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Anotace: 

Záměrem této diplomové práce je návrh vhodného sanačního opatření suterénu. Ten je 

porušen jak staticky tlakem okolní zeminy, tak i zavlháním vlivem poškozené hydroizolace. 

Cílem je tedy navrhnou taková opatření, aby bylo možné suterén nadále plnohodnotně 

využívat a zároveň došlo k co nejmenšímu narušení provozu. První problém je v této práci 

řešen systém HeliBeam, který staticky vyztuží celou konstrukci. K odstranění druhého 

problému byla použita tlaková injektáž. Součástí práce je časový harmonogram obou částí 

včetně finančních nákladů na zvoleném modelovém objektu.  

 

Annotation: 

 The purpose of this dissertation is to design basement with appropriate remediation 

measures. Basement is damaged by both, the static pressure of the surrounding soil, and damp 

due to damaged waterproofing. Therefore the goal of this work is to propose such measures in 

order to be able to continue fully utilize the basement with the least possible disruption. The 

first problem is solved by using the HeliBeam system that statically reinforces the whole 

structure. The second issue was removed by pressure grouting. Part of the dissertation is a 

schedule that establishes time table for both parts of the remedy process. Part of this schedule 

is also the financial cost based on the selected model object. 

 

 

 

Klíčová slova: 

 Technologický postup, suterén, časový harmonogram, položkový rozpočet, statické 

vyztužení, tlaková injektáž, sanace. 

 

Key words: 

 Technological proces, basement, time schedule, itemized budget, static reinforcement, 

pressure grouting, remediation. 
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B. ÚVOD 

 

1. Řešená problematika 

 

Tématem diplomové práce je návrh sanačních opatření suterénu zadaného objektu. 

První část se týká statické sanace suterénní zdi porušené tlakem okolní zeminy. Druhá část 

řeší problém porušené hydroizolace.  K oběma částem je zpracován podrobný technologický 

postup včetně rozpočtu a harmonogramu. U každé problematiky jsou shrnuta téměř všechna 

možná opatření k vyřešení zadaného problému. Z těchto variant je následně na základě 

místních podmínek vybráno optimální řešení, které je již následně podrobně zpracováno.    

 

2. Řešený objekt 

 

Jedná se o novostavbu administrativního domu ve Zlíně- Malenovicích v ulici 

Svárovec. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen.  V prvním nadzemním 

podlaží je umístěna knihovna, v dalších nadzemních podlažích je umístěno celkem 19 

kanceláří. V každém podlaží je hygienické zařízení. Zastřešení domu je plochou střechou. 

Objekt je založen na betonových pasech. Konstrukční systém stěnový příčný, z tvárnic 

Porotherm. Podzemní podlaží je z bednících tvárnic šířky 400 mm. 

Podrobnější informace o objektu jsou uvedeny v části B (Projektová dokumentace) této práce. 

Tato část je zpracována na základě novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 14. března 

2013.  

 

3. Řešená konstrukce 

 

Předmětem řešení je suterén zadaného objektu. Ten je vyzděn z bednících tvárnic šířky 

400 mm. Rozměry suterénu jsou 15,88 x 9,18 metru. Tato konstrukce je porušena staticky 

tlakem okolní zeminy. Dále je tato konstrukce namáhána vzlínající vlhkostí z okolní zeminy. 

Předmětem této práce je navrhnout taková sanační opatření, aby bylo možné suterén nadále 

užívat k účelu určenému v projektové dokumentaci. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST 

 

Textová část 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

 

Výkresová část 

Seznam výkresů 

 

Posouzení řešených konstrukcí v programu Teplo 

- Tepelně technické posouzení stěny 

- Tepelně technické posouzení suterénní stěny 

- Tepelně technické posouzení podlahy v suterénu 

- Tepelně technické posouzení ploché střechy 
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Textová část 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Administrativní budova 

Umístění stavby:  Svárovec 1287, 763 02 Zlín – Malenovice  

Kraj:     Zlínský 

Parcelní čísla:    893/1 

Katastrální území:   Zlín 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení  

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Žadatel:    Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

Katedra pozemního stavitelství 

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel:   Bc. Tomáš Bořuta 

Vedoucí práce:   Ing. Jiří Teslík 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Údaje o stávajících inženýrských sítích, ochranných pásmech a v zájmovém území. 
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A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Pozemek se nachází v zastavěném území městské části Zlín-Malenovice. Navazuje na 

stávající komunikaci ulice Svárovec a stávající inženýrské sítě. Jedná se o parcelu číslo 893/1 

o výměře 2716 m². Pozemky v dané lokalitě jsou určeny k zástavbě dle územního plánu. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Území bylo dříve využíváno pro zemědělské účely. V současné době je klasifikován 

jako pozemek zastavitelný, k dnešnímu dni nevyužívaný. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
1
) (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území,
 
záplavové území apod.) 

Pozemek nepodléhá ochraně území podle zvláštního právního předpisu.  

