Znalecký posudek
č. 13 / 2 / 2020

Účel posudku:

Stanovení příčin zřícení sádrokartonového podhledu v objektu
Casina Imperiál, Strážný

Posudek vyžádal:

Mgr. Lucie Štindlová, advokátka
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o.,
Na Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice, tel. 777 914 049, 603
730 722, www.krizenecky.cz

Posudek zpracoval: Ing. Robert Hošek
Nad úvozem 334,
250 70 Odolena Voda
Znalec z oboru stavebnictví,
Odvětví: obytné stavby, průmyslové stavby, zemědělské stavby,
stavební materiály.
Specializace: sádrokartonové a sádrovláknité konstrukce suché vnitřní
výstavby, podhledy, systémové příčky, systémové podlahy.

Znalecký posudek obsahuje celkem 11 stran, z toho 4 strany příloh.
Posudek je předán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno
vyhotovení zůstává v archivu znalce

V Odolene Vodě, 15. 3. 2020
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1. Nález
1.1 Znalecký úkol
Úkolem znalce ve znaleckém posudku je na základě písemné objednávky zadavatele ze dne 1. 2.
2020 posoudit správnost provedení zříceného sádrokartonového podhledu v prostorách Imperial
Casino Strážný, Strážný 18, 384 43 Strážný a stanovit příčiny zřícení tohoto podhledu ve výše
uvedeném objektu.
Zpracování posudku je žádáno ve dvou vyhotoveních ve lhůtě do 30. 3. 2020.

1.2 Otázky zadavatele
1) Byla provedena konstrukce sádrokartonového stropu s odkazem na místní šetření a zaslané
fotografie v souladu s předpisy, normou, kdy byl strop vystavěn (r. 2015)?
2) Byl použit při výstavbě předepsaný materiál?
3) Jak hodnotíte provedení sádrokartonového stropu?
4) Kde spatřujete příčinu pádu sádrokartonového stropu, či jaký byl podle Vás mechanismus vzniku
pádu stropu?
5) Co byste Vy sám k sádrokartonového stropu, jeho provedení, uchycení, pádu uvedl?

1.3 Podklady pro vypracování posudku
1.3.1 Meil od advokátky Mgr. Lucie Štindlové z 1. 2. 2020
From: Lucie Štindlová <stindlova@krizenecky.cz>
Sent: Monday, March 2, 2015 3:45 PM
To: Hosek, Robert <Robert.Hosek@saint-gobain.com>
Subject: spadlý strop casino Strážný
Vážený pane inženýre,
s odkazem na naše poslední jednání v casinu Strážný, který je ve vlastnictví mého klienta, kde v
lednu tohoto roku spadnul sádrokartonový strop, Vás uctivě žádám o zpracování znaleckého
posudku, v němž budou zodpovězeny níže uvedené otázky. Otázky jsem pokládala i v duchu
požadavku policie ČR tak, jak jste o tom s komisařem mluvili. V dalším mailu Vám posílám odkaz
na úschovnu, kde jsem pro Vás připravila všechny Vámi na místě požadované fotografie.
Otázky :
1) Byla provedena konstrukce sádrokartonového stropu s odkazem na místní šetření a zaslané
fotografie v souladu s předpisy, normou, kdy byl strop vystavěn ?
2) Byl použit při výstavbě předepsaný materiál?
3) Jak hodnotíte provedení sádrokartonového stropu?
4) Kde spatřujete příčinu pádu sádrokartonového stropu, či jaký byl podle Vás mechanismus vzniku
pádu stropu?
5) Co byste Vy sám k sádrokartonového stropu, jeho provedení, uchycení, pádu uvedl?
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Předem Vám děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
-Mgr. Lucie Štindlová,
advokátka,
spolupracující s
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o., Na Sadech 2033/21, 37001 České
Budějovice, tel. 777 914 049, 603 730 722, www.krizenecky.cz
1.3.2 Fotodokumentace z místního šetření
Podkladem pro zpracování znaleckého posudku jsou rovněž fotosnímky, které znalec pořídil při
místním šetření (viz kap. 1.6), zdroje uvedené v kap. 1.5.

