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3.  ZÁVER

Na základe prvotnej obhliadky stavby bolo vyhodnotených niekoľko 
nedostatkov ktoré majú vplyv na užívanie a bezpečnosť. Je potrebné 
vyhotoviť sondy za účelom zistenia stavu základovej konštrukcie, 
a tiež skladby jednotlivých podláh. Jediným východiskom z tejto 
situácie je následne posúdenie stavu znalcom z odboru statika 
a navrhnutie rekonštrukčných úprav. Stavba však vykazuje toľko 
porúch, že je otázne, či oprava v takomto štádiu nebude finančne 
náročnejším riešením ako takúto stavbu úplne rozobrať.
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29. ročník mezinárodní vědecké konference Expert Forensic Science (ExFoS)
29th International Scientific Conference of Expert Forensic Science (ExFoS)

Ve dnech 23. – 24. ledna 2020 se uskuteční další ročník mezinárodní konference, která se stane součástí oslav 50. výročí založení Ústavu 
soudního inženýrství VUT v Brně. Konference je pořádána ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky a Evropskou 
společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR.

Tematické oblasti:

 ● Společná část (přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti)
 ● Analýza silničních nehod oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení (doprava, strojírenství, ekonomika)
 ● Stavebnictví a oceňování nemovitostí (vady a poruchy, oceňování nemovitostí)
 ● Inženýrství rizik (bezpečnost a rizika technických a ekonomických systémů)

Více informací naleznete na www.exfos.cz
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