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Znalecký posudek 

č. 14 / 3 / 2020 
 

 
Účel posudku: Posouzení kvality montáže hrubé stavby RD manželů Pipkových, 

Tehovec, okr. Praha-východ 

 
Posudek vyžádal: Paní Hana Hájková, 
 Krajský soud v Praze, 
 Nám. Kinských 5, Praha 5, 150 75 
 
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 10 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, 31. 8. 2020 
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1. Nález 
1.1 Znalecký úkol 

Úkolem znalce ve znaleckém posudku je na základě písemné objednávky zadavatele ze dne 15. 6.  
2020 posoudit správnost provedení nosných konstrukcí novostavby RD manželů Pipkových v obci 
Tehovec na parcele č.737/11, kat. úz. Tehovec 

Zpracování posudku je žádáno ve dvou vyhotoveních ve lhůtě do 4. 9. 2020. 

 

1.2 Otázky zadavatele 

1) Byly použité správné materiály na stavbu nosných konstrukcí? 
 
2) Je prováděná skladba nosných konstrukcí správná s ohledem na její bezchybnou funkci? 
 
3) Jak hodnotíte kvalitu a technologii montáže nosných konstrukcí? 
 
4) Co byste Vy sám k provedení hrubé stavby dřevostavby uvedl? 
 
 

1.3 Podklady pro vypracování posudku 

1.3.1 Písemná objednávka manželů Pipkových 

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 

 

  

Výňatek mapy 
z katastrálního území 
Tehovec, okres Praha-
východ 
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1.5 Zákonné předpisy, normy, nařízení, směrnice, literatura 
 

Firemní publikace Fermacell – Navrhování a provádění dřevostaveb, 01/2015 
     FC-001-00027/07.14/PV 
 
Firemní publikace Fermacell – Požární a akustický katalog, 2018 

FC-036-00002_brosch_mp_cz 

 

1.6 Místní šetření 
 
Místní šetření bylo provedeno během výstavby fyzickou prohlíckou stavby, celkem v rámci 5 
návštěv stavby, v odobí červenec - srpen 2020 na stavbě předmětného RD 
 
Místní šetření se uskutrečnilo formou zevrubné prohlídky interiéru i exteriéru stavby v průběhu 
výstavby. Během místních šetření byla provedena fotodokumentace, kde jsou 
zdokumentovány nepodstatné dílčí odchylky od správné technologie montáže a stav objektu 
po dokončení hrubé stavby – viz příloha 2. 
 
 
 

2. Posudek 
2.1 Výsledky místního šetření 
 

Stavba byla sledována a hodnocena jen po dobu tzv. „hrubé stavby“. Místní šetření 
probíhalo v období od 28.6. do 30.8. 2020 celkem v rámci 5 návštěv a prohlídek stavby. Byly 
kontrolovány stavební postupy od provádění spodní stavby – základových pasů a základové 
desky a hydroizolace, dále zhotovení dřevěného skeletu svislých konstrukcí formou staveništní 
montáže (technologie "two by four“), osazení dřevěné vazníkové střešní konstrukce vč. 
aplikace pojistné střešní hydroizolace, montáži střešních latí a položení betonové střešní 
krytiny. Podrobně bylo kontrolováno opláštění svislých dřevěných rámů konstrukčními 
sádrovláknitými deskami Fermacell, vložení tepelné izolace do vrstvy dřevěných rámů 
obvodových stěn, osazení parobrzdné fólie z vnitřní strany dřevěných rámů a montáže 
horizontálního pomocného roštu z interiérové strany obvodových stěn. 

Provedení spodní stavby bylo shledáno bez zjištěných závad, výhradu mám pouze 
k zateplení spodní stavby izolačními deskami Isover – Perimetr, které nejsou aplikovány do 
optimální hloubky (správně by měly sahat alespoň do úrovně 0,8 až 0,9 metru pod úroveň 
rostlého terénu a ve skutečnosti sahají jen asi 30 cm pod úroveň rostlého terénu) – toto není 
zásadní vada, její vliv na celkovou tepelně-izolační funkci obálky budovy bude nepatrný. 
Hydroizolace spodní stavby byla provedena asfaltovými pásy s hliníkovou výztužnou vložkou, 
tato je provedena spojitě, celoplošně, bez zjevných nedostatků. 

Dřevěný skelet obvodových nosných stěn je proveden z KVH hranolů průřezu 140/60 
mm umístěných svisle ve vzájemné osové rozteči max. 625 mm, spodní horizontální profily 
obvodové dřevěné konstrukce jsou zdvojeny, spodní profily jsou kotveny pomocí ocelových 
svorníků a chemických kotev do základové desky, proti případnému púsobení vlhkosti jsou 
ošetřeny asfaltovým penetračním lakem. Na vnější stranu dřevěného skeletu obvodových stěn 
jsou opláštěny sádrovláknité desky Fermacell tl. 12,5 mm, které jsou kotveny ocelovými 
sponkami Haubold (délka 50mm, průřez 1,53 mm2) do dřevěných KVH profilů stěn ve 
vzájemném rozestupu sousedních sponek 120-150mm po obvodu desek a cca 250 až 300 na 
střednici desek . Tyto desky jsou montovány na suchý sraz, zajišťují stabilitu stěn proti účinkům 
dodorovných sil a z exteriéru budou opatřeny vrstvou KZS. Aplikace desek Fermacell byla 
shledána pouze s nepatrnými chybami, které nebudou mít znatelný negativní vliv na výslednou 
kvalitu a parametry konstrukce – nepodstatné chyby jsou zdokumentovány v příloze 2.  
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Do vrstvy dřevěných KVH profilů obvodových stěn je vložena kamenná izolace Isover 
Woodsil tl. 140 mm, její aplikace byla shledána bez jakýchkoliv nedostatků. Na vnitřní líc 
obvodových stěn je aplikována parobrzdná fólie – její jednotlivé části jsou spojité a jejich 
těsnost je zajištěna přelepením systémovou lepící páskou, jakož i návaznosti na hrubou 
podlahu, strop (sádrokartonový podhled) a otvorové výplně (okna a vchodové dveře). 
Z interiéru jsou k svislým KVH profilům obvodových stěn aplikovány horizontální KVH profily  
60/40 mm ve vzájemné osové roztečni max. 500 mm, které tvoří dutinu pro vedení kabelových 
a trubních instalačních rozvodů. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhardové vazníky, které byly dodány na 
stavbu jako dílensky zhotovené prefabrikáty a jsou kotveny do horních horizontálních KVH 
profilů obvodových stěn kovovými úhelníky a vruty. 
 
