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Znalecký posudek 

č. 1 / 1 / 2021 
 

 
Účel posudku:   Posouzení únosnosti kotvení podhledů 

                                   Palác Křižík, Praha 5  

 
Posudek vyžádal: Ing. Pavel J. Chrást.  

Okulet 
Dobrovského 610 / 17, Praha 7 – Holešovice, 170 00 
 

Posudek zpracoval: 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. 

 

 

 

 

 

Znalecký posudek obsahuje celkem 15 stran, z toho 9 stran příloh. 

Posudek je předán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno 
vyhotovení zůstává v archivu znalce 

 

 

V Odolene Vodě, 28. 2. 2021 

  
 

c 
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1. Nález 
1.1 Znalecký úkol 

Úkolem znalce ve znaleckém posudku je na základě písemné objednávky zadavatele ze dne 26. 2. 
2021 prověřit únosnost kotvení podhledů v objektu administrativního komplexu budov Palác Křižík. 

Zpracování posudku je žádáno ve dvou vyhotoveních ve lhůtě do 28. 2. 2021. 

1.2 Otázky zadavatele 

1) Jaká je únosnost kotvení podhledu v zadavatelem určených místech v inkriminovaném  objektu? 
 
2) Jaké je stanovisko znalce k provedení kotvení v těchto zadavatelem určených místech? 
 
 

1.3 Podklady pro vypracování posudku 

1.3.1 Objednávka znaleckého posudku z 26. 2. 2021 

1.3.2 Fotodokumentace z místního šetření 

Součástí znaleckého posudku je rovněž fotodokumentace inkriminovaného šetření a zjištěných 
skutečností – viz příloha, které znalec pořídil při místním šetření (viz kap. 1.6), zdroje uvedené 
v kap. 1.5.  

 

1.4 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 26. 2. 2021 v předmětném objektu - kompexu budov 
Palác Křižík na žádost a za účasti zadavatele ing. Pavla J. Chrásta, konstrukce a 
vedení firmy, Okulet, mobil +420 603 491 783, Dobrovského 610 / 17, 170 00  Praha 
7 - Holešovice. 
 
Během místního šetření byly provedena fotodokumentace – viz příloha 2. 
 
 
 

2. Posudek 
2.1 Výsledky místního šetření 
 
Výsledkem místního šetření jsou informace, ohledně zjištěného provedení a únosnosti 
nosného kotvení podhledů v komplexu budov Palác Křižík, v místech sond, resp. revizních 
otvorů, na místech určených zadavatelem (viz výkresová dokumentace v příloze č. 3) 
 
2.2 Otázky zadavatele a odpovědi na ně 
 
Na otázky zadavatele znalec odpovídá v intencích složeného znaleckého slibu takto: 
 
1) Jaká je únosnost kotvení podhledu v zadavatelem určených místech v inkriminovaném  
objektu? 
 
Únosnost nosného kotvení podhledů zjišťovaná v konkrétních místech určených 
zadavatelem je uvedena níže. Ke zjištění této únosnosti byl použit pákový nástroj 
s pružinovým siloměrem (viz Foto 2.5 v příloze 2). Měření přídržné síly bylo prováděno po 
zajištění zadavatele vstupu do dutiny nad npodhledem vyřezáním otvorů do opláštění 
podhledů resp demontáži vložených podhledových kazet. 
 
Celkem bylo ke zjištění únosnosti stanoveno 18 míst (otvorů, revizních vstupů), kde bylo 
provedeno měření únosnosti kotvení celkem na 28 závěsných táhlech s výsledky viz níže -
místa jsou označena ve výkresové dokumentaci v příloze č.3, za vyhovující jsou prohlášena 
měření (závěsy) s dosaženou silou min.1,2 kN: 
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Místo 3.3.1  měření 1   vyhovělo, bez porušení 
   měření 2   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 3.3.2  měření 3   vyhovělo, bez porušení 
   měření 4   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 3.3.3  měření 5   vyhovělo, bez porušení 
   měření 6   vyhovělo, bez porušení 
   měření 7   vyhovělo, bez porušení 
       Poz.: Zjištěn poškozený pérový závěs 
 
Místo 3.5.1  měření 8   nevyhovělo, vytrženo neměřitelnou silou 
 
Místo 3.5.3  měření 9   nevyhovělo, vytržení při síle 0,5 kN 
   měření 10   nevyhovělo, vytžení při síle 0,3 kN 
 
