místě realizována dilatační spára. 
Sloupy o rozměrech 300/400 mm jsou stykovány cca ve třetinách výšky podlaží a jsou 
součástí železobetonového prefabrikovaného rámu. Průvlaky jsou železobetonové 
prefabrikované rozměru pod stropní deskou 300/400 mm. Stropní konstrukce je realizována 
z železobetonových stropních dutinových panelů tloušťky cca 210 mm. Konstrukční výška 
podlaží je v typickém podlaží 3,0 m, v přízemí (1.NP) je konstrukční výška 4,5 m. Objekt 
ubytovacího zařízení je dle podkladu 1) založen na základových patkách. Schodiště je 
v typickém podlaží realizované jako dvouramenné železobetonové deskové, v přízemí je 
schodiště tříramenné. Nosnou konstrukci střechy dle podkladu 1) tvoří železobetonové 
prefabrikované dutinové stropní panely tl. 240 mm na úrovni spodního pláště, horní plášť 
dvouplášťové střechy je z žebírkových panelů tl. 100 mm.       

Konstrukce střechy a střešního pláště 
Střecha objektu ubytovacího zařízení je dvouplášťová. Jak již bylo uvedeno výše, nosnou 
konstrukci spodního pláště střechy tvoří železobetonové prefabrikované dutinové stropní 
panely tl. 240 mm, horní plášť střechy je z žebírkových panelů tl. 100 mm. Na spodní nosné 
desce z dutinových panelů byla dle podkladu 1) parotěsná zábrana a tepelná izolace 
z minerálních vláken tl. 60 mm. Na nosné vrstvě horního pláště z železobetonových 
žebírkových panelů byl dle podkladu 1) cementový potěr tl. 20 mm a 3 vrstvy asfaltových 
pásů. V době místního šetření 8. 3. 2016 byla na spodní střeše přízemní části budovy 
povlaková střešní krytina z asfaltových pásů s minerálním vsypem. Střešní plášť na hlavní 
pětipodlažní části budovy byl v době místního šetření 8. 3. 2016 proveden s povlakovou 
krytinou z PVC folie. Obě části střechy vykazovaly v době místního šetření celou řadu poruch 
způsobujících značné zatékání srážkové vody do konstrukcí objektu.         
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Výplňové zdivo obvodového pláště a příčky 
Obvodový plášť ubytovacího zařízení je realizován jako zděný z plynosilikátových tvárnic. 
Ztužující stěny okolo schodiště jsou realizovány také z plynosilikátových tvárnic, původní 
příčky v rámci jednotlivých bytů a podlaží jsou realizovány z tvárnic keramických 
dutinových, nově realizované příčky při přestavbě okolo roku 2014 jsou z plynosilikátových 
(pórobetonových) tvárnic.    

B.2 Zjištěné poruchy a stávající stav konstrukce  
 

Během místních šetření dne 5. 2. 2016 a 8. 3. 2016 byly zjištěny následující skutečnosti: i) 
havarijní stav střešního pláště zejména pětipodlažní části budovy, na přízemní části je plášť 
porušen lokálně, ii) vzhledem ke stavu střešního a obvodového pláště zatékání srážkové vody 
do objektu v celém jeho rozsahu ve všech výškových úrovních (podlažích), iii) vlivem 
zatékání do objektu jsou všechny kompletační konstrukce v havarijním stavu – zvýšená 
vlhkost, trhliny, opadávání omítek a části zdících prvků, růst plísní, řas, mechů a hub, iv) 
přetížení stropních konstrukcí hromaděním stavební suti mající za následek tvorbu řady trhlin 
zejména ve stropních konstrukcích nad 2.NP a 3.NP, v) již dochází ke korozi výztuže 
v železobetonových prvcích, což signalizuje výtok rezavé vody z trhlin především ve 
stropních konstrukcích, vi) na základě provedených sond (viz podklad 10) byla zjištěna u 
prvků nosné konstrukce objektu karbonatace betonu do hloubek přesahujících krycí vrstvu 
výztuže a umožňujících tak korozi výztuže nosných železobetonových konstrukcí.  

Při místních šetřeních byla provedena prohlídka technického stavu všech konstrukcí objektu 
vč. kompletačních (střešní a obvodový plášť, vnitřní dělicí konstrukce, podlahy aj.). 
Vzhledem k havarijnímu stavu střech a míře degradace kompletačních konstrukcí pod nimi 
(vlhkost zasažených konstrukcí, degradace materiálů spojená s rozpadem omítek i zdících 
prvků, růst plísní, řas, mechů a hub) nelze předpokládat z pohledu zdravotní nezávadnosti 
stavby zachování veškerých kompletačních konstrukcí objektu. Jednotlivé následující 
kapitoly popisující stávající technický stav objektu se proto soustředí především na popis 
stavu nosných železobetonových konstrukcí, které byly analyzovány podrobněji. Stav 
kompletačních konstrukcí je z výše zmíněného důvodu uváděn popisně stručněji, pouze jsou 
zdůrazněna kritická místa z pohledu ohrožení života nebo zdraví osob ve smyslu §129 odst.1 
písm. a) stavebního zákona, která tak úzce souvisí s požadavkem na zpracovatele posudku, 
aby se vyjádřil k případnému odstranění stavby. Vzhledem k množství lokalizovaných poruch 
je dále popis stávajícího stavu objektu vč. popisu jednotlivých poruch rozdělen do podkapitol 
dle jednotlivých podlaží. Ke každému podlaží je přiložena příloha obsahující půdorysné 
schéma podlaží se stručným popisem zaznamenaných poruch.  

Stávající stav – střešní plášť objektu 

 Střešní plášť objektu nad 5.NP: střešní plášť objektu nad 5.NP je tvořen horním pláštěm 
dvouplášťové střechy, který je kryt hydroizolační fólií na bázi měkčeného PVC. Střešní 
plášť jako takový je v havarijním stavu, dle zjištění při místních šetřeních vykazuje celou 
řadu poruch hydroizolačního systému (viz např. foto a, c, d), díky kterým se srážková 
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voda dostává do podstřešních prostor dvouplášťové střechy a dále pak do interiérů 
jednotlivých podlaží. Zároveň se srážková voda vlivem neudržování objektu dostává do 
objektu nezastřešenými instalačními šachtami a střešním výlezem, který nemá žádný 
poklop (viz foto b). 

 Střešní plášť objektu nad 1.NP: střešní plášť objektu nad 1.NP je tvořen horním pláštěm 
dvouplášťové střechy, který je kryt povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. Oproti 
střeše nad hlavní pětipodlažní částí objektu je hydroizolační funkce pláště v lepším 
technickém stavu, hydroizolace vykazuje pouze lokální poruchy (viz např. foto e). I u této 
části střechy však vlivem neudržování střechy došlo k částečné neprůchodnosti srážkové 
vody propustmi v atice (viz např. foto f) a voda se tak ve větším množství hromadí na 
střeše. U střešních atik chybí téměř v celém rozsahu jejich oplechování (viz foto f) a 
dochází tak k dalšímu zatékání srážkové vody do konstrukcí obvodového pláště a 
podstřešních prostor přízemní části objektu. 

Stávající stav – 5. nadzemní podlaží (5. NP) 

 Zatékání do objektu střešním pláštěm, kompletační konstrukce: havarijní technický stav 
kompletačních konstrukcí 5.NP je zřejmý z vybraných fotografií uvedených v kapitole 
B.3 (viz foto g, h, B, D, H). V 5.NP je vzhledem k havarijnímu stavu střešního pláště a k 
zatékání střešní konstrukcí do objektu technický stav kompletačních konstrukcí nejhorší, 
ačkoli jsou již zatékáním a biologickou degradací (zejména růst plísní) zasažena všechna 
podlaží. Při obou místních šetřeních voda protékala ze stropních (spodní plášť střešní 
konstrukce) panelů do konstrukcí svislých (obvodový plášť, příčky, nosné sloupy 
s průvlaky) a podlahy 5.NP. Povrchové vrstvy (omítky) včetně samotných konstrukcí 
(zdicích prvků, betonu podlah aj.) jsou tak kompletně zasaženy velmi vysokou vlhkostí a 
jsou v dnešní době zcela degradovány, v havarijním stavu a zdravotně závadné (výkvěty, 
růst řas, plísní, lišejníků, hub, mechů aj.). Horší stav byl zjištěn v severní části objektu a v 
chodbě pod úžlabím střechy. V obvodovém plášti chybí některé otvorové výplně, 
kompletně jsou vyřezána nebo vytrhána ocelová zábradlí francouzských oken. V místech 
narušení po vytržení zábradlí je zdivo z plynosilikátových tvárnic silně degradováno vč. 
souvisejícího narušení vnitřních i vnějších omítek. Z objektu jsou vyjma některých 
plastových potrubí vnitřní kanalizace odstraněny veškeré rozvody instalací.  

 Nosná železobetonová konstrukce: stropní konstrukci 5.NP tvoří spodní plášť střechy, 
který je realizován z dutinových prefabrikovaných železobetonových panelů. Vzhledem 
k havarijnímu stavu střechy jsou stropní panely degradovány, povrchové úpravy (omítky) 
jsou narušené vlivem vlhkosti trhlinami, prokreslují se podélné styčné spáry mezi panely, 
kde se tvoří trhliny šířky cca do 0,5 mm. Ve vybraných polích konstrukčního systému 
5.NP se vyskytují příčné trhliny (viz foto h) ve vzdálenostech od 30 do 100 cm. Polohy 
trhlin v jednotlivých částech půdorysu 5.NP jsou vyznačeny v Příloze 1. Trhliny se 
vyskytují i na železobetonovém průvlaku v blízkosti prováděné sondy S2, trhliny na 
průvlaku kopírují polohu třmínků v průřezu průvlaku. Pro zjištění technického stavu 
železobetonových konstrukcí v 5.NP byly provedeny tři sondy – na stropní konstrukci S1, 
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na průvlaku S2 a na sloupu S3. Poloha sond je vyznačena v Příloze 1. U sond 
prováděných na železobetonových konstrukcích byla zjišťována hloubka karbonatace 
betonu pomocí kalorimetrického fenolftaleinového testu a pevnost betonu v tlaku pomocí 
nedestruktivní zkoušky s využitím tvrdoměrné metody Schmidtova tvrdoměru (viz 
podklad 10). U všech prováděných sond (S1 – S3) do železobetonových konstrukcí 
v 5.NP byla zjištěna povrchová koroze výztuže.  

Stávající stav – 4. nadzemní podlaží (4. NP) 

 Zatékání do objektu, kompletační konstrukce: technický stav kompletačních konstrukcí 
4.NP je zřejmý z vybraných fotografií uvedených v kapitole B.3 (viz foto i, j, B, D, H). 
Ve 4.NP také dochází vzhledem k havarijnímu stavu střešního pláště a k zatékání střešní 
konstrukcí do objektu k významné biologické degradaci kompletačních konstrukcí 
vlivem vlhkosti. Při obou místních šetřeních voda protékala ze stropních panelů do 
konstrukcí svislých (obvodový plášť, příčky, nosné sloupy s průvlaky) a podlahy 4.NP. 
Horší stav byl zjištěn v severní části objektu a v chodbě. Povrchové vrstvy (omítky) 
včetně samotných konstrukcí (zdicích prvků, betonu podlah aj.) jsou zasaženy velmi 
vysokou vlhkostí a jsou v dnešní době degradovány a zdravotně závadné (především růst 
řas a plísní aj.). V obvodovém plášti chybí některé otvorové výplně, kompletně jsou 
vyřezána nebo vytrhána ocelová zábradlí francouzských oken. V místech narušení po 
vytržení zábradlí je zdivo z plynosilikátových tvárnic silně degradováno vč. souvisejícího 
narušení vnitřních i vnějších omítek. Ve 4.NP jsou vybourány stávající zděné příčky 
z keramických dutinových cihel v oblasti předsíní a koupelen bytů, suť však zůstala 
uložena na podlaze v místnostech (viz foto k). Částečně jsou realizovány příčky nové 
z pórobetonových tvárnic v odlišných polohách oproti příčkám původním (viz foto l). 