 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Odvod srážkové vody je zajištěn v  zatravněné části pozemku vsakováním. Ze 

zastavěného území je srážková vody svedena do oddílné kanalizace. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a není v rozporu s místním 

zastavovacím plánováním. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Administrativní dům je navržen v souladu s platnými právními předpisy. Obecné 

požadavky na využití území jsou v projektu dodrženy. Jedná se zejména o zákon č. 183/2006 

Sb. ,,Stavební zákon“. Projektová dokumentace respektuje vyhlášku 499/2006 Sb. „ O 

dokumentaci staveb“. Dům splňuje vyhlášku č č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích 

na výstavbu“. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou splněny. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

V projektu nejsou řešeny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

V průběhu projektových prací nebyly zjištěny žádné věcné ani časové vazby na 

sousední stavby, komunikace a sítě. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Parcela 893/1 je vedena jako stavební pozemek. Investor je majitelem pozemku. 

S pozemkem sousedí dotčené parcely č. 893/2, 893/1, 894/1, 894/2, 895 a veřejná 

komunikace ulice Svárovec. 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního částečně podsklepeného administrativního 

domu včetně vlastního stání pro 27 automobilů.  Na pozemku se nenacházejí žádné stávající 

objekty. 

 

b) účel užívání stavby, 

Objekt má komerční charakter užívání. V 1. NP se nachází knihovna, která se skládá 

ze tří samostatných místností. V 1. PP se nachází archivy a sklady. V prostorách 2.NP až 4.NP 

se nachází kancelářské prostory. Součástí každého nadzemního podlaží jsou hygienické a 

technické prostory.     

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je trvalého charakteru.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

Objekt nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů a není ani kulturní 

památkou.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Objekt splňuje veškeré technické požadavky, které jsou kladeny na konstrukce a to jak 

hygienické tak i bezpečnostní. 

Objekt je bezbariérově přístupný z veřejných ploch a komunikace. Objekt je navržen 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2), 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

V projektu nejsou řešeny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 

Plocha pozemku       2715,60 m
2
 

Zastavěná plocha stavby      418,91 m
2
 

Zastavěná plocha stání, komunikace pro pěší a vozidla  926,94 m
2
  

Zatravněná plocha       1369,75 m
2
  

Obestavěný prostor       5 641,57 m
3
 

Užitná plocha        1294,90 m
2 
 

Počet kanceláří       19 ks 

Počet stání        27 ks 

Počet uživatelů       69 osob 

Budeme počítat, že v jedné kanceláři se budou pohybovat max. 3 osoby, v knihovně je 

počítáno s max. 12 osobami. Z toho vyplývá, že v objektu se bude pohybovat maximálně 69 

osob. Toto je počet, na který budou dimenzovány přípojky jednotlivých sítí.   
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

Výpočet potřeby pitné vody pro občanskou vybavenost: 

Velikost sídla 20 000 – 100 000 obyvatel (Zlín 80 000 osob) 

qb = 125 l/(os*den)  ks = 69 osob 

Průměrná denní spotřeba pitné vody: 

Qv1 = qb x ks  = 0,125 x 69= 8,63 m
3
/den 

Průměrná roční spotřeba pitné vody: 

Qv1,celk = 8,63 x 365 = 3150 m3/rok 

 

Výpočet potřeby elektrické energie: 

Spotřeba el. energie bytů ( osvětlení, spotřebiče,…): 

Kategorie roční spotřeba [kwh/rok] počet  celkem spotřeba[kwh/rok] 

Kanceláře  1327    19    25 213 

Sklady   352       3    1 056 

Provoz budovy 3156       3 156 

Celkem         29 425 

Energetická bilance potřeby tepla  

Potřeba teplé vody  … 69 osob … 20 l/os/den =  1,38 m
3
/den 

Celkem       1,38 m
3
/den 

          

Roční potřeba tepla na vytápění:   QVYT,r = 58,40 MWh/rok 

Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody:   QTUV,r = 23,70 MWh/rok 

Celková roční potřeba:     Qr = 82,10 MWh/rok  

Splaškové vody 

Kanalizace je napojena do veřejné oddílné kanalizace. Splašková kanalizace ústí do centrální 

ČOV. Kanalizace dešťové vody vede do místního recipientu.  