1.4 Vlastnické údaje (identifikace) předmětu zkoumání
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1.5 Zákonné předpisy, normy, nařízení, směrnice, literatura


ČSN EN 13 964 ed. 2 Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení, březen
2015

Technické a technologické podklady společnosti Rigips:


Velká kniha sádrokartonu, 444 stran, vydal kolektiv autorů společnosti Rigips s.r.o, r.
2010, ISBN 8591057300011



Montážní příručka sádrokartonáře, 176 stran, vydal kolektiv autorů společnosti
Rigips s.r.o, r. 2011, ISBN 8591057300028

1.6 Místní šetření
Místní šetření bylo provedeno dne 30. 1. 2020 v předmětném objektu Casina Imperial, za
účasti zástupce provozovatele Casina Imperial
Pana Josefa Nováka, č.OP 123456, bytem Prachatice, Lesní 541
Místní šetření se uskutrečnilo formou zevrubné prohlídky interiéru místnosti se zříceným
podhledem a v exteriéru objektu, kde byly uskladněny trosky zříceného podhledu.
Během místního šetření byly provedena fotodokumentace – viz příloha 2.
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2. Posudek
2.1 Výsledky místního šetření
Výsledkem místního šetření bylo zjištění skutečností, které vedly ke zřícení podhledu
v interiéru předmětného objektu. Bylo zjištěno použití nesystémových závěsů podhledu (viz
příloha 2 – foto 1), nesprávné kombinace ocelových profilů a dřevěných latí (viz příloha 2 –
foto 2), v místě svislého stupně podhledu chybné použití závěsu (viz pčíloha 2 – foto 3) dále
bylo z pozústalých závěsných táhel podhledu v prostoru střešní konstrukce nad podhledem a
z prohlídky sutin odklizených z místnosti zjištěno, že svislý stupeň podhledu nesl sám sebe
(nepřípustné) a zároveň činil oporu spodní části podhledu (rovněž nepřípustné) (viz schema příloha 3) a to prostřednictvím samotné sádrokartonové desky, bez svislých ocelových prvků
ve svislém stupni a bez opory ve spodní části podhledu (zde chyběly závěsy - viz schema příloha 3). Ve svislé části podhledu pak nebyla shledána spojitě aplikovaná parozábranná fólie,
což v inkriminovaném zimním období v době před zřícením zapřičinilo vznik kondenzační
vlhkosti v této svislé části podhledu, následné zvlhnutí sádrokartonové desky svilé části
podhledu, tudíž snížení její pevnosti a jeho následném kolapsu. Porušením svislé části
podhledu se následně stal nestabilní celý podhled a došlo k jeho zřícení.
2.2 Otázky zadavatele a odpovědi na ně
Na otázky zadavatele znalec odpovídá v intencích složeného znaleckého slibu takto:
1) Byla provedena konstrukce sádrokartonového stropu s odkazem na místní šetření a
zaslané fotografie v souladu s předpisy, normou, kdy byl strop vystavěn (r. 2019)?
Montáž neodpovídala v r. 2019 aktuálním technickým a technologickým pravidlům pro montáž
systémových konstrukcí Rigips, zejména se jednalo o tyto zjištěné skutečnosti:
a) Nebyly použity certifikované systémové závěsy Rigips (viz příloha 2 – foto 1)
Toto samo o sobě nebylo bezprostřední příčinou samotného kolapsu podhledu.
b) Prvky podkonstrukce byly použity neodborně a nesystémově (viz příloha 2 - foto 2, 3, 4),
zejména - svslé čelo podhledu bylo zavěšeno za horní úroveň podhledu, což způsobilo, že toto
svislé čelo bylo namáháno vlastní tíhou a tíhou krajního pole spodní části podhledu (viz
schema – příloha 3). Tato skutečnost je v rozporu s technologickými zásadami montáže
sádrokartonových podhledů – sádrokartonové opláštění podhledu nesmí v žádném případě
samo o sobě zajišťovat stabilitu podhledu, musí být vždy vyneseno prostřednictvím ocelové
podkonstrukce podhledu.
Tato skutečnost byla spolu se zvlhntím sádrokartonových desek díky kondenzační
vlhkosti (podrobněji v odpovědi na otázku 4 níže) bezprostřední příčinou zřícení podhledu.
2) Byl použit při výstavbě předepsaný materiál?
K posudku nebyla předložena projketová dokumentace ani požadovaná technická specifikace
podhledu, takže zde hodnotím jen rozpory s obecnými nároky na stavební konstrukce tohoto
druhu, nehodnotím soulad s požadovanou technickou specifikací či projketem. Z tohoto
hlediska je zřejmé, že některé klíčové komponenty – zejména závěsy podhledu - nebyly
použity systémové – neodpovídají schválenému typu, ani v minulé době, nemají označení
Rigips.
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3) Jak hodnotíte provedení sádrokartonového stropu?
Celkové hodnocení montáže podhledu shledávám v několika aspektech jako jednoznačně
neodborné až „fušerské“ – zejména:





viz výše – odpověď na otázku 1,
dále viz příloha 2 - foto 2 – neodborná kombinace dřevěných latí a systémových profilů,
chybějící parozábrana ve svislé části podhledu (ta musí být spojitě umístěna po celé ploše
podhledu v případě, kdy podhled je zateplen a ohraničuje a odděluje navzájem vytápěný
prostor místnosti a nevytápěný a nezateplený prostor nad podhledem).