 Nosná železobetonová konstrukce: stropní konstrukci 4.NP tvoří dutinové prefabrikované 
železobetonové panely. Vzhledem k havarijnímu stavu střechy jsou stropní panely 
degradovány, povrchové úpravy (omítky) jsou narušené vlivem vlhkosti trhlinami, 
prokreslují se podélné styčné spáry mezi panely, kde se tvoří trhliny šířky cca do 0,5 mm. 
Ve vybraných polích konstrukčního systému 4.NP se vyskytují i trhliny příčné. Polohy 
trhlin v jednotlivých částech půdorysu 4.NP jsou vyznačeny v Příloze 2. Trhliny se 
vyskytují i na železobetonovém průvlaku v blízkosti prováděné sondy S5, trhliny na 
průvlaku kopírují polohu třmínků v průřezu průvlaku. Pro zjištění technického stavu 
železobetonových konstrukcí a porovnání technického stavu po výšce objektu byly ve 
4.NP provedeny tři sondy – na stropní konstrukci S4, na průvlaku S5 a na sloupu S6. 
Poloha sond je vyznačena v Příloze 2. U sond prováděných na železobetonových 
konstrukcích byla zjišťována hloubka karbonatace betonu pomocí kalorimetrického 
fenolftaleinového testu a pevnost betonu v tlaku pomocí nedestruktivní zkoušky 
s využitím tvrdoměrné metody Schmidtova tvrdoměru (viz podklad 10). U všech 
prováděných sond (S4 – S6) do železobetonových konstrukcí ve 4.NP byla zjištěna 
povrchová koroze výztuže. Jak je vidět např. z fotografie foto i, j a Přílohy 2 jsou lokálně 
narušeny krycí vrstvy betonu, je obnažena výztuž a s ohledem na množství vody 
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protékající stropní konstrukcí vytéká z lokalizovaných trhlin rezavá voda (viz např. u 
stropu foto i, j a průvlaku foto j).   

Stávající stav – 3. nadzemní podlaží (3. NP) 

 Zatékání do objektu, kompletační konstrukce: technický stav kompletačních konstrukcí 
3.NP je zřejmý z vybraných fotografií uvedených v kapitole B.3 (viz foto m, o, r, B, D, 
H). Ve 3.NP také dochází vzhledem k havarijnímu stavu střešního pláště a k zatékání 
střešní konstrukcí do objektu k významné biologické degradaci kompletačních konstrukcí 
vlivem vlhkosti. Při obou místních šetřeních voda protékala ze stropních panelů do 
konstrukcí svislých (obvodový plášť, příčky, nosné sloupy s průvlaky) a podlahy 3.NP, 
jako v obou horních podlažích je horší stav v severní části objektu a chodbě. Povrchové 
vrstvy (omítky) včetně samotných konstrukcí (zdících prvků, betonu podlah aj.) jsou 
zasaženy především v severní části objektu a chodbě velmi vysokou vlhkostí a jsou 
v dnešní době degradovány a zdravotně závadné (především růst řas a plísní aj.), růst 
plísní viz např. foto m, opadaná omítka stropu (foto p) a ztužující stěny u schodiště (foto 
r, viz O1 v Příloze 3). V obvodovém plášti chybí některé otvorové výplně, kompletně 
jsou vyřezána nebo vytrhána ocelová zábradlí francouzských oken. V místech narušení 
po vytržení zábradlí je zdivo z plynosilikátových tvárnic silně degradováno vč. 
souvisejícího narušení vnitřních i vnějších omítek (viz foto B). Ve 3.NP jsou vybourány 
některé stávající zděné příčky z keramických dutinových cihel v oblasti předsíní a 
koupelen bytů, suť však zůstala uložena na podlaze v místnostech jako ve 4.NP.  
 

 Nosná železobetonová konstrukce: stropní konstrukci 3.NP tvoří dutinové prefabrikované 
železobetonové panely. Vzhledem k havarijnímu stavu střechy jsou stropní panely 
degradovány, povrchové úpravy (omítky) jsou narušené vlivem vlhkosti trhlinami, 
prokreslují se podélné styčné spáry mezi panely, kde se tvoří trhliny šířky cca do 0,6 mm. 
Téměř ve všech polích konstrukčního systému 3.NP se vyskytují i trhliny příčné ve 
vzdálenostech od 20 do 100 cm, převážně okolo 40 cm. Polohy trhlin v jednotlivých 
částech půdorysu 3.NP jsou vyznačeny v Příloze 3. Množství příčných trhlin je oproti 5. a 
4.NP výrazně vyšší s ohledem na vybouranou suť uloženou na podlaze 4.NP (stropní 
konstrukce 3.NP). V místě obnažení vlastního železobetonového panelu byly změřeny 
trhliny šířky 0,25 mm, viz foto n, poloha T1 v Příloze 3. Lokálně je obnažena i výztuž 
stropních dílců v místě narušení krycí vrstvy betonu (viz např. foto p). Příčné trhliny se 
vyskytují i na železobetonovém průvlaku (viz foto q) na chodbě v modulové ose 7 (dle 
podkladu 1, viz T4 v Příloze 3), trhliny na průvlaku kopírují předpokládanou polohu 
třmínků v průřezu průvlaku. V řadě trhlin dochází také k výtoku rezavé vody z trhlin, viz 
foto o, q. 