 

Pevné odpady 

Vzniklé odpady při realizaci budou zlikvidovány dle zákona č. 185/2006 Sb. o dopadech 

v platném znění. 
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Je počítáno, že každá osoba vyprodukuje 60 l komunálního odpadu týdně. Celkem bude tedy 

vyprodukováno 4140 l odpadu týdně. Před budovou budou umístěny dva plastové kontejnery 

o velikosti 1100 l, které budou vyváženy dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery na 

tříděný odpad jsou umístěny na městském pozemku vzdáleném 100 metrů od objektu. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Datum zahájení:  21.3.2014 

Datum dokončení:  30.6.2015 

 

Název etapy       datum dokončení 

1. Výkopové práce      8.4.2014 

2. Základy,bet. mazanina, hydroizolace, zdivo 1.PP  17.7. 2014 

3. Nosná konstrukce      18.9.2014  

4. Kce ploché střechy, montáž oken    19.10.2014 

5. Příčky, podlahy      10.3.2015 

6. Omítky dlažby, kompletace    23.4.2015    

7. Fasáda, chodníky, terénní úpravy    30.6.2015 

     

k) orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor:      5 641,57 m
3 

Orientační cena za 1 m
3
 (stavebnistandarty.cz) 5 946 Kč/ m

3
  

Orientační cena bez DPH    27 730 000,00 Kč 

Orientační cena včetně 21% DPH   33 550 000,00 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Technická ani technologická zařízení se v objektu nenachází. 

SO 01  Administrativní objekt 

SO 02  Komunikace pro pěší a vozidla 

SO 03  Přípojka kanalizace 

SO 04  Přípojka vodovodu 

SO 05  Přípojka elektrické energie 

SO 06  Přípojka plynovodu 

SO 07  Oplocení 
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B   Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek je rovinatý, mírně svažitý směrem k západu o rozměru 58,4 x 46,5 m. Území 

je zatravněné. Na východní hranici pozemku se nachází stávající komunikace a inženýrské 

sítě. Pro navrhovaný objekt je pozemek vhodný.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

            Inženýrsko-geologickým průzkumem se zjistilo, že základová půda je tvořena od 

povrchu hlínou písčitou mocnosti 0,6 m, štěrkem s obsahem jemnozrnných částic mocnosti 

2,3 m a jílem písčitým mocnosti 5,1 m. Úklon všech vrstev je stejný a to 1,27° ve směru 

západním. Všechny zeminy jsou třídy těžitelnosti I. Geologický průzkum byl proveden 

vrtanou sondou do hloubky 8 m. Hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce 6,7 m pod 

úrovní navrhované +/- 0,000, a tudíž nebude nijak zasahovat do základů. Radonové riziko je 

nízké. Základové poměry jsou vhodné pro stavbu administrativního domu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Na pozemku investora se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

Ochranná pásma jednotlivých sítí, které jsou uloženy na východní straně, nijak nezasahují do 

pozemku.   

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Území se nenachází v záplavové oblasti ani v nestabilní zóně. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Stavba nemá negativní účinky na okolní objekty. Pozemek je chráněn po obvodu 

drátěným plotem výšky 2m. Odvod srážkové vody je zajištěn v  zatravněné části pozemku 

vsakováním. Ze zastavěného území je srážková voda svedena do oddílné kanalizace, která 

vede do místního recipientu.  
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Na území se nenachází žádné vzrostlé keře, dřeviny ani stávající objekty.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Pozemek je veden jako stavební. Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani 

zalesněných území. 

 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Na východní hranici pozemku se nachází stávající asfaltová komunikace třetí třídy. 

Objekt administrativního domu lze napojit na stávající splaškovou a dešťovou kanalizaci, 

vodovod, plynovod a el. vedení NN, které vedou taktéž podél východní strany pozemku. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Stavba objektu nemá vliv na žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.  

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby 

 

a) funkční náplň stavby 

Objekt je užíván pro administrativu. 1. NP je využito pro knihovnu. V 1.PP se nachází 

sklady.  Prostory 2.NP až 4.NP jsou využívány jako kanceláře. Celkem se zde nachází 19 

kanceláří, 8 ve 2. NP, 8 ve 3.NP a 3 ve 4. NP. Součástí každého nadzemního podlaží jsou 

prostory pro hygienu. V kancelářích se předpokládá maximální počet tří pracovníků, 

v knihovně se předpokládá maximální pobyt 12 osob. Celý objekt je řešen jako bezbariérový.  

 

b) základní kapacity funkčních jednotek 

Jednotlivé kanceláře mají výměru od 13 m
2
 do 33,9 m

2
. Celková plocha kancelářských 

prostor je 446,68 m
2
. Nachází se zde 6 kanceláří o výměře 19,2 m

2
, 6 kanceláří o výměře 27,6 

m
2
, 2 kanceláře o výměře 33,9 m

2
, 2 kanceláře o výměře 25,5 m

2
 a po jedné kanceláři o 

výměrách 13 m
2
, 16,83 m

2 
a 17,25 m

2
. Knihovna se skládá ze tří propojených místností o 

celkové výměře 218,9 m
2
. V 1.PP se nachází tři sklady o výměře 39,64 m

2 
,27,84 m

2
 a 13,01 

m
2
. Kapacita parkovacích stání je 27 jednotek. 
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c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 

Vyprodukované odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění. Likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních 

prací. Na stavbě nebudou produkovány žádné toxické a nebezpečné odpady. V průběhu 

užívání se běžný komunální odpad skladovaný v kontejnerech zlikviduje oprávněnou smluