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IDENTIFIKACE

NEMOPAS Typ Inspekce

Prověřená nemovitost Typ: Bytový dům

Rok výstavby: 1912

Rok poslední rekonstrukce: 2011

Adresa: Hodkovická 305/18

 460 06 Liberec

Evidenční číslo průkazu: D2020-047661

Úkol Inspekce nemovitosti

Inspekce varianta:   ZÁKLAD   STANDARD   KOMPLET

Hodnocené technické
obory:

  Statika

  Povrchy

  Zvuk a hluk

  Zdravotní nezávadnost

  Pozemky

  Izolace proti vodě

  Bezpečnost a požární bezpečnost

  Úniky tepla

  Technická zařízení

Objednatel Jméno: Jabloinvest spol. s r.o.

Příjmení: IČ: 28693833

Adresa: Komenského 15a, 466 01 Jablonec nad
Nisou

Kontaktní osoba: Michaela Velová

Telefon: +420 777 748 626

E-mail: velova@jabloinvest.cz

Dodavatel Název: ConPass,s.r.o. Jiří Hlavín, DiS.

Adresa: Na Potůčku 43, 26401 Sedlčany

IČO: 28893701

Inspektor Jiří Hlavín, DiS.

Kontrola Jiří Hlavín, DiS.

Datum zpracování 9.1.2021
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Popis objektu
 
Základní charakteristika
Typ objektu: bytový dům
Rok výstavby: 1912
Rok poslední rekonstrukce: 2011
Umístění nemovitosti k ostatní
zástavbě: samostatně stojící bytový dům

Počet nadzemních podlaží (NP): 3. NP s půdním prostorem
Počet podzemních podlaží (PP): 1. PP
Půdorysný tvar objektu: nepravidelný
Tvar střešní konstrukce: mansardová
Vystupující a ustupující
konstrukce

bez vystupujících či ustupujících konstrukcí
(balkon, lodžie apod.)

Situování hlavního vchodu: západním směrem v 1. NP
Situování zahrady: na západ od objektu
Dopravní dostupnost pro os.
automobily: místní zpevněná komunikace

Možnosti parkování: na vlastním pozemku
Umístění objektu v obci: zastavěná část obce
 
Dle informací od majitele objektu, byly na bytovém domě provedeny v posledních
letech zejména tyto stavební práce:
 
·         cca 2009/2010
 
- výměna hlavního domovního vedení elektroinstalace
- výměna elektroměrové a pojistkové skříně na fasádě objektu
- výměna elektroinstalace v 1 BJ ve 3.NP
- vybudování ústředního vytápění v 1BJ ve 3.NP
- částečná výměna zdravotechnických rozvodů v objektu
 
 
·         cca 2011
 
- rekonstrukce střešního pláště
- zateplení západní a severní fasády objektu
- výměna fasádních oken a dveří za plastová s izolačním zasklením
 
 

 Nosné konstrukce

Základy:

Základové pasy – při prohlídce objektu nebylo
možné určit materiálovou charakteristiku
konstrukce. S ohledem na stáří objektu lze
předpokládat základy betonové či betonové
prokládané kamenem.

Hloubka založení:

Dle původní dokumentace objektu se základová
spára nachází min. 1,0m pod úrovní terénu.
Přesnou hloubku základové konstrukce nebylo
možné ověřit.
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Nosné obvodové konstrukce: Stěnový systém zděný.

Materiál: Jedná se převážně o zdivo cihelné (plné cihly),
lokálně zdivo smíšené (plné cihly, kámen).

Tloušťka stěny: cca 450 mm

Zateplovací systém
Západní a severní fasáda zateplena KZS z EPS tl.
100mm. Východní a jižní fasáda bez
zateplovacího systému.

Poznámka:  
  

Stropní konstrukce:

Na části půdorysu 1.PP a ve schodišťovém
prostoru je stropní konstrukce řešena jako
železobetonová monolitická. Zbývající části
zastropení jsou řešeny jako dřevěné trámové se
záklopem a podbitím.

Vodorovné ztužení: Absence vodorovného ztužení objektu.
  
  

Nosná konstrukce střechy: Dřevěný trámový krov – mansardová střešní
konstrukce.

Soustava: Vaznicová soustava se středovými vaznicemi.

Poznámka:

Zjištěny lokální zásahy do konstrukce krovu. Na
krokvích ponechán původní záklop z prken.
Kotvení krovu neověřeno.
Zastřešení přístavby u BD je tvořeno lehkou
dřevěnou (trámovou) střešní konstrukcí - plochá
pultová střecha).

