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1. VŠEOBECNĚ
Na základ� dohody s panem Miroslavem ROSOU (dále jen Objednatel), byla provedena prohlídka novostavby garáže s p�íru�ním
skladem zahradního ná�adí na adrese Na Hrad�anech 440, TUCHLOVICE u Kladna dne 7.12.2007 od 8:15 do 10:15 hod. Objednatel
si st�žuje na nekvalitní provedení prací a vyjad�uje pochyby nad bezpe�ností provedeného díla.

2. POPIS a PODKLADY
Stavba je provád�na stavební firmou UNISERVIS HAŠEK s.r.o. (dále jen
Zhotovitel) se sídlem Žilina 19, CZ 27301, okres Kladno na základ� projektové
dokumentace, jako sou�ást ústního dodatku Smlouvy o dílo �.022/2007S
z 9.7.2007 uzav�ené mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen Smlouva).
Kontrolou výpisu z OR dne 12.12.2007 bylo zjišt�no, že Zhotovitel je zapsán
v OR od 15.12.1998 a že je držitelem p�íslušných oprávn�ní k provád�ní
dot�ené stavby = je odbornou firmou s dostate�nými zkušenostmi a praxí pro
dodávku p�edm�tu Smlouvy.

Objednatel p�edpokládal, že Zhotovitel jako odborná firma s licencí na
provád�ní mnohem složit�jších staveb („Provád�ní staveb v�etn� jejich zm�n, udržovacích
prací na nich a jejich odstra�ování.“) a s dobrými referencemi, nem�že na jednoduché
stavb�, jakou garáž bezesporu je, nic významného zkazit. Zhotovitel takový
p�edpoklad Objednatele podpo�il i tím, že stavbu trvale dohlížel jeho
zam�stnanec s praxí a vzd�láním v oboru. Objednatel proto nenajal žádný
vlastní stavební dozor a spolehnul se pln� na schopnosti a odbornost
Zhotovitele.

Stavba se je nová a od �íjna 2007 se nachází ve stavu tém�� plného
dokon�ení [obr.1 až 4]. Jedná se o objekt p�dorysn� obdélníkového tvaru
s plochou jednostrann� sklon�nou pultovou st�echou. Objekt je �áste�n�
zapušt�ný do terénu. Ze dvou stran jsou ve�ejn� p�ístupné cesty, ze
zbývajících dvou stran je zahrada Objednatele. V objektu jsou dv� místnosti.
V �ásti k ve�ejné cest� je garáž na dva malé nebo jeden velký osobní
automobil. Za garáží, do zahrady je �áste�n� zapušt�ná do zem� místnost pro
uskladn�ní zahradního ná�adí. Základy objektu jsou dle informace Objednatele
v prostoru základ� p�vodního stavení a dokonce snad mají být p�vodní základy
�áste�n� využity jako podklad pro zdivo nové stavby. O základové spá�e pod
podlahou nejsou v dob� zpracování posudku žádné informace. Izolace proti
vod� nejsou, dle neov��ených informací Objednatele, provedeny v�bec, dle
zjistitelných fakt� [viz dále] to m�že být pravda, ale spíše jsou provedeny
špatn�, nevhodnou technologií nebo kombinací obého uvedeného. Zdivo je
z keramických blok�. St�echa je kryta jednou vrstvou plnoplošn� natavovaných
st�ešních izola�ních pás� (dle informace Objednatele výrobce DEK-TRADE).
Oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu a k podkladní konstrukci je
mechanicky kotveno tradi�ním postupem. Stropní konstrukce je provedena
z ocelových I nosník� a keramického výpl�ového materiálu (dle informace
Objednatele desek HURDIS). Vn�jší povrch zdiva je kryt dvouvrstvou omítkou
s nát�rem omyvatelnou barvou. Uvnit� jsou st�ny kryty omítkou s nát�rem
neomyvatelnou barvou. Strop je proveden ze sádrokartonu s povrchovým
nát�rem. Do garáže jsou osazena automatická vjezdová sek�ní vrata
s vytahováním pod st�echu [obr.1]. Každá místnost má sv�j vlastní vstup
dve�mi [obr.2]. Ze zahrady jsou do místností osazena pod úrovní stropu
výklopná plastová okna [obr.2 a 3]. V Objektu je provedena základní
elektroinstalace pro zásuvky 240/400V, pro osv�tlení a pro napájení ovládání a
pohonu vjezdových vrat.