2.2 Otázky zadavatele a odpovědi na ně 
 
Na otázky zadavatele znalec odpovídá v intencích složeného znaleckého slibu takto: 
 
2.2.1 Byly použité správné materiály na stavbu nosných konstrukcí? 

 
Předmětná stavba je prováděna v souladu s ustanoveními publikovanými ve firemní 

dokumentaci fimy Fermacell, zejména v publikaci „Navrhování a provádění dřevostaveb“ a 
„Fermacell - Požární a akustický katalog“. Obvodové nosné stěny posuzovaného objektu 
odpovídají typové skladbě Fermacell 1 HT 15-1, publikované ve zmíněné firemní dokumentaci.  
 
2.2.2 Je prováděná skladba nosných konstrukcí správná s ohledem na její bezchybnou 
funkci? 
 

K posudku nebyla předložena podrobná projektová dokumentace stavby, nicměně 
zjištěné skutečnosti během všech místních šetření jsou v souladu s typovou dokumentací 
společnosti Fermacell. Těmto typovým skladbám v plné míře odpovídají i jedotlivé použité 
materiály a komponenty a jejich výsledná skladba a technologie montáže. Všechny rozměry a 
rozteče jsou v souladu s typovou dokumentací. Ze zjištěných skutečností jedoznačně plyne, 
že skladba konstrukcí je ve shodě s typovou skladbou, stejně tak technologie montáže je 
prosta jakýchkoliv podstatných chyb a tudíž lze předpokládat bezchybnou funkci a odpovídající 
životnost objektu. 
 
2.2.3) Jak hodnotíte kvalitu a technologii montáže nosných konstrukcí? 
 
 Kvalitu i technologii montáže hodnotím ve výsledku jako zcela vyhovující a ve srovnání 
s jinými realizacemi dřevostavebních objektů se staveništní montáží, se kterými mám zkušenost, 
jednoznačně nadprůměrnou. Zjištěné drobné závady jsou popsány v příloze 2 - fotodokumentace.  
 
 
2.2.4 Co byste Vy sám k provedení hrubé stavby dřevostavby uvedl? 

Během jednotlivých místních šetření byly zachyceny všechny rozhodující fáze stavby, 
lze konstatovat, že byly použity správné součásti (jednotlivé materiály) a byly aplikovány 
odpovídajícím způsobem tak, aby výsledná stavba vykazovala všechny typové vlastnosti a 
parametry. 

Jediný formální nedostatek spočívá ve skutečnosti, že prováděcí firma doposud 
nepředložila žádný dokument, který by formálně dokládal její odbornou způsobilost provádět 
konstrukce Fermacell, ač dodání tohoto „certifikátu“ přislíbila. Toto oprávnění by mělo být 
potvrzeno společností Femacell a mělo by formálně potrzovat odbornou způsobilost 
montážní firmy. 
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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 14/3/2020. 

 

 

 

        

         

                                                                                                
………………………………………………                                                                   
Ing. Robert Hošek 

  
 

V Odolene Vodě, 31. 8. 2020 

 

 

Přílohy znaleckého posudku 14/3/2020 

1. Objednávka zadavatele 
2. Fotodokumentace znalce pořízená při místních šetřeních 
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1) Závazná objednávka znaleckého posudku 14/3/2020 

Závazná objednávka znaleckého posudku č. 14/3/2020 
Zadavatel posudku: Paní Hana Hájková 
 Nám.Kinských 5, Praha 5, 150 75  
 
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: Posouzení kvality montáže novostavby RD manželů Pipkových, Tehovec, 
Praha-východ 

Počet vyhotovení:  3 stejnopisy, každý s platností originálu 

Termín odeslání posudků: 4. 9. 2020, odeslané na dobírku jako cenné psaní do rukou 
adresáta 

 

Cena za vypracování znaleckého posudku (znalečné):  350 kč / hodinu 

(max. 20000,- Kč včetně cestovného a nákladů na tisk, fotografie a vazbu posudku) 

Záloha ve výši  ………ne……….. 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. 6.  2020 

 

 

Zadavatel: ……………………….   Znalec:    ……………………… 
………………………. 

  podpis       podpis 

 

 Nehodící se škrtněte 
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2) Fotodokumentace pořízená znalcem během místních šetření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28.6.2020 – relativně malá hloubka obvodové tepelné izolace spodní 
stavby 

18.7..2020 – nesprávné umístění spony blízko hrany desek (sporadický výskyt) 
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18.7..2020 – nevhodně aplikovaný hřeb spojující stojinu s horním prahem – sporadický výskyt 

18.7..2020 – nadměrná spára na nároží mazi deskami opláštění – aplikaci lepidla 
na KZS bude spojitost opláštění nahrazena vyplněním spáry lepidlem 
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30.8..2020 – stav objektu (exteriér) po dokončení hrubé stavby 

18.7..2020 – nevhodně aplikovaná spona mimo KVH profil – sporadický výskyt 