  
  
Skladby konstrukcí obálky budovy

Obvodové stěny:

Vnitřní povrchová úprava – vápenocementová
omítka + malba (případně keramický obklad).
Fasáda omítka (lokálně zdivo bez omítky), západní
a severní fasáda s KZS.

  
Střešní konstrukce:  

Krytina:

Plastová střešní krytina (imitace břidlice) na
střešních rovinách s vyšším sklonem
(mansardách). PVC folie na hlavních střešních
rovinách s nižším sklonem). Střešní krytina u
přístavby BD je řešena z asfaltových těžkých pásů.

  
 Technická zařízení budovy, vytápění
Napojení na veřejné rozvody sítí  
Elektroinstalace: Ano
Vodovod: Ano
Kanalizace splašková: ANO (septik s přepadem do veřejné kanalizace)
Plyn: NE
  
  
Slaboproudé rozvody:  
TV: ANO
Internet: ANO
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Zabezpečovací systém: NE
  
 
  

Vytápění:  

Primární zdroj vytápění:

Lokální topidla v bytových jednotkách (5BJ –
akumulační kamna, 1BJ ústřední vytápění –
zdrojem elektrokotel). Komerční prostory v1.PP
vytápěny akumulačními kamny.

  
Sekundární zdroj vytápění: NE
  

Ohřev TUV: Lokální elektrický ohřev (bojler v každé BJ či
komerčním prostoru).

  
  
  
Vzduchotechnická zařízení: NE
  
Lokální zdroj vody – studna: NE
  

Likvidace dešťových vod:

Dešťové svody ze střech napojeny do veřejné
splaškové kanalizace či jsou zakončeny
výtokovým kolenem a stékají po povrchu veřejné
komunikaci. Dešťový svod u přístavby BD je
napojen do nádrže na sousedním pozemku.

  
Likvidace splaškových vod
(Žumpa / septik aj.):

Septik s přepadem do veřejné splaškové
kanalizace.

 
Geologické poměry
Hornina (dle orientačních a
geologických map):  

Typ horniny: magmatit hlubiný
Hornina: granit
Propustnost zemin: málo propustné zeminy
Blízkost rozhraní hornin: NE
  
Radon (dle orientačních a
radonových map):  

Radonový stupeň: vysoký
  
Úroveň hladiny spodní vody: Při průzkumu nebylo možné ověřit.
  
Záplavové území: NE
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Prohlídka nemovitosti byla provedena za podmínek
 
Datum průzkumu: 15.12.2020
Čas: dopolední hodiny (cca 9:00 – 12:00)
Počasí: polojasno
Teplota v exteriéru: cca + 2°C
Parametry interiéru: teplota cca +10°C až + 19°C

 
Poskytnuté podklady

Projektová dokumentace /
Pasport:

ANO - poskytnuty vybrané výkresy z původní
projektové dokumentace objektu (půdorysy
jednotlivých podlaží, řez objektu). V některých
částech dokumentace neodpovídá skutečnému
stavu.

Kolaudační rozhodnutí / Souhlas
s užíváním: NE

Informace sdělené: majitelem objektu, realitním makléřem
Průzkum nemovitosti
inspektorem: 15.12.2020

Průkaz energetické náročnosti
budovy (PENB): ANO

Závěr z geologického průzkumu: NE
Příslušné tlakové zkoušky: NE
Rozbor vody u lokálního zdroje:   -
Kolaudační souhlas k užívání
vodního díla (studny)   -

Platné revize a kontroly:  
Elektroinstalace: NE
Zařízení pro ochranu před bleskem:   -
Plynová přípojka:   -
Plynová zařízení:   -
Kotel na tuhá paliva   -
Spalinové cesty: NE

 
 
Poučení
 
Informace uvedené v technickém průkazu nemovitosti byly získány z výše
uvedených dokumentů / informací případně z veřejně dostupných zdrojů a
nebyly ve všech případech ověřovány. Informace o zakrytých konstrukcích jsou
tedy informativního charakteru. Nebyly prováděny invazivní zkoušky a rozbory
materiálů. Informace o území, podloží aj. jsou informativního charakteru.
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jihovýchodní pohled východní pohled

severovýchodní pohled pohled západní

vstup na pozemek vjezd na zahradu
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hlavní vstup do objektu veřejná komunikace u BD (ul. Hodkovická)

veřejná komunikace u BD (ul. Cihlářská) pojistková skříň

elektroměrová skříň septik
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hlavní plocha střešní konstrukce kolny na pozemku u BD

přístavba u BD plochá střecha u přístavby BD
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SHRNUTÍ
 
Níže uvedené hodnocení nemovitosti vyplývá z provedené prohlídky nemovitosti, která je prováděna
pouze vizuálním způsobem, bez invazivních zkoušek, odkrývání zakrytých konstrukcí, nebo provádění
rozboru materiálů, a nemusí tak dojít k odhalení všech rizik či závad posuzované nemovitosti. 
 