Stávající stav – 2. nadzemní podlaží (2. NP) 

 Zatékání do objektu, kompletační konstrukce: technický stav kompletačních konstrukcí 
2.NP je zřejmý z vybraných fotografií uvedených v kapitole B.3 (viz foto s, t, u, v, B, D, 
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H). I v 2.NP dochází vzhledem k masivnímu zatékání srážkové vody střechou do horních 
podlaží k průsaku vody stropní konstrukcí, instalačními šachtami a prostorem schodiště a 
k významné biologické degradaci kompletačních konstrukcí vlivem vlhkosti. Při obou 
místních šetřeních voda protékala ze stropních panelů, instalačními šachtami do 
konstrukcí svislých (obvodový plášť, příčky, nosné sloupy s průvlaky) a podlahy 2.NP, 
jako v horních podlažích je horší stav v severní části objektu a chodbě. Povrchové vrstvy 
(omítky) včetně samotných konstrukcí (zdicích prvků, betonu podlah aj.) jsou zasaženy 
především v severní části objektu a chodbě velmi vysokou vlhkostí a jsou v dnešní době 
degradovány a zdravotně závadné (především růst řas a plísní aj.), růst plísní viz např. 
foto s, t, u, narušená omítka stropu (foto s, u). V obvodovém plášti chybí některé 
otvorové výplně, kompletně jsou vyřezána nebo vytrhána ocelová zábradlí francouzských 
oken. V místech narušení po vytržení zábradlí je zdivo z plynosilikátových tvárnic silně 
degradováno vč. souvisejícího narušení vnitřních i vnějších omítek. 
 

 Nosná železobetonová konstrukce: stropní konstrukci 2.NP tvoří dutinové prefabrikované 
železobetonové panely. Vzhledem k havarijnímu stavu střechy jsou stropní panely 
degradovány, povrchové úpravy (omítky) jsou narušené vlivem vlhkosti trhlinami, 
prokreslují se podélné styčné spáry mezi panely, kde se tvoří trhliny šířky cca do 0,6 mm. 
Téměř ve všech polích konstrukčního systému 2.NP se vyskytují i trhliny příčné ve 
vzdálenostech od 20 do 100 cm, převážně okolo 40 cm. Polohy trhlin v jednotlivých 
částech půdorysu 2.NP jsou vyznačeny v Příloze 4. Množství příčných trhlin je oproti 5. a 
4.NP výrazně vyšší stejně jako u 3.NP s ohledem na množství vybourané sutě uložené na 
podlaze 3.NP (stropní konstrukce 2.NP, viz foto s, u). Příčné trhliny se vyskytují i na 
železobetonovém průvlaku (viz foto t) na chodbě v modulové ose 2 (dle podkladu 1, viz 
T9 v Příloze 4), trhliny na průvlaku kopírují předpokládanou polohu třmínků v průřezu 
průvlaku. V řadě trhlin dochází také k výtoku rezavé vody z trhlin, viz foto s, t. U sloupu 
na pozici 8/D dle souřadného systému v podkladu 1) je patrné excentrické osazení sloupu 
při montáži (viz foto v).  

     Stávající stav – 1. nadzemní podlaží (1. NP) 

 Zatékání do objektu, kompletační konstrukce: technický stav kompletačních konstrukcí 
1.NP je zřejmý z vybraných fotografií uvedených v kapitole B.3 (viz foto w, x, y, z, C až 
H). V 1.NP dochází vzhledem k masivnímu zatékání srážkové vody střechou do horních 
podlaží k průsaku vody stropní konstrukcí, instalačními šachtami a prostorem schodiště a 
dochází tak i v 1NP k významné biologické degradaci kompletačních konstrukcí vlivem 
vlhkosti. Při obou místních šetřeních voda protékala ze stropních panelů, instalačními 
šachtami do konstrukcí svislých (obvodový plášť, příčky, nosné sloupy s průvlaky) a 
podlahy 1.NP, jako v horních podlažích je horší stav v severní části vícepodlažního 
objektu. Vlivem lokálních poruch střešního pláště a chybějícího oplechování atiky 
střechy nad přízemní částí objektu dochází k zatékání srážkové vody do konstrukcí i 
v této části stavby (viz y, C až G). Povrchové vrstvy (omítky) včetně samotných 
konstrukcí (zdících prvků, betonu podlah aj.) jsou zasaženy především v severní části 
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vícepodlažního objektu a v exteriéru přízemní části velmi vysokou vlhkostí a jsou 
v dnešní době degradovány a zdravotně závadné (především růst řas a plísní aj.), 
narušená omítka obvodového pláště vlivem problémů s odvodněním střechy (foto C až 
G). V obvodovém plášti chybí některé otvorové výplně, které jsou zajištěny provizorními 
zděnými příčkami z plných pálených cihel nebo pórobetonových tvárnic. V přízemní 
části objektu v oblasti 8-9/G-H je místnost zasažená požárem – označení P1 v Příloze 5. 
V části stěny oslabené nikou v místě 1-2/H je šikmá trhlina šířky cca 0,5 mm z obou stran 
stěny – označení T2 v Příloze 5, viz foto z.  
 