V dob� prohlídky byly podmínky charakterizovány teplotou +4°C v exteriéru i
interiéru, byly deš�ové p�ehá�ky a foukal �erstvý západní vítr. Neprobíhala
žádná stavební ani jiná �innost. Staveništ� bylo uklizeno.



STAVBY a INTERIÉRY, DESIGN STUDIO rsa EVALUATION 071214.doc

návrhy, projekce realizace, konzultace, rozpočty, prodej ....exclusive human scale design ROSA, Tuchlovice, 2007 strana 3/9

3. POSOUZENí
Nejzávažn�jší závadou je provedení izolací proti vodě [obr.5 až 10]:
• Proti vod� a vlhkosti zemní [obr.5 až 7]
• Proti vod� srážkové [obr.8 až 10]

Popisy obrázků
Obr. 5: sklad zahradního ná�adí, celkový pohled
Obr. 6: sokl vn�jší, levá strana s vraty
Obr. 7: vyúst�ní drenáže v zadní �ásti Stavby, zapušt�né do zem�

Obr. 8: atika, pravá p�ední �ást strany s vraty
Obr. 9: st�na a strop uvnit� Stavby, pravá p�ední �ást strany s vraty

Obr: 10: atika, st�echa, levá p�ední �ást strany s vraty

Obr.5

Obr.6

Obr.7

Obr.9

Obr.8

Obr.10
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Závadou jsou i provedení ochranných a doplňkových konstrukcí
[obr.11 až 14]

• Proti vod� a vlhkosti zemní [obr.11]
• Proti vod� srážkové [obr.12 a 14]
• Op�rná a výpl�ová zídka [obr.13]

Popisy obrázků
Obr. 11: sokl, zadní �ást, strana do ulice
Obr. 12: atika a roh, zadní �ást, strana do zahrady
Obr. 13: op�rná zídka, zadní �ást, strana do zahrady
Obr. 14: st�echa, pohled od zahrady k ulici na atiku
Obr. 15: sokl, strana do zahrady, zadní �ást u zapušt�ní
Obr: 16: sokl, stav základu a izolace

a

Provedení základových konstrukcí [obr.15 a 16]

Obr.13

Obr.12

Obr.11

Obr.14

Obr.15

Obr.16
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Související závadou je životu nebezpe�ný stav elektro instalace
[obr.17 a 18]:

Popisy obrázků
Obr. 17: zásuvka s krytím IP21ve 100% namo�ené st�n� skladu ná�adí
Obr. 18: stékající voda po zdi v garáži, delší st�na do ulice

Obr.18

Obr.17
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P�edm�tem posouzení je dle zadání Objednatele:
• Kvalita provedení Stavby
• Posouzení Stavby ve vztahu na platné normy a p�edpisy k jejímu provedení
• Bezpe�nost díla z hlediska vn�jších vztah�

Kvalita provedení prací je nanejvýš sporná. Viz výše a dále uvedené fotografie.

