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Služba: Odborné posouzení projektu 

Zda je vhodný pro výstavbu pomocí Kalksandstein Zapf Daigfuss 
 
Často se na nás obracejí zákazníci, kteří mají projekt RD z jiného zdícího systému a chtějí vypracovat 
nabídku na zdící materiál Zapf Daigfuss. Přitom se jedná záležitost vyžadující změnu projektové 
dokumentace, změnu stavby před dokončením. Vždy to musí být posvěceno stavebním úřadem, či 
autorizovanou osobou, v opačném případě se jedná o nezákonnou záležitost, protože je porušen 
stavební zákon. Vzhledem k této časté praxi jsme se rozhodli poskytovat stavebníkům výše uvedenou 
službu. 

 
Předmětem služby je: 

- Posoudit, za jakých podmínek je možné provést záměnu naprojektovaného zdícího systému 
za vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss 

- Soupis výhod a nevýhod takového opatření, aby si mohl investor udělat představu zda se mu 
vyplatí opravovat projektovou dokumentaci. 

- Předběžný empirický návrh prvků nosných i nenosných svislých konstrukcí se všemi 
potřebnými doplňky Kalksandstein Zapf Daigfuss. 

- Návrh soupisu materiálu vč. cenové nabídky Zapf Daigfuss 
 

Pro koho je služba určená: 
- Pro stavebníky, kteří chtějí stavět z kvalitního materiálu a projekt neodpovídá jejich 

představám. Nemají čas projekt ihned přepracovat, nemají dobrou komunikaci se stávajícím 
projektantem. Případně nemají dostatek vhodného materiálu včas. 
 

Předmětem služby není: 
- výkaz výměr ani příprava výroby 
- statické dimenzování konstrukcí 
- přeprojektování stávajícího projektu 

 
Kdo službu poskytuje:  

- služba je poskytována autorizovanými experty naší firmy 
- disponujeme autorizacemi v oborech: Zkoušení a diagnostika staveb (Z), Pozemní stavby 

(PS), Požární bezpečnost staveb (PB) 
 

Kolik služba stojí: 
- základní sazba je 6000,- Kč + platná DPH 
- nad rámec této sazby se dle požadovaného rozsahu, případně velikosti projektu řídí 

zpracování Odborného posouzení dle hodinových sazeb honorářového řádu volně 
dostupného: https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby , přičemž se jedná o 
vysoce kvalifikovanou činnost 

- vyžadována je platba předem 
 

Doba zpracování služby: 
- do 14 dní od uhrazení zálohové faktury 

 