Celkový  stav  předmětného  objektu  odpovídá  době  výstavby  a  v  současné  době  vypovídá,  že  v  době  jeho
užívání nebyla prováděna dostatečná údržba a tudíž lze současný stav hodnotit jako stav před rekonstrukcí.   
Při  prohlídce  objektu  bylo  u  objektu  zjištěno  mnoho  drobných  vad  a  nedostatků  a  také  několik  rizik
zásadních.  
 
Nejzásadnější rizika jsou níže rozepsána a řazena dle jednotlivých technických oborů:
 

V technickém oboru "statika" se jedná především o rizika:●

Trhliny nosných stěn od koncentrace napětí.❍

Trhliny stěn způsobené sedáním základových konstrukcí.❍

Trhliny zděných stěn od smršťování či dotvarování.❍

Trhliny v nenosných konstrukcí vyvolané deformacemi od nosných konstrukcí.❍

Trhliny v nosných a nenosných konstrukcích v místě jejich oslabení stavebními otvory.❍

Průhyby trámových stropu – trhliny v omítkách na spodním líci stropních konstrukcí, rozestoupené❍

podlahové krytiny.
Riziko napadení dřevěných stropních trámu hnilobou či hmyzem.❍

Riziko uhnilého zhlaví stropních trámů.❍

Napadený krov hnilobou u zastřešení přístavby objektu.❍

Riziko napadení dřevěných nosných prvků krovu (před rekonstrukcí střešního pláště docházelo k zatékání❍

do podstřeší). Některé nosné prvky krovu nebylo možné při prohlídce objektu zkontrolovat (nepřístupné
konstrukce).
Riziko nedostatečného zakotvení krovu.❍

Zásahy do nosných prvků krovu – spoje provedeny příložkami bez svorníků – riziko nedostatečného❍

provedení spojů.
Pravděpodobná absence ztužujících věnců v objektu.  ❍

Trhliny ve schodišťových ramenech, trhliny v oblastech, kde jsou schodišťová ramena uloženy na stropní❍

konstrukce či podesty.
Trhliny v podlahových konstrukcích ve společných částech BD.❍

 

V technickém oboru "hydroizolace" se jedná především o rizika:●

Nedostatečná funkce hydroizolace spodní stavby (či její úplná absence) – pronikání vlhkosti do stavebních❍

konstrukcí – degradace povrchových úprav a zdiva.
Absence funkční drenáže u podsklepeného objektu.❍

Nedostatečná likvidace srážkových vod u vybraných dešťových svodů odvádějících srážkové vody ze❍

střešní konstrukce (srážkové vody částečně vypouštěny na sousední pozemek a na veřejnou komunikaci).
Absence lapačů splavenin u vybraných dešťových svodů.❍

Zanesený lapač splavenin na SV rohu objektu.❍

Nedostatečná likvidace srážkových vod z terénu v okolí BD.❍

Absence hydroizolačních stěrek v mokrých provozech (mokré provozy nad dřevěným trámovým❍

stropem).
Netěsnosti u oplechování ve fasádě (zatékání v oblasti parapetů, oplechování říms…), či lokální absence❍

oplechování ve fasádě.
Zatékání do ploché střechy u přístavby BD. Havarijní stav střešní konstrukce – nedostatečná funkce❍

hydroizolace ploché střechy, nedostatečná údržba, odvodnění a oplechování – konstrukce za hranicí své
životnosti.
Riziko nedostatečného provětrání střešních rovin u střešní konstrukce BD.❍

Riziko nevhodného souvrství skladby střešního pláště – nutno ověřit sondou.❍

Riziko nedostatečného provedení doplňkové hydroizolace ve skladbě střešního pláště – nepřístupná❍

konstrukce.
Nedostatečné provedení či úplná absence parotěsnící vrstvy v podhledu dřevěné stropní konstrukce a to i❍
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v místech kde se nachází tzv. „mokrý provoz“  (koupelny).
Zavlhčení stavebních konstrukcí vlivem netěsnosti vnitřní kanalizace. ❍

Vlhkostní mapy na podhledu stropu u BJ nacházejících se pod střešní konstrukcí (pravděpodobné❍

zatékání srážkových vod přes střešní konstrukci v době před rekonstrukcí střešního pláště).
Vlhkostní mapy na stavebních konstrukcí nacházejících se ve společných prostorách bytového domu pod❍

střešní konstrukcí či nižším podlaží.
Vlhkostní mapy na fasádě objektu.❍

Nevhodné použití desek EPS (místo XPS) na zateplení fasády v místě těsně nad terénem či pod úrovní❍

terénu.