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě
Dle neov��ené informace Objednatele nejsou provedeny. Dle viditelných skute�ností [obr.19 až
24] jsou provedeny nevhodnou technologií aplikovanou v rozporu jak se zdravým rozumem tak
s doporu�eními výrobce a nebo �SN pro Hydroizolace staveb �SN P 730600 – základní
ustanovení, �SN P 730606 – Povlakové izolace a ON 730606 – Izolace asfaltové, navrhování a
provád�ní.
Pod zdivem je provedena separa�ní vrstva z nepískované lepenky s papírovou vložkou, kladené
na sucho. Pod podlahou bude pravd�podobn� provedena tato vrstva také nebo v�bec.
Taková konstruk�ní vrstva však není izolací proti zemní vlhkosti, ani proti vod� a v žádném
p�ípad� proti tlakové vod�, což za ur�itých podmínek m�že být v p�ípad� této stavby nutné.
Izolace do zeminy je provedena z nopové folie, která však není provedena spojit�, beze spoj� a i
v p�ípad�, že by tak provedena byla, nelze ji v žádném typu provedení uvažovat jako izolaci
proti vod�.
Do zeminy, za Stavbou, je
provedena drenáž z PVC
trubky [obr.7]. Je uložena
nad úrovní separa�ní
vrstvy. Svou funkci,
v p�ípad�, že by n�jakou
vodu zachycovala, by
plnila obrácen�, tedy
místo ochrany Stavby
p�ed vodou by vodu do
konstrukcí Stavby vodu
p�ivád�la.

Zásady správného provád�ní spodní stavby v�etn� izolace jsou dob�e
popsány nap�íklad v publikaci „KUTNAR-Izolace spodní stavby, Skladby a
detaily – leden 2007“ viz http://www.atelier-
dek.cz/pdf/publikace/web/spodni-stavba-2007.pdf

Obr.22

Obr.19

Obr.20Obr.21

Obr.23

Obr.24
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Izolace proti srážkové vodě
Jsou provedeny nekvalitn� [obr.5, 8, 9, 10 a 25 až 34]
První vrstva „izolace“ se jeví jako špatn� uložená [obr.33 a 34], následná
vrstva izolace je ukon�ena tak, že nezajiš�uje ochranu stavby proti vod�
[obr.25 a 30].
Oplechování je provedeno s malými nebo žádnými p�esahy.
Tvar oplechování nezaru�uje dobrou ochranu konstrukcí proti stékající ani
proti hnané vod� [obr.10, 25 až 33]

Zásady provád�ní izolace plochých st�ech jsou dob�e popsány nap�íklad
v publikaci „KUTNAR-Ploché st�echy, Skladby a detaily – leden 2007“ viz
http://www.atelier-dek.cz/pdf/publikace/web/ploche-strechy.pdf

Obr.34Obr.33

Obr.32Obr.31Obr.30

Obr.28 Obr.29

Obr.27Obr.26

Obr.25
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Ochranná a výplňová opěrná zídka

Její provedení je sporné. [Obr.35] P�es ochrannou vrstvu z nopové folie nem�že být nijak
kotvena na vertikální stran�. Pokud je, tak toto kotvení by bylo dalším zdrojem vody
p�ivád�né do konstrukce zdiva. Na šikmé stran� je ze	 možná založena za betonové
tvarovky zpev�ující svah, ale není žádná dokumentace, která by objasnila tento detail.
Tvarovky jsou kladeny v obou sm�rech, na vazbu, ale není jisté, že v zakryté �ásti jsou
nepoškozené – celé. Výpl� viditelná kapsami pro osazování nep�sobí pevn�. Investor neví,
jestli je do výpln� vložena n�jaká výztuž �i nikoliv. Celkové provedení je neestetické,
lajdácké a neakceptovatelné.

Základové konstrukce
Dle informace Objednatele jsou provedeny z betonu jako „dostavba“ základ�
objektu k�lny, která stála na stejném míst�. Viditelné �ásti [obr. 22, 23, 24 a
37] signalizují nejmén� dvojí kvalitu provedení. Kvalita provedení patrná z
obr.22 a 37, kdy došlo k narušení základu pouhým slabým tlakem šroubováku,
je varujícím signálem pro trvalou bezpe�nost stavby.
V podmínkách nestabilního podloží tvo�eného jíly [obr.38] musí základy být
provedeny kvalitn�, z dobrého betonu a ne z vápenné malty nebo slabé sm�si
cementu a písku, jak se vzorek narušeného základu jeví [nap�. viz �SN EN
1992-1-1(731201), �SN 731001 a dalších]

Elektroinstalace
Vypadají jako provedené kvalitn� [obr.17 a 18]. Jejich provedení ale neodpovídá prost�edí, ve kterém se nacházejí. V prost�edí
typu 100% vlhkosti by m�ly být provedeny instalace s krytím IP54 a ne s krytím IP21.