4) Kde spatřujete příčinu pádu sádrokartonového stropu, či jaký byl podle Vás mechanismus
vzniku pádu stropu?
Příčinou pádu podhledu byla kombinace několika faktorů:


chybné montáže (zejména viz odpověď na otázku 1b) a viz schematický nákres –
příloha 3;



svislý stupeň podhledu díky chybějícímu závěsu nese sám sebe a zároveň činí oporu
spodní části podhledu a to prostřednictvím samotné sádrokartonové desky, bez
svislých ocelových prvků ve svislém stupni a bez opory (– chybějícího závěsu)
v červeně vyznačené pozici viz schematický nákres – příloha XY.
- to je nepřípustné – sádrokarton musí být vždy použit jen jako „karoserie“, stabilita
musí být vždy zajištěna ne sádrokartonovou deskou, ale prvky podkonstrukce;



posledním faktorem, který v souběhu s předchozími výše uvedenými skutečnostmi
vedl ke zřícení podhledu, byla absence spojitě provedené parozábrany ve svislé části
podhledu – tato skutečnost vedla k tomu, že s ohledem na zimní období a s ohledem
na nízké teploty v době bezprostředně předházející kolapsu podhledu, došlo zřejmě ke
kondenzaci vlhkosti v tepelné izolaci umístěné za opláštěním podhledu. Tato
kondenzační vlhkost vedla ke zvlhnutí sádrokartonového opláštění a tím k zásadnímu
snížení jeho pevnosti.

Všechny výše uvedené faktory ve svém součinu vedly ke kolapsu podhledu.
5) Co byste Vy sám k sádrokartonového stropu, jeho provedení, uchycení, pádu uvedl?
Vše podstatné jsem uvedl v bodech 1) až 4), mechanizmus samotného kolapsu podhledu
(bezprostřední příčina zřícení) je uvedena v odpovědi na otázku 4.
Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve
smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve
smyslu § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu
v Praze ze dne 25. 11. 2019, č.j. Spr 123/2019 v oboru stavebnictví, odvětví obytné stavby,
průmyslové stavby, zemědělské stavby, stavební materiály, se specializací sádrokartonové a
sádrovláknité konstrukce suché vnitřní výstavby, podhledy, systémové příčky, systémové
podlahy, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Praze.
Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 13/2/2020.

………………………………………………
Ing. Robert Hošek

V Odolene Vodě, 15. 3. 2020

Přílohy znaleckého posudku 13/2/2020
1. Objednávka zadavatele
2. Fotodokumentace znalce pořízená při místním šetření
3. Schematický nákres inkriminované části podhledu
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1) Závazná objednávka znaleckého posudku 13/2/2020

Závazná objednávka znaleckého posudku č. 13/2/2020
Zadavatel posudku:

Paní Mgr. Lucie Štindlová, advokátka
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o.,
Na Sadech 2033/21, 37001 České Budějovice, tel. 777 914 049, 603
730 722, www.krizenecky.cz

Dodavatel posudku:

Ing. Robert Hošek
Nad úvozem 334,
25070 Odolena Voda
Znalec z oboru stavebnictví,
Odvětví: obytné stavby, průmyslové stavby, zemědělské stavby,
stavební materiály.
Specializace: sádrokartonové a sádrovláknité konstrukce suché vnitřní
výstavby, podhledy, systémové příčky, systémové podlahy.

Účel posudku: Stanovení příčin zřícení sádrokartonového podhledu v objektu
Casina Imperiál, Strážný jako podklad k plnění z pojistné smlouvy
Počet vyhotovení:

3 stejnopisy, každý s platností originálu

Termín odeslání posudků:

13. 3. 2020, odeslané na dobírku jako cenné psaní do rukou adresáta

Cena za vypracování znaleckého posudku (znalečné):

smluvní

(max. 15000,- Kč včetně cestovného a nákladů na tisk, fotografie a vazbu posudku)
Záloha ve výši ……………….. Kč byla/nebyla* zaplacena zadavatelem při podpisu objednávky proti
vystavení příjmového dokladu.

Upozornění:

V případě, že zadavatel tuto objednávku na vypracování znaleckého posudku
písemně (doporučenou poštou) zruší v průběhu prací na znaleckém posudku,
zavazuje se uhradit znalci již vynaložené náklady.

V Odolené Vodě, dne 15. 2. 2020

Zadavatel:

……………………….

Znalec: ……………………………………..

podpis



podpis

Nehodící se škrtněte
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2) Fotodokumentace pořízená znalcem během místního šetření

Foto.1 - Použité závěsy jsou nesystémové

Foto 2 - Montáž v absolutním rozporu od technologického předpisu Rigips - kombinace ocelových
profilů a dřevěných latí
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Foto 3 – Nesprávné použití závěsu

Foto 4 – Nesystémové a nesprávné provedení zavěšení
svislých stupňů podhledu
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3. Schematický nákres inkriminované části podhledu
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