
 
 
Dobrý den p. Šimku 
 
Zasílám zde mé vyjádření, tzn. pana Maleňáka na problematiku stropních dílců a tuhosti stěn. 
Začnu stylem asi známým. Zákazník si koupil stavebnici domu svépomocí Modul-LEG®, kdy veškeré práce jdou tedy na 
vrub investora. To že není strop kotven do pozednice je v tomto případě vina zákazníka než naše. Upozornil jsem na 
sešroubování stropu a zakotvení stropu do pozednic. Jestliže tyto práce nevykonal, zřejmě z jeho strany nejsou ještě 
dokončeny. Tento detail naleznete i v detailním montážním návodu ke stažení a to na našich stránkách, který nebyl a 
myslím, že ani není do dnešního dne na stavbě. Nicméně o to zde vůbec nejde.  
 

 
 
Panelová podlaha – zde uznávám své pochybení, které jsem uznal i panu Erdthovi a řekl jsem mu, aby spočítal kalkulaci 
navíc, že mu jí rád zaplatím. Tomuto jsem se nikdy nebránil a chybu jsem uznal. Naproti tomu my pan Erdth poslal součet 
peněz cca 28 000,-Kč s kterými jak jsem již uvedl souhlasil. Není zde proto žádná omluva, dělal jsem podlahy tak jak jsem 

byl zvyklí z našich detailů a nevšiml jsem si změny, což mne neomlouvá. Nicméně uznal jsem, že realizace je možná a 
nebude až tak pracná, což jsem panu Erdthovi řekl v telefonátu.  
 

 
 
Co se týká tuhosti stěn, tak jsou naprosto v pořádku. Máme po republice postaveno již cca kolem 200 domů a nějaké i na 
klíč (začátek firmy) a nikde žádný problém není a nikdy nebyl. Zřejmě tedy toto berme jakožto váš názor. Nepotýkáme se z 
ani jednou reklamací. Můžete také naše ukázkové domy, kde investor již řadu let bydlí navštívit. Tuhost stěn je dosažena 
také nafoukáním celulózy, která zde ještě aplikována není.  Tuhosti stěn je dosaženo laťováním, a to z venku po 50 cm a 
uvnitř po 62,5 cm. Latě musí být pevně sešroubovány k modulům (bez mezery). Nebyly jsme tam v termínech dodělávky 
latí, nicméně snad si investor tuto práci dodělal dle montážního návodu a dle našich instrukcí. Nicméně investor si mohl 
také vybrat z modulů 300mm nebo modulů 450mm, které jsou také v nabídce. 
 

 
 
Co se týká kompletního ztužení stropu a vašeho názoru o zdvojení stropních fošen "Podle mě to pomůže, ale ne 

zcela" tak se vám k tomuto mohu vyjádřit jen tímto. Podlaha byla navrhnuta dle statického posouzení, a i jednoznačně i 
statik p. Ing. Jírovský jasně pana Erdtha upozorňoval na to, že celý dům v systému Modul-LEG® není dobrý a že díky 



detailům a konstrukcím nad…bude stát spousty peněz. O tomto investor věděl, byly jsme ještě na dalších schůzkách se 
statikem, abychom dům celkově probrali. Nakonec se dům dispozičně upravil, nicméně doporučení bylo zcela jasné. 
 
Zde také zasílám emailovou komunikaci:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Takže je zde hlavní zdůraznit a na rovinu uvézt to, že investor s tímto názorem byl jednoznačně seznámen a nejen jednou. 

Promiňte, ale teď si stěžuje na průhyb, který je podlahovou plochou a technickými parametry dán.  

Jediné, co mohu ještě k podlahám dodat to, že jejich složení ještě není kompletní. Má obsahovat skladbu viz zde obrázek. 

Záleží tedy také na tom, jak by se celistvá podlaha chovala po celkovém dokončení. Myslím si, že jestliže i v tomto případě 

nedobře, nezbývá investorovi než přiznat sloupy v 1. patře.  

 

 



 

Investor p. Erdth byl na mnoha našich předváděcích akcí, kde náš systém bedlivě sledoval, věděl tedy jednoznačně do 

čeho jde. Mé vyjádření bylo jednoznačné. Na stavbě měl být na samém začátku stavební dozor. Na toto jsem ho 

upozorňoval tisíckrát a již cca rok před samotnou stavbou. Stále mi bylo tvrzeno že bude, že bude atd………. 

Stavební dozor měl jednoznačně radit z detaily, s železnými prvky s vyztužením oken, které mi neuvádíme. Železným 

prvkům a jeho rozmístění, jsem se rezolutně vyhýbal a jasně jsem investorovi řekl, že to není v mé kompetenci. Nakonec 

ovšem nezbývalo než železa osadit bez stavebního dozoru. Jistě vám toto investor také rád sdělí, že byl na toto 

upozorněn. Železa jsem mu pouze zakoupil s tím, že ode mne získal nejlevnější nákupní cenu. Celé to realizoval svářeč, 

který neměl žádné plány a dozor od samého začátku nikde. Stavební dozor přišel až cca 10 dní po výstavbě, kde jsme si 

spolu prošli detaily a byly doplněny 2 fošny do panelových podlah. Jiné kritéria, výčitky a ani žádné opravy z jeho strany 

nebyly. Práce tedy mohly pokračovat i nadále.  Žádné sdělení o jakési výluce, zastavení prací, průhybu stropů a stěn…… 

nikde nic nezaznělo.  

Taktéž bylo panu Erdthovi sděleno, jak mají být ukotveny okna a dveře. Rovněž i na toto jsme mu jednoznačně řekl, že mu 

materiál uhradím, a i přes to, že toto si investor vždy řeší sám, potažmo stavebním dozorem, který má být u svépomocné 

stavby jednoznačně přítomen a kde v tomto případě byla jeho přítomnost nulová. Stačilo, jen jak dopadla při jeho 

dozorování základová deska.  

Z výše uvedeného dopisu tedy nevím, zda víte veškeré informace nutné, k jakému si posouzení hrubé stavby. Především 

absence dozoru, nedostatečné a nevyhovující provedení základové desky, nevyřešené detaily rohového okna atd……  

Věřím, že investor to má a bude mít takto bez pomoci těžké, nicméně každý máme právo rozhodování a jestliže se dva 

roky rozhoduji o stavbě se stavebnicovým systémem Modul-LEG®, kde jezdím na předváděcí akce a systém studuji, musí 

také vědět co mne může očekávat, a to ještě v systému domu, který statik nazval nevyhovující a díky složitým detailům a 

kotvení železných kcí prodražený.  Velkou chybou už bylo jen to, že investor není v takových to manuálních pracích 

sběhnutý. Další fakt, a to myslím rozhodující je absence osoby – stavebního dozoru, jenž je schopný mu z detaily a 

samotnou výstavbou pomoci a to již při samotné realizaci. Nakonec to dopadne tak, že dozor se stávající dozor tzv. vypaří 

nikde není o něm ani vidu a ani slechu a nastupuje druhý, který se situaci po prvním dozoru snaží zachránit…………. 

 

Můj závěr je takovýto. Dojde k proplacení odsouhlasené platby za řezivo v ceně 28000,-Kč vč. DPH (po zaslání faktury 
odpily, nebo investora). Jestliže bude strop domu po dokončení stále prohnutý a statický výpočet přirozený průhyb 
ukazuje, je tedy zapotřebí, aby se tato vada odstranila přiznání několika sloupů v 1. patře. Nicméně nemohu posoudit, že 
jestliže je tento průhyb ve výpočtu, je chybný. Co se týká stěn již jsem svůj názor uvedl . stěny jsou v naprostém pořádku a 
jestliže jsou zhotoveny dle montážního návodu je vše v pořádku. Celost a tuhost stěn je dosažena po konečném 
nafoukáním domu celulózou a při konečném obsazení všech navržených vrstev (viz detail stěn). Samozřejmě i nadále jsem 
zde přítomen pro jakékoliv projednávání věci RD Mariánovice u Benešova 
 

S pozdravem Maleňák Martin  

Tým Modul-LEG s.r.o. 

 

  

 

 

 