Ostatní
Krom jiného nap�íklad není dob�e provedená dilatace atiky [obr.12].

Obr.35

Obr.36

Obr.38 Obr.37
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4. DOPORUČENÍ a ZÁVĚR
Stavba je absolutn� provedena nekvalitn� absolutn� vinou Zhotovitele.
Její životnost je relativn� i absolutn� zkrácena.
Vadn� provedené �ásti dodávky je možné za ur�itých podmínek opravit.
V žádném p�ípad� ale již nikdy nebude životnost a kvalita Stavby
obnovena v p�vodním rozsahu.

4.1. Aby bylo s jistotou možné stanovit jak opravy provést, je nutné
ze všech nutných krok� provést jako první plné odkrytí
základových konstrukcí [obr.38] po celém obvodu Stavby a
ohledat jejich kondici. Tento krok je t�eba u�init v co nejkratším
�ase – nejlépe ihned. Práce je t�eba zahájit u zapušt�ní Stavby
do terénu. První výkop je t�eba ud�lat sm�rem k ulici po delší
stan� (s dve�mi). Podle zjišt�né situace, po konzultaci
s Technickým dozorem Objednatele (dále TDI) budou práce
pokra�ovat po kratší stran� (v zapušt�ní do terénu) sm�rem
k plotu. Pak podél delší strany a nakonec kolem základ� st�ny
s vjezdovými vraty.

4.2. Po odkrytí základ�, po stanovení jejich stavu, bude ur�en další
postup oprav

i. V p�ípad�, že se zjistí, že základové konstrukce jsou
schopny p�enést zatížení od Stavby bez nebo s malými
opravami, je možné provést kolem stavby drenáže a
doplnit izolace proti vod� – typov� nap�íklad dle [obr.39–
cc: KUTNAR-Izolace spodní stavby] a pokra�ovat
v následných opravách dalších závad Stavby.

ii. V p�ípad�, že se ukáže, že základy nejsou schopny
bezpe�n� p�enést dlouhodob� zatížení nebo jen
s vynaložením vysokých finan�ních náklad� na jejich
opravy, bude nutné stanovit další postup individuáln�.

iii. V krajním p�ípad� je možné, že bude ekonomi�t�jší Stavbu
odstranit a provést, v�etn� základ�, celou Stavbu nov�.

4.3. Ochranná a zimní opat�ení
i. Stavba nesmí v žádném p�ípad� zmrznout! Vzhledem k tomu, že Stavba je 100% nasáklá vodou, hrozí p�i jejím

zmrznutí samovolná destrukce její �ásti nebo Stavby celé.
ii. Stavba musí být do doby stanovení postupu oprav nebo p�ípadné demolice trvale vysušována.
iii. Stavba musí být ochrán�na p�ed dalšími zisky vody (zakrytí vodonepropustnou folií, odkopáním zásyp� apod.)
iv. P�i každé práci, která bude od tohoto okamžiku na stavb� provád�na musí být zpracován technologický postup

autorizovaným specialistou nebo musí jím být schválen a následn� práce být také autorizovaným specialistou
dozorována.

v. Z hlediska bezpe�nosti vlastní i ve�ejné na�izuji vypnout p�ívod elekt�iny do Stavby!

Stavba v sou�asném stavu není schopna bezpe�ného užívání.

5. PŘÍLOHY
1. CD s celou fotodokumentací ze dne 7.12.2007 a elektronickou verzí posudku v „pdf“ formátu bez podpisu autora

Ing. Karel HEGENBART
Autorizovaný Technik
AT 0007569 v oboru pozemní stavby

Tento posudek je možné interpretovat, kopírovat a ší�it jen celý, bez úprav a s výslovným a písemným souhlasem autora. Bez originálního podpisu a razítka autora je posudek neplatný.
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