 

V technickém oboru "povrchy" se jedná především o rizika:●

Celkový stav vnitřních povrchů (omítek), kromě vybraných ploch v objektu, je na konci své životnosti a❍

povrchy tak nejsou dále podrobně hodnoceny.
Nášlapné vrstvy skládaných podlahových krytin vykazují rozestoupené spáry (průhyby dřevěných❍

stropních konstrukcí, nekvalitní podlahové krytiny).
Keramické obklady a dlažby provedeny bez dilatačních spár.❍

Trhliny v povrchových úpravách stavebních konstrukcí.❍

Nedokončené sádrokartonové podhledy.❍

Lokálně degradovaná omítka fasády na nezateplených plochách fasády (odpadávání omítky).❍

Biotické napadení fasády.❍

Nedokončené povrchové úpravy.❍

 

V technickém oboru "bezpečnost a požár" se jedná především o rizika:●

Přítomnost dřevěných prvků v těsné blízkosti komínového tělesa. ❍

Nadstřešní část komínové těleso za hranicí své životnosti.❍

Absence vybavení objektu z hlediska požární prevence a ochrany.❍

Absence protipožárních vstupních dveří do jednotlivých BJ.❍

Vstupní dveře do objektu se otevírají proti směru úniku.❍

Nerovnosti nášlapných vrstev podlah.❍

Výškové nerovnosti podlah mezi jednotlivými místnostmi v bytových jednotkách.  ❍

 

V technickém oboru "zvuk a hluk" se jedná především o rizika:●

Riziko nedostatečné zvukové izolace stropní konstrukce mezi komerčními prostory v 1.PP a bytovými❍

jednotkami v 1.NP.
Riziko přenosu kročejového hluku z chodby  bytového domu do stavebních konstrukcí.❍

 

V technickém oboru "úniky tepla" se jedná především o rizika:●

Nezateplená jižní a východní fasáda objektu.❍

Nezateplený sokl objektu.❍

Nezateplená podlaha na terénu.❍

Nezateplený strop nad 1.PP, případně podlaha v 1.NP.❍

Nezateplený strop na 3.NP.❍

Riziko nedostatečného zateplení skladby střechy či podhledů v bytových jednotkách nacházejících se❍

v prostoru pod krovem.
Nedostatečné řešení připojovacích spár u fasádních výplní, či jejich nadměrná degradace.❍

Nedostatečné vzduchotěsnost obálky budovy.❍

Identifikováno riziko „tepelné mosty“.❍

Vybrané výplně v obálce budovy jsou původní bez dostatečných tepelně-izolačních vlastnosti. ❍

Netěsnosti vnějších výplní otvorů – nutno seřídit výplně.❍

Zvýšené náklady na vytápění objektu (či jednotlivých bytových jednotek). Zejména se jedná o prostory❍

v 1.NP a ve 3.NP.
Nevytápěné schodiště BD.❍
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Nezaizolovaný výstup do půdního nevytápěného prostoru či výstup na střešní konstrukci – nadměrné❍

úniky tepla.
Nezateplená obálka přístavby u BD.❍

 

V technickém oboru "zdravotní nezávadnost" se jedná především o rizika:●

Riziko kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení (absence zdrojů teple pod vybranými okny,❍

nedostatečné řešení připojovacích spár vnějších výplní…).
Tvorba plísní na povrchu stavebních konstrukcí – tepelně-vlhkostní poruchy.❍

Riziko napadení dřevěných prvků stropních konstrukcí či krovu na BD – nedostatečná vzduchotěsnost❍

stavebních konstrukcí.
Napadení hnilobou nosných prvků krovu u přístavby BD.❍

Riziko zvýšené koncentrace radonu v obytném prostoru – objekt postavený v lokalitě s vysokým❍

radonovým indexem.
Riziko vzniku bakterie legionella – nedostatečně zateplené vnitřní rozvody vody.❍

Kombinace vodovodního potrubí z plastu a oceli – riziko zhoršené kvality vody.❍

 

V technickém oboru "TZB (technická zařízení budov)" se jedná především o rizika:●

Část elektroinstalace v objektu je vedena hliníkovými vodiči, ve vybraných prostorech jsou osazeny❍

původní rozvaděče.
Absence vybraných svítidel a kompletačních prvků elektroinstalace v objektu.❍

Nedostatečný přístup k vybraným bytovým rozvaděčům umístěných nad podhledem chodby v BJ.❍

Nedostatečný přístup do rozbočovacích krabic elektroinstalace (ve stejné úrovni instalován❍

sádrokartonový podhled či jiná překážka).
Nětěsnosti kanalizace – pronikání splaškových vod do objektu – nutno ověřit stav původních rozvodů❍

vnitřní kanalizace včetně dimenzí potrubí. Dle majitele objektu dochází občasně k ucpávání kanalizace.
Objekt napojen na veřejnou kanalizaci přes septik s přepadem.❍

Odvětrávací potrubí kanalizace není odvětráno nad střešní rovinu (zakončeno v půdním prostoru).❍

Část rozvodů zdravotechniky se nachází v původním stavu.❍

Vybrané prostory bytových jednotek nejsou vytápěny (vybrané obytné místnosti, koupelny).❍

Nevhodné trasování rozvodů zdravotechniky.❍

Nevhodné trasování silnoproudých a slaboproudých rozvodů v objektu.❍

Obnažené vodiče silnoproudé elektroinstalace.❍

Absence revize elektroinstalace.❍

Absence revize spalinových cest.❍

Nedostatečná fixace rozvodů hromosvodu.❍

Absence revizní zprávy hromosvodu.  ❍

Absence nuceného odvětrání sociálních zařízení v bytových jednotkách (lokálně jsou odvětrávací otvory❍

zadělány).
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S  ohledem  na  zjištěný  stav  objektu  doporučujeme  jeho  kompletní  rekonstrukci  se  zaměřením
především na:

odstranit statické poruchy stavebních konstrukcí●

dokončit zateplení obálky budovy (fasáda podlaha/strop..)●

odstranit vlhkostní poruchy spodní stavby●

odstranit netěsnosti v oplechování fasády, případně doplnit oplechování●

zajistit výměnu původních rozvodů TZB a zajistit jejich dostatečnou funkčnost●

sanovat havarijní stav přístavby budovy jakožto celku (případně zajistit demolici).●

doplnit vytápění v obytných místnostech BJ a koupelnách●

sanovat povrchové úpravy stěn a stropů●

vyměnit podlahové krytiny●

zajistit vhodnou likvidaci srážkových vod ze střešní konstrukce●

ověřit správnost provedené rekonstrukce střešního pláště sondami●

provést sondy do konstrukcí a podrobněji ověřit stav dřevěných nosných prvků stropů a krovu●

odebrat vzorky z dřevěných prvků krovu a stropu a zajistit mykologický rozbor těchto vzorků●

doplnit prvky požární prevence a ochrany●

zajistit platné revize (elektroinstalace, hromosvod, spalinové cesty)●

 
Celkovou rekonstrukci objektu je nutné prováděn na základě předem vypracované projektové

dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, kterou tento posudek nenahrazuje.
 
Technický  průkaz  nemovitosti  naplňuje  informační  povinnost  prodávajícího  o  technickém  stavu
nemovitosti.  Tento  dokument  však  vzhledem  ke  své  podrobnosti  nezaručuje  100%  ochranu  proti
případné  reklamaci  skrytých  vad,  toto  riziko  však  maximálně  minimalizuje.  Zpracovatel  tohoto
posudku  si  vyhrazuje  právo  na  změnu  hodnocení  technického  stavu  objektu  na  základě  nově
zjištěných skutečností, poskytnutí dalších podkladů k nemovitosti apod.
 
 
 
 
LEGENDA
 
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila, nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
v budoucnosti.
Vysvětlení: Byla identifikována vada – rozpor s ČSN, OTP, nevhodné technické řešení, technologická nekázeň
atd. Projev vady je závislý na způsobu namáhání,  užívání,  údržby apod. Vadné mohou být také související  a
navazující prvky či konstrukce. Doporučujeme sanaci pro minimalizaci škod. Upozorňujeme, že skutečnost, že
se porucha nemovitosti dosud znatelně neprojevila, nemusí mít vliv na její posouzení jako vady věci a možné
uplatnění reklamace či práv z vadného plnění.
 
 
Identifikována vada či porucha.
Vysvětlení: Byla identifikována vada – rozpor s ČSN, OTP, nevhodné technické řešení, technologická nekázeň
atd.  Projev  vady  je  již  patrný  a  existuje  vysoká  pravděpodobnost,  že  bude  docházet  k  rozšiřování  projevu.
Vadné  mohou  být  také  související  a  navazující  prvky  či  konstrukce.  Doporučujeme  sanaci  pro  minimalizaci
škod.
 
 
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.
Vysvětlení:  Bylo  identifikováno  riziko  výskytu  vady,  které  nebylo  možné  vizuálním  způsobem  potvrdit  či
vyloučit.  Projev  a  skutečný  stav  není  patrný.  Potvrzení  či  vyvrácení  výskytu  vady  je  závislé  na  provedení
doporučené diagnostiky. Existuje však vysoké riziko výskytu vady či poruchy dotčené konstrukce, její  části či
prvku  nemovitosti  a  doporučujeme  z  opatrnosti  k  zjištěnému  riziku  přistupovat  jakožto  k  vadě,  nebude-li
provedením doporučené diagnostiky výskyt vady vyvrácen. Doporučujeme co nejdříve provést doporučenou
diagnostiku a ověřit skutečný stav pro případnou minimalizaci škod.
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Neidentifikovaná porucha či její riziko.
Vizuálním způsobem nebyla identifikována vada ani  riziko vadného provedení.  Doporučujeme konstrukci  či
prvek  i  nadále  kontrolovat  pro  případné  zachycení  degradace  či  výskytu  vady/poruchy.  Doporučujeme
provádět  dostatečnou  údržbu  pro  zajištění  funkčnosti  prvků  nebo  konstrukce  nemovitosti  po  dobu  jejich
běžné životnosti.
 

degradovaná fasáda nevhodné trasování elektroinstalace

rozestoupené spáry podlahových krytin absence zdroje tepla pod oknem
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hasicí přístroj bez platné revize nevhodné použití EPS v blízkosti nad terénem

zatékání do konstrukcí a jejich degradace nekotvený hromosvod

otevírání vstupních dveří prosti směru úniku rozpadlá nadstřešní část komínového tělesa
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dodatečné  zásahy  do  kanalizace,  netěsnosti
kanalizace

dehet  na  povrchu  komínového  tělesa,  spalné
konstrukce krovu v těsné blízkosti kom. tělesa

dodatečné  zásahy  do  nosných  prvků  krovu
(nevhodně provedené spoje)

plísně v oblasti kolem okenních otvorů

havarijní stav ploché střechy přístavby netěsnosti u oplechování fasády
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vlhkostní mapy na spodním líci stropu degradace povrchů po zatékání střešní konstrukcí

vlhkostní poruchy spodní stavby trhliny v nosných konstrukcích

trhliny v oblastech kolem schodišťových ramen absence požárních dveří u vstupu do BJ
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nevhodné řešení elektroinstalace vlhkostní poruchy v 1.PP

nedostatečná údržba dešťové kanalizace nedostatečné provedení připojovacích spar výplní,
absence vnějšího parapetu

trhliny ve styku jednotlivých stavebních prvků trhliny na spodním líci stropní konstrukce
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plísně v interiéru nedopojené odvětrávací potrubí kanalizace

nedokončené stavební úpravy, nevhodné trasování
rozvodů, absence revize

absence nuceného odtahu vzduchu ze  sociálního
zařízení

netěsnosti kanalizace trhliny v oblasti schodišťových ramen
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trhliny v nosných stěnách absence svítidel

trhliny ve sparách keramického obkladu netěsnosti v oblasti parapetů, nedostatečné řešení
připojovací spáry okna

spalné  konstrukce  v  těsné  blízkosti  komínového
tělesa

nezateplené prvky na fasádě objektu
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vlhkostní mapy na spodním lící stropní konstrukce netěsnosti oken

trhliny v nosných konstrukcích - sedání základových
konstrukcí

vypouštění dešťových vod na veřejnou komunikaci

absence lapače splavenin neopracované detaily v zateplené fasádě
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původní elektroinstalace v bytě nezateplené fasáda

absence zdroje tepla pod oknem absence parapetu

nedostatečný přístup k bytovému rozvaděči vlhkost  stěny  v  1.PP  více  než  20%  (za  hranicí
rozsahu měřícího přístroje)
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netěsnosti v oblasti parapetu havarijní stav ploché střechy u přístavby objektu

nedokončený  sádrokartonový  podhled,
nedostatečné řešení parozábrany

nevhodné trasování rozvodů a instalací

trhliny v místě nadpraží stavebních otvorů nezateplený sokl
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nedostatečný  přístup  k  instalační  krabici
elektroinstalace

trhliny v patě schodišťového ramene

nevytápěná koupelna nedostatečná fixace hromosvodu, absence revize

vlhkostní poruchy v 1.PP Zatékání a degradace fasády u oplechování, biotické
napadení fasády
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absence požárních dveří u vstupu do BJ netěsnosti  u  oplechování  parapetů  -  zateplená
fasáda

nedostatečné řešení hromosvodu
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SEZNAM RIZIK
Statika

(S01) Trhliny v konstrukcích domu založeného na více různých horninách
Neidentifikována porucha či její riziko

(S02) Trhliny v konstrukcích domu od sedání základových konstrukcí
Identifikována porucha

(S05) Trhliny stěn domu od koncentrace napětí
Identifikována porucha

(S06) Trhliny zděných stěn od smršťování a dotvarování
Identifikována porucha

(S09) Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí
Identifikována porucha

(S10) Průhyby trámových stropů
Identifikována porucha

(S11) Uhnilá zhlaví trámů dřevěných stropů
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.

