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Spor NTK se společností Sekyra Group o vadnou fasádu knihovny

Praha 15. března 2018_ V únoru před rokem praskly a jako tříšť skleněných úlomků zvící zrnka
hrachu spadly dvě skleněné tvarovky z vnějšího opláštění budovy Národní technické knihovny
(NTK). Vzápětí NTK preventivně postavila pro ochranu návštěvníků a kolemjdoucích provizorní plůtky a stříšky nad vchody a zahájila jednání se zhotovitelem stavby, která zatím nevedla k cíli.

Zhotovitel měl již jeden rok na to, aby předložil NTK vlastní posudky, analýzy nebo výsledky
zkoušek, které by vyvracely závěry posudku NTK. Žádné takové dokumenty však společnost
Sekyra Group až dosud nepředložila. V této věci spolu nyní komunikují právní zástupci obou
stran a kvůli protichůdným stanoviskům věc směřuje k soudnímu sporu. Preventivní opatření
kolem budovy tedy zůstanou na místě do doby, než bude fasáda bezpečná.

Kontakt: Pavel Hortig, pavel.hortig@techlib.cz, tel.: 232 002 476, mobil: 774 113 910

O NTK
Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro
studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více
informací na www.techlib.cz

Národní technická knihovna, Technická 6/2710, pošt. přihr. 79, 160 80 Praha 6, příspěvková organizace zřízená MŠMT
informace: (+420) 232 002 535, info@techlib.cz, http://www.techlib.cz/, bankovní spojení ČNB Praha, č. ú. 8032031/0710, IČ: 6138
7142, DIČ:CZ61387142
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S touto situací není NTK spokojena a dělá vše proto, aby zajistila nápravu. Zhotoviteli stavby,
společnosti Sekyra Group a.s., NTK předložila v nejkratším možném termínu dne 2. 6. 2017
znalecký posudek, který konstatuje, že konstrukce skleněné fasády NTK je riziková a tudíž nelze
vyloučit roztříštění a pád dalších skleněných prvků bez předchozího varování. Jako možnou
příčinu pádu skleněných tvarovek z fasády znalecký posudek uvádí jejich zavěšení a ukotvení
na nosné konstrukci, které je v rozporu s projektovou dokumentací. NTK proto zhotovitele vyzvala k odstranění vady díla, ten však vadu provedení neuznává.