Místo 3.5.2  měření 11   vyhovělo, bez porušení 

   Poz.: Stabilita rampy není dostatečně 
zajištěna kovovou podkonstrukcí, hmota visí 
jen zasádrokarton, což není přípustné 

 
Místo 3.4.2  měření 12   vyhovělo, bez porušení 
     měření 13   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 3.2.2  měření 14   vyhovělo, bez porušení 
   měření 15   nevyhovělo, vytržení při síle 0,1 kN 
 
Místo 3.2.1  měření 16   měření nešlo uskutečnit 
 
Místo 1.2.1  měření 17   vyhovělo, bez porušení 
   měření 18   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 1.3.2  měření 19   vyhovělo, bez porušení 
   měření 20   vyhovělo, bez porušení 
   měření 21   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 1.4.2  měření 22   vyhovělo, bez porušení 
   měření 23   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 2.1.1  měření 24   nevyhovělo, vytržení při síle 0,3 kN 

  Pozn.: Šroub FN do prkenného podbití – 
principiálně nevhodný přípoj 

 
Místo 2.3.1  měření 25   měření nešlo uskutečnit 

  Pozn.: Šroub FN do prkenného podbití – 
principiálně nevhodný přípoj   

 
Místo 2.2.1  měření 26   měření nešlo uskutečnit 

  Pozn.: Šroub FN do prkenného podbití – 
principiálně nevhodný přípoj   

 
Místo 1.1.1  měření 27   vyhovělo, bez porušení 
 
Místo 1.5.2  měření 28   nevyhovělo, vytržení při síle 0,8 kN 
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2) Jaké je stanovisko znalce k provedení kotvení v těchto zadavatelem určených místech? 

2.1  Byly zjištěny nesprávné vruty, použité ke kotvení kazetových podhledů pod 
sádrokartonová podhled (viz Foto 2.1 v příloze 2) 

2.2 Tíha podhledu je vynesena prostřednictvím plenty, kde není spojitá konstrukce, tudíž 
podhled visí nepřípustně jen za sádrokarton (viz Foto 2.2 a 2.3 v příloze 2) 

2.3 Dokumentace nedostatečně únosné kotvy (viz Foto 2.4 v příloze 2) 

2.4 Některé kotvy, podrobené zkoušce byly shledány nedostatečně únosné. Tyto kotvy jsou 
plastové, což je v rozporu např. s technologií montáže podhledů Rigips (viz zdroje v kapitole 1.5) 

2.5 Kotvení podhledu do prkenného podbití nosného stropu za pomoci jednoho vrutu typu 
FN je principálně nedostatečné. Potvrzeno negativním výsledkem zkoušky v místě 2.1.1 (viz 
měření výše) 

 

 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal/a jako znalec jmenovaný rozhodnutím  ministra spravedlnosti* 
/ předsedy Městského soudu v Praze* / předsedy Krajského soudu  
v Praze * ze dne 1.12.2020, č.j. SPR 524/2020 - 81  
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,  
náměstí Kinských 234/5, 150 75 Praha 5. 
 
Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1/1/2021 

 

       Otisk kulaté pečeti 

         

…………………………….     podpis znalce 
 

V Odolené Vodě, dne 28.2.2021 

POZOR! * nehodící se odstraňte 
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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 1/1/2021
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2) Fotodokumentace pořízená znalcem během místního šetření 

 
 

Foto 2.1 – 
Nevhodné 
šrouby kotvení 
kazetového 
podhledu do sdk 
podhledu 

Foto 2.2 – svislá 
plenta nesoucí 
podhled bez 
souvislosti 
podkonstrukce 
(podhled visí jen 
za sádrokarton 
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Foto 2.3 – svislá 
plenta nesoucí 
podhled bez 
souvislosti 
podkonstrukce 
(podhled visí jen 
za sádrokarton 

Foto 2.4 – 
Příklad vytržené 
kotvy, která 
nesplnila 
požadovanou 
únosnost 1,2 kN 
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Foto 2.5 – 
Zkušební páka 
se siloměrem 

Foto 2.6 – 
Příklad vytržené 
platové kotvy, 
která nesplnila 
požadovanou 
únosnost 1,2 kN 
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3. Výkresová dokumentace provedených měření (podklad zadavatele) 
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