(S12) Trhliny mezi krajním nosníkem trámového stropu a stěnou
Identifikována porucha

(S13) Nadměrné průhyby železobetonových stropních konstrukcí
Neidentifikována porucha či její riziko

(S15) Trhliny ve stěnách vlivem nedostatečného vodorovného ztužení
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(S16) Trhliny ve stěnách od nedostatečného zakotvení pozednic
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(S17) Nadměrné deformace krovu
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(S18) Odpadnutí kontaktního zateplovacího systému vlivem nedostatečného přichycení
Neidentifikována porucha či její riziko

Izolace proti vodě

(H01) Zaplavení povrchu terénu v okolí objektu a proniknutí vody do objektu a do konstrukcí
Identifikována porucha

(H02) Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu domu a její pronikání do konstrukcí
Identifikována porucha

(H03) Zatékání vody do konstrukcí a interiéru netěsnostmi hydroizolace spodní stavby po obvodu
objektu
Identifikována porucha

(H05) Zatékání vody do konstrukcí v důsledku poškození souvislosti hydroizolace spodní stavby
domu
Neidentifikována porucha či její riziko

(H06) Zatékání plochou střechou namáhanou tlakovou vodou
Identifikována porucha
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(H07) Zatékání střechou vlivem nadměrné degradace povlakové krytiny při nedostatečné údržbě
Identifikována porucha

(H08) Zatékání vody netěsnostmi v detailech ploché střechy
Identifikována porucha

(H09) Zatékání do střechy, terasy, balkonu vlivem rizikového odvodnění
Identifikována porucha

(H11) Zatékání do fasád s omítkou nebo se zateplovacím systémem vadnými krycími konstrukcemi
(oplechování,
Neidentifikována porucha či její riziko

(H13) Pronikání velkého množství vody pod krytinu šikmé střechy
Neidentifikována porucha či její riziko

(H14) Zatékání vlivem chybějící nebo vadně odvodněné hydroizolace umístěné pod krytinu
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.

(H15) Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech
Neidentifikována porucha či její riziko

(H16) Tvorba ledových valů na skládané krytině se zatékáním při sněhové pokrývce
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(H17) Zatékání vody z koupelny (mokrého provozu) do podlah a stěn
Identifikována porucha

Povrchy

(P01) Systematické mechanické poškozování povrchových úprav na stěnách
Identifikována porucha

(P02) Trhliny a boule v omítce, opadávání omítek mimo kontaktní zateplovací systémy
Identifikována porucha

(P03) Poruchy obkladů či dlažeb (trhliny, spárování, podklad apod.)
Identifikována porucha

(P04) Trhliny a boule v povrchové úpravě kontaktních zateplovacích systémů
Neidentifikována porucha či její riziko

(P05) Mechanické poškození ETICS
Neidentifikována porucha či její riziko

(P06) Poruchy u napojení povrchových úprav z různých materiálů mezi sebou a na navazující
konstrukce
Identifikována porucha

(P07) Poruchy v místě styku různých materiálů podkladu
Identifikována porucha

(P08) Znečištění povrchové úpravy fasády vlivy prostředí
Identifikována porucha

(P09) Znečištění povrchu fasády vandaly
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(P10) Biotické napadení povrchové úpravy fasády
Identifikována porucha

(P11) Prohýbání podlahy
Identifikována porucha
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Bezpečnost a požární bezpečnost

(B01) Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečného stavu zábradlí
Neidentifikována porucha či její riziko

(B02) Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečné geometrie schodiště
Neidentifikována porucha či její riziko

(B03) Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nerovnosti nebo kluznosti nášlapných vrstev
podlah
Identifikována porucha

(B04) Ohrožení bezpečnosti a zdraví v důsledku nárazu osob do části stavby nebo naopak
Neidentifikována porucha či její riziko

(B05) Ohrožení bezpečnosti a zdraví v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(B06) Přenesení požáru z či do bytu interiérem
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(B07) Přenesení požáru z či do bytu exteriérem
Neidentifikována porucha či její riziko

(B08) Nefunkční vnitřní zdroj vody na hašení v bytovém domě
Identifikována porucha

(B09) Nedostatečné parametry únikové cesty v bytovém domě
Neidentifikována porucha či její riziko