  Nosná železobetonová konstrukce: stropní konstrukci 1.NP tvoří dutinové 
prefabrikované železobetonové panely, v přízemní části objektu panely tvoří spodní plášť 
dvouplášťové ploché střechy. Vzhledem k havarijnímu stavu střechy jsou stropní panely 
degradovány, povrchové úpravy stropu (zavěšené podhledy, omítky) jsou narušené 
vlivem vlhkosti (viz foto w, y). Vzhledem ke konstrukční výšce podlaží a částečnému 
zachování podhledu ve vícepodlažní části objektu nebyl proveden podrobný průzkum 
stropu nad 1.NP, nicméně i tak byly zjištěny trhliny ve stropní konstrukci, prokreslují se 
podélné styčné spáry mezi panely, kde se tvoří trhliny šířky cca do 0,5 mm. V poli 1-2/C-
D se vyskytují ve stropních panelech příčné trhliny ve vzdálenostech 30 cm. U průvlaku 
v prostoru schodiště (označení O1 v Příloze 5) je odpadlá krycí vrstva betonu a je 
obnažená výztuž průvlaku. Zjištěné poruchy konstrukcí v 1.NP jsou vyznačeny v Příloze 
5. Pro zjištění technického stavu železobetonových konstrukcí a porovnání technického 
stavu po výšce objektu byly v 1.NP provedeny dvě sondy na sloupech S7 a S8, poloha 
sond vyznačena v Příloze 5. U sond prováděných na železobetonových konstrukcích byla 
zjišťována hloubka karbonatace betonu pomocí kalorimetrického fenolftaleinového testu 
a pevnost betonu v tlaku pomocí nedestruktivní zkoušky s využitím tvrdoměrné metody 
Schmidtova tvrdoměru (viz podklad 10). U sloupů na pozici dle podkladu 1) 5/E (sonda 
S7, viz foto A) i sloupu 9/D (sonda S8) byla zjištěna povrchová koroze výztuže. U sloupu 
na pozici dle podkladu 1) 2/D byla zajištěna koroze ocelových prvků styčníku dvou částí 
prefabrikovaného sloupu, viz foto x. 

 

Stávající stav – exteriér 

 Zatékání do objektu, kompletační konstrukce: kompletační konstrukce (obvodový plášť, 
skladba střešního pláště) jsou degradovány především vlivem působící vlhkosti, která se 
v nadměrné míře do konstrukcí dostává díky havarijnímu stavu střešních plášťů (poruchy 
v povlakové hydroizolaci), chybějícím otvorovým výplním (okna, francouzská okna, 
dveře), chybějícímu oplechování atiky střechy v přízemní části objektu a chybějícím 
dešťovým svodům. Technický stav obvodového pláště budovy je zřejmý z vybraných 
fotografií uvedených v kapitole B.3 (viz foto B až H). Nejhorší stav obvodového pláště je 
v místech chybějících dešťových svodů (viz foto C, D, G), chybějícího oplechování atiky 
(viz foto C, E, F, G) a narušení obvodového pláště v místě chybějících výplní otvorů a 
vytrhaného zábradlí francouzských oken (viz foto B, D, F, H). Vlivem degradace 
zvýšenou vlhkostí konstrukcí dochází k postupnému opadávání povrchových úprav 
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(omítek) a i částí zdících prvků, které odpadávají z konstrukce na otevřené prostranství 
okolo vlastního objektu, který není nijak oplocen a je veřejně přístupný. V přízemí jsou 
okenní otvory provizorně zajištěny vyzdívkami z plných pálených cihel a 
pórobetonových tvárnic, některé chybějící výplně otvorů jsou nahrazeny různými 
přibitými deskami a prkny (viz foto D, G, H). Vstup do objektu je kryt mříží, která není 
zajištěná a objekt je volně přístupný. Některá francouzská okna jsou po odstranění 
zábradlí nezajištěná a hrozí pád do hloubky (viz foto B, D, F, H). 

 

B.3 Fotodokumentace 
 
Fotodokumentace pořízená spolupracovníkem znalce a znalcem během prohlídek dne 5. 2. 
2016 a 8. 3. 2016 je uložena v digitální formě v archivu zpracovatele posudku. Dále jsou 
uvedeny pouze vybrané fotografie podstatné pro zpracování posudku dokumentující současný 
stav konstrukcí zjištěný při místních šetřeních:  

 
foto  datum   popis 
a   5. 2. 2016  Porušení hydroizolační fólie v místě úžlabí střechy   
 

b 5. 2. 2016  Celkový pohled na střechu s odstraněnými stříškami instalačních 
šachet a nekrytého výlezu na střechu (označeno šipkou) 

 

c 8. 3. 2016 Příklad porušení hydroizolační fólie v ploše střechy     
 

d 8. 3. 2016 Příklad porušení hydroizolační fólie u atiky        
 

e 8. 3. 2016  Porušení hydroizolačního asfaltového pásu a horního pláště střechy 
v jednopodlažní části stavby    

 

f 8. 3. 2016 Pohled na střechu v místě neudržovaných atikových propustí a 
chybějícího oplechování atiky střechy v jednopodlažní části stavby    

 

g 8. 3. 2016 Degradovaný stav podlah a dělicích konstrukcí v 5.NP vlivem 
zatékání střešní konstrukcí 

    

h 8. 3. 2016 Degradace stropního panelu v 5.NP vlivem zatékání do konstrukce 
střechy s patrnou příčnou trhlinou na spodním líci panelu    

 

i 8. 3. 2016 Průvlak v místě budoucí sondy S5 ve 4.NP s patrnou degradací 
konstrukcí vlivem zatékání střešním pláštěm     

 

j 8. 3. 2016 Porušení stropního panelu ve 4.NP, degradace konstrukcí vlivem 
zatékání střešním pláštěm, patrná koroze výztuže stropního panelu  

 

k 8. 3. 2016  Suť z bouraných příček na podlaze 4.NP    
 

l 8. 3. 2016 Nové dělicí konstrukce (příčky) v 4.NP realizované z pórobetonových 
tvárnic v období roku 2014 

 

m 8. 3. 2016 Průsak srážkové vody porušenou střechou stropem na úrovni 3.NP 
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n 8. 3. 2016  Trhliny šířky 0,25 mm kolmo na hlavní výztuž v železobetonových 
panelech stropu 3.NP, v omítce podélná trhlina šířky 0,5 mm     

 

o 8. 3. 2016  Stropní panel ve 3.NP s příčnou trhlinou a výtokem rzi z trhliny 
  

p 8. 3. 2016 Narušená krycí vrstva výztuže ve stropním panelu stropu 3.NP 
 

q 8. 3. 2016  Trhliny v průvlaku ve 3.NP s výtokem rzi z trhlin    
 

r 8. 3. 2016  Degradace omítky vlivem vlhkosti na ztužující stěně v prostoru 
schodiště mezi 2.NP a 3.NP 