(B10) Nedostatečná vzdálenost předmětného objektu od sousedů
Neidentifikována porucha či její riziko

(B11) Chybějící nebo nedostatečná příjezdová cesta k předmětnému objektu pro hasiče
Neidentifikována porucha či její riziko

(B12) Chybějící nebo nedostatečný zdroj vnější vody pro hašení předmětného objektu
Neidentifikována porucha či její riziko

(B13) Nedostatečné vybavení předmětného objektu či bytu z hlediska požární bezpečnosti
Identifikována porucha

(B14) Hořlavé materiály umístěné v okolí krbu nebo komínového tělesa předmětného objektu
Identifikována porucha

Zvuk a hluk

(Z01) Nedostatečná zvuková izolace vnitřních stěn
Neidentifikována porucha či její riziko

(Z02) Nedostatečná zvuková izolace stropů
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.

(Z03) Riziko šíření hluku konstrukcí – kročejový hluk
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.

(Z04) Nedostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domu
Neidentifikována porucha či její riziko

(Z06) Nadměrný hluk technického vybavení bytu
Neidentifikována porucha či její riziko

(Z07) Nadměrný hluk ve společných prostorách bytového domu
Neidentifikována porucha či její riziko
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Úniky tepla

(U01) Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy
Identifikována porucha

(U03) Energetický průkaz
Neidentifikována porucha či její riziko

(U04) Tepelné mosty v obvodových konstrukcích
Identifikována porucha

(U05) Vysoké náklady na vytápění domu
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

Zdravotní nezávadnost

(N01) Kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení
Identifikována porucha

(N02) Riziko růstu plísní v rozích, koutech místností či na stěnách za nábytkem
Identifikována porucha

(N03) Riziko růstu plísní na stěnách za nábytkem
Identifikována porucha

(N04) Riziko kondenzace vodní páry a růstu plísní v místech prvků prostupujících obvodovou
konstrukcí
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(N05) Riziko růstu plísní na stěnách mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(N06) Riziko přehřívání prostor v domě v letním období
Neidentifikována porucha či její riziko

(N07) Nadměrná kondenzace vodní páry uvnitř obvodových konstrukcí domu
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(N08) Nebezpečné koncentrace radonu z podloží
Pro posouzení tohoto rizika je nutné provést další odborné posouzení či měření.

(N09) Nebezpečné koncentrace oxidu uhličitého (CO2)
Neidentifikována porucha či její riziko

(N10) Nebezpečné koncentrace formaldehydu
Neidentifikována porucha či její riziko

(N11) Nebezpečná úroveň radioaktivity
Neidentifikována porucha či její riziko

(N12) Azbest
Neidentifikována porucha či její riziko

(N13) Legionella
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(N14) Nedostatečné denní osvětlení
Neidentifikována porucha či její riziko

(N15) Nedostatečné oslunění obytných místností
Neidentifikována porucha či její riziko



Tento dokument byl vytvořen na základě metodiky Nemopas - DEK 30

Technická zařízení

(T01) Elektroinstalace – Přípojková skříň
Neidentifikována porucha či její riziko

(T02) Elektroinstalace – Hlavní domovní vedení
Neidentifikována porucha či její riziko

(T03) Elektroinstalace - Bytové a domovní rozvody silnoproudu
Neidentifikována porucha či její riziko

(T04) Elektroinstalace - Zásuvky a svítidla
Identifikována porucha

(T05) Elektroinstalace – Zónování koupelen a sprch
Neidentifikována porucha či její riziko

(T06) Elektroinstalace – Slaboproudé rozvody
Identifikována porucha

(T07) Elektroinstalace – Napětí je na hranici nebo mimo hranici normového požadavku
Neidentifikována porucha či její riziko

(T08) Elektroinstalace – Ochrana před bleskem
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(T09) Elektroinstalace – Chyby revize elektroinstalace
Identifikována porucha

(T10) Vytápění – Chyby v elektrických zdrojích tepla
Identifikována porucha

(T15) Vytápění – Vady v rozvodech vytápění a otopných tělesech
Neidentifikována porucha či její riziko

(T16) Vzduchotechnika – Chyby v odtahu vzduchu z kuchyní a hygienických místností
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.

(T22) Vodovod - Chyby v rozvodech
Identifikována porucha

(T23) Vodovod – Chyby v zásobování vodou
Neidentifikována porucha či její riziko

(T24) Kanalizace – Chyby v rozvodech
Identifikována porucha

(T25) Kanalizace - Chyby v likvidaci odpadních vod
Identifikovány rizikové faktory. Porucha se dosud neprojevila nebo není zjevná. Nelze vyloučit projev
poruchy v budoucnosti.