 

s 8. 3. 2016  Degradace stropních panelů, průvlaků a stěn ve 2.NP vlivem vlhkosti 
s výtokem rzi z trhlin ve stropní konstrukci       

 

t 8. 3. 2016  Trhliny v průvlaku ve 2.NP s výtokem rzi z trhlin    
 

u 8. 3. 2016 Degradace stropních panelů, průvlaků a stěn ve 2.NP vlivem vlhkosti 
s růstem plísní na povrchu a s lokálními výtoky rzi z trhlin 

 

v 8. 3. 2016 Mimostředné napojení prefabrikovaných sloupů v úrovni 2.NP     
 

w 8. 3. 2016 Torzo stropního podhledu a průsak vody stropní konstrukcí z horních 
podlaží ve vstupní hale 1.NP 

 

x 8. 3. 2016 Koroze styku prefabrikovaných sloupů (osy 2-D dle podkladu 1) 
v úrovni 1.NP 

 

y 8. 3. 2016 Degradace stropních panelů a stěn v přízemní části objektu vlivem 
vlhkosti – zatékání porušenou střechou (výkvěty, růst plísní), trhliny 
po obvodě místnosti na styku stěn a stropu v 1.NP 

 

z 8. 3. 2016 Šikmá trhlina v dělicí konstrukci (příčce) 1.NP v ose H, poli 1-2 (dle 
podkladu 1) 

 

A 8. 3. 2016 Povrchová koroze výztuže sloupu v 1.NP po provedení sondy S7 
 

B 8. 3. 2016 Degradace zdiva severní fasády objektu, vytrhané zábradlí 
francouzských oken a chybějící otvorové výplně 

 

C 8. 3. 2016 Degradace zdiva obvodového pláště přízemní části objektu díky 
chybějícímu oplechování atiky a okapového svodu v místě propustí 
skrze atiku 

 

D 5. 2. 2016 Degradace zdiva severní fasády objektu, vytrhané zábradlí 
francouzských oken a chybějící otvorové výplně, na západní fasádě 
přízemní části je patrná degradace zdiva obvodového pláště vlivem 
chybějícího okapového svodu, trhlina v místě dilatace mezi objekty 
s různou podlažností  

 

E 8. 3. 2016 Degradace obvodového zdiva atria vlivem zatékání do konstrukce 
střechy střešním pláštěm a atikou v jednopodlažní části objektu 

 

F 5. 2. 2016 Degradace obvodového zdiva přízemní části objektu v oblasti 
současného vstupu do objektu vlivem zatékání do konstrukce střechy 
střešním pláštěm a atikou 
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G 5. 2. 2016 Degradace zdiva severního obvodového pláště přízemní části objektu 
díky chybějícímu oplechování atiky a okapového svodu v místě 
propustí skrze atiku 

 

H 5. 2. 2016 Současný stav obvodového zdiva jižní fasády, vytrhané zábradlí 
francouzských oken a chybějící otvorové výplně 

 
 

 
  a                b 
 

       
c                d  
 

   

e                 f 
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g                 h 

 

 

    
  i                j 

 
 

 

   
k                l 
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m                n 

 

 

   
o                p 

 

      
q                r 
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s                t 

 

       
u                v 
 

  
 w                x 
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y                z 

     
A                B 

  
C                D 
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E                F 

 

    
G                H 
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C.  POSOUZENÍ 
 
Na základě prohlídek stávajícího stavu, průzkumu dostupných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem posudku a analýzy stavu konstrukce vč. provedených sond jsou 
dále formulovány odpovědi na otázky týkající se zachování nebo případného odstranění 
objektu bývalé ubytovny Kovák v ulici Nádražní č.p. 617, Chrastava.   
 
 

C.1 Posouzení stavu kompletačních konstrukcí na základě stavebně technického 
průzkumu objektu 

V rámci stavebně technického průzkumu objektu byla provedena podrobná prohlídka objektu 
a zdokumentován aktuální stav objektu, který je podrobně zaznamenán v kapitolách B.2 a 
B.3. Dle výše provedeného stavebně technického průzkumu je zřejmé, že kompletační 
konstrukce jsou v havarijním stavu, hygienicky kontaminované a jejich zachování není 
z hlediska zajištění funkčních požadavků možné. Díky havarijnímu stavu střešních plášťů 
jsou všechny konstrukce objektu (jak kompletační tak nosné) permanentně vystaveny zvýšené 
vlhkosti a protékající srážkové vodě skrz celý objekt. Kompletační konstrukce (střešní plášť, 
podlahy, příčky, obvodový plášť) jsou v rozsahu celého půdorysu a ve všech podlažích 
vlivem vlhkosti významně degradovány, povrchy zejména vodorovných konstrukcí jsou 
narušeny trhlinami a v celém rozsahu jsou kompletační konstrukce zasaženy vlivem vlhkosti 
růstem kolonií plísní, řas, mechů a hub. Díky tomuto dlouhodobému jevu v řádu roků (dle 
zaznamenaného zhoršujícího se stavu konstrukcí v podkladech 3) až 6)) došlo k nevratnému 
poškození kompletačních konstrukcí vlivem působení vlhkosti a následných zmrazovacích 
cyklů. Díky degradaci materiálů z hlediska mechanických vlastností (spojené s rozpadem 
omítek i zdicích prvků) a zároveň díky plošnému zasažení konstrukcí biodegradací není 
možné ani z pohledu zdravotní nezávadnosti stavby zachování veškerých kompletačních 
konstrukcí objektu. I v případě snahy objekt, respektive jeho nosnou konstrukci 
rekonstruovat, není možné za současného stavu kompletační konstrukce využít a bylo by 
nutné je všechny beze zbytku odstranit.   
 

 

C.2 Posouzení stavu nosné železobetonové konstrukce na základě stavebně technického 
průzkumu objektu 

V rámci stavebně technického průzkumu nosné železobetonové konstrukce objektu byla 
provedena podrobná prohlídka objektu a zdokumentován aktuální stav objektu, který je 
podrobně zaznamenán v kapitolách B.2 a B.3. Za účelem objektivizace vyjádření 
k technickému stavu nosné železobetonové konstrukce objektu byly provedeny sondy, jejichž 
cílem bylo zjistit aktuální stav nosné železobetonové konstrukce z hlediska konstrukčního a 
korozního. V rámci prováděných sond bylo cílem zjistit na nosných železobetonových 
konstrukcích skeletu: i) hloubku karbonatace betonu a tloušťky krycí vrstvy, ii) destruktivní 
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sondou lokalizovat a identifikovat betonářskou výztuž prvků a zjistit stav její koroze, iii) 
stanovit pevnosti v tlaku nedestruktivními zkouškami (Schmidtův odrazový tvrdoměr).  

Výsledky a zjištění z provedených sond podrobně shrnuje Expertní zpráva č. 1600 J 093: 
Stavebně technický průzkum Objektu ubytovacího zařízení Kovák (podklad 10), která je 
nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku a tvoří jeho přílohu (Příloha 6). Dle provedené 
prohlídky nosné železobetonové konstrukce a zaznamenání jejího technického stavu 
v kapitolách B.2 a B.3 je zřejmé, že i technický stav nosných železobetonových konstrukcí lze 
považovat za havarijní.  

Vodorovná nosná konstrukce (stropní panely a průvlaky) vykazuje řadu trhlin, které jsou 
zaznamenány v kapitole B.2 a v Přílohách 1 až 5. Dle provedených měření při místním šetření 
jsou zejména u podlaží s přetíženými stropy stavební sutí nad 2.NP a 3.NP šířky trhlin 0,25 až 
0,6 mm a nesplňují tak požadavek na doporučenou mezní (limitní) šířku trhlin wmax = 0,3 mm. 
Železobetonové konstrukce jsou zároveň díky havarijnímu stavu střešních plášťů vystaveny 
dlouhodobě zvýšené vlhkosti, která je výrazným degradačním činitelem ve vztahu ke korozi 
výztuže železobetonových konstrukčních prvků. Současně s ohledem na obsah vody 
v konstrukcích dochází díky zmrazovacím cyklům k jejich narušování; především dochází k 
výraznému narušování betonové krycí vrstvy výztuže a následné korozi výztuže.  

Dle provedených sond (viz podrobně podklad 10 – Příloha 6 tohoto znaleckého posudku) je 
betonářská výztuž v konstrukcích dvojího typu – výztuž hladká (typ E10 216) a výztuž 
žebírková (typ V10 425). U osmi realizovaných sond (S1 – S8) byla zjišťována hloubka 
karbonatace betonu. Primární riziko karbonatace betonu je v tom, že zkarbonatovaný beton 
(respektive jeho pórový roztok) ztrácí svoji alkalitu (pH < 9,5) a tím přestává pasivovat 
betonářskou výztuž a chránit ji před korozí, ke které dochází za příznivých vlhkostních 
podmínek (havarijní stav střešního pláště). Dle závěrů vyhodnocení provedených sond (viz 
podklad 10 - Příloha 6) z hlediska karbonatace vyplývá, že větší část diagnostikované výztuže 
(výztuž stropních panelů, průvlaků a sloupů) má nízké krytí výztuže a výztuž již leží ve 
zkarbonatované vrstvě betonu a není tedy již chráněna proti korozi jeho přirozenou alkalitou. 
To potvrzuje i povrchová koroze výztuže obnažené v sondách (viz foto A v kap. B.3 a další 
v Příloze 6) a výtok rezavé vody z trhlin v železobetonových konstrukcích (viz např. foto h, i, 
o, q, s, t).        

V rámci provedených sond (S1 – S8) byla stanovena pevnost betonu v tlaku tvrdoměrnou 
metodou. Souhrnné výsledky měření jsou uvedeny v Tabulce 6 (viz Příloha 6 – podklad 10). 
Na základě výsledků měření bylo provedeno zatřídění betonů konstrukčních prvků (stropní 
panely, průvlaky, sloupy) do pevnostních tříd betonu v tlaku dle ČSN EN 13791. U stropních 
panelů vychází pevnostní třída betonu C25/30, ale stanované pevnostní třídy betonu v tlaku u 
sloupů (C12/15) a zejména průvlaků (C8/10) jsou nízké a na limitní hranici C12/15 použitelné 
pro konstrukční beton. 
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Z výše uvedeného technického stavu konstrukčních prvků železobetonového skeletu je 
zřejmé, že dílce jsou nenávratně poškozeny degradačními účinky vlhkosti od zatékání 
střešním pláštěm a biodegradací, stropní dílce nad 2.NP a 3.NP jsou navíc nevratně 
poškozeny trhlinami od jejich dlouhodobého přetížení stavební sutí a některé části objektu 
jsou poškozeny působením lokálních požárů. Navíc dle provedených sond degradace 
povrchových vrstev železobetonových konstrukcí vlivem karbonatace betonu postoupila do 
hloubek v úrovni uložení výztuže v prvcích nebo dokonce větších. Výztuž tak již není 
chráněna proti korozi a dochází k její povrchové korozi, což je stav, který se bude nadále 
zhoršovat. Zároveň pevnost betonu v konstrukčních prvcích je vlivem všech zmíněných 
degradačních účinků velmi nízká na samé hranici akceptovatelnosti pro konstrukční beton a 
únosnost konstrukce jako celku je tak velmi snížena. 

 

C.3 Posouzení objektu jako celku 

Na základě provedeného stavebně technického průzkumu objektu ubytovacího zařízení Kovák 
v ulici Nádražní č.p. 617, Chrastava lze konstatovat, že objekt jako celek je v havarijním 
stavu především díky dlouholetému zanedbávání údržby objektu. V době provedení místního 
šetření nebyly shledány poruchy, které by měly vést k bezprostřednímu zřícení objektu jako 
celku. Nebyly zjištěny poruchy od nerovnoměrného sedání základové konstrukce. Na základě 
provedeného průzkumu a dle výše v kapitolách C.1 a C.2 uvedených důvodů jsou 
kompletační i nosné železobetonové konstrukce objektu z hlediska zajištění jejich funkčnosti 
v havarijním stavu. Dochází k odpadávání povrchových vrstev vodorovných i svislých 
konstrukcí vč. zdicích prvků narušeného obvodového pláště, okolí objektu ani vlastní vstup 
objektu není zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a vzhledem k nezajištěným otvorům 
proti pádu osob z výšky současný stav objektu ohrožuje životy nebo zdraví osob ve smyslu 
§129 odst.1 písm. a) stavebního zákona.  

Na základě výše v posudku uvedených skutečností nelze uvažovat se zachováním 
kompletačních konstrukcí, které jsou v havarijním stavu, k dalšímu využití a v případě 
snahy o zachování objektu by bylo bezesporu nutné je kompletně odstranit a realizovat 
nové. Nosná železobetonová konstrukce objektu je z výše uvedených důvodů rovněž 
v havarijním stavu a její zachování bez zásadního statického zajištění (zesílení 
konstrukčních prvků z důvodu minimální pevnosti betonu v tlaku), výměny některých 
dílců (přetížených sutí, zasažených dlouhodobě protékající srážkovou vodou a 
zasažených požárem) a kompletní sanace povrchových krycích vrstev z důvodu 
karbonatace betonu (nutná ochrana stávající výztuže před korozí) je nereálné a 
neefektivní.  

Provedení v předchozím odstavci specifikovaných sanačních opatření je spíše teoretické, 
neboť je za hranicí ekonomické rentabilnosti sanace nosné železobetonové konstrukce oproti 
demolici objektu a výstavbě objektu nového. V současné době konstrukce objektu díky 
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nezabezpečenému vstupu do bezprostřední blízkosti a vnitřku stavby ohrožuje životy nebo 
zdraví osob. Z důvodu bezpečnosti provozu a pohybu osob v okolí stavby a vzhledem 
k nemožnosti reálně stavbu díky jejímu současnému technickému stavu zrekonstruovat je 
doporučeno nařídit její odstranění ve smyslu §129 odst.1 písm. a) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
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D. ZÁVĚR

Na základě prohlídek stávajícího stavu, průzkumu dostupných podkladů, informací
poskytnutých zadavatelem posudku a analýzy stavu konstrukce vč. provedených sond byly
formulovány odpovědi na otázky týkající se zachování nebo případného odstranění objektu
bývalé ubytovny Kovák v ulici Nádražní č.p. 617, Chrastava.

V kapitolách B.2 a B.3 je podrobně' zdokumentován stávající stav objektu. Na základě
stavebně technické analýzy objektu bylo provedeno posouzení stavu kompletačních
konstrukcí (kapitola C.1), stavu nosné železobetonové konstrukce (kapitola C.2) a posouzení
objektu jako celku (kapitola C.3). Na základě analýzy konstrukcí a závěrů výše uvedených
kapitol lze konstatovat, že kompletační i nosné železobetonové konstrukce jsou v havarijním
stavu. Nelze proto uvažovat se zachováním železobetonové nosné konstrukce objektu bez
jejího zásadního statického zajištění (zesílení konstrukčních prvků z důvodu minimální
pevnosti betonu v tlaku), výměny některých dílců (přetížených sutí, zasažených dlouhodobě
protékající srážkovou vodou a zasažených požárem) a kompletní sanace povrchových krycích
vrstev z důvodu karbonatace betonu (nutná ochrana stávající výztuže před korozí).

Provedení specifikovaných sanačních opatření je spíše teoretické, neboť je za hranicí
ekonomické rentabilnosti sanace nosné železobetonové konstrukce oproti demolici objektu a
výstavbě objektu nového. V současné době konstrukce objektu díky nezabezpečenému vstupu
do bezprostřední blízkosti a vnitr1ru stavby ohrožuje životy nebo zdraví osob. Z důvodu
bezpečnosti provozu a pohybu osob v okolí stavby a vzhledem k nemožnosti reálně a
efektivně stavbu díky jejímu současnému technickému stavu zrekonstruovat, znalec
doporučuje její odstranění ve smyslu §!29 odst.! písmo a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

Datum vypracování posudku: 18.4.2016

~
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Znalecká doložka - P. Hájek:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze
ze dne 27.5.1986 pod č.j. Spr 959/86 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby
obytné, průmyslové, zemědělské se zvláštní specializací statika.

Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pař. číslem: 284-03/16



 
ZNALECKÝ POSUDEK č. 284-03/16 

 
 

Seznam příloh znaleckého posudku: 
 

1) PŘÍLOHA 1 – PŮDORYS 5.NP – schéma podlaží s vyznačenými poruchami 
 

2) PŘÍLOHA 2 – PŮDORYS 4.NP – schéma podlaží s vyznačenými poruchami 
 

3) PŘÍLOHA 3 – PŮDORYS 3.NP – schéma podlaží s vyznačenými poruchami 
 

4) PŘÍLOHA 4 – PŮDORYS 2.NP – schéma podlaží s vyznačenými poruchami  
 

5) PŘÍLOHA 5 – PŮDORYS 1.NP – schéma podlaží s vyznačenými poruchami  
 

6) PŘÍLOHA 6 – Expertní zpráva č. 1600 J 093: Stavebně technický průzkum 
Objektu ubytovacího zařízení Kovák, Nádražní 617, 463 31 Chrastava, 
vypracoval: Ing. Milan Rydval, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 4. 4. 2016 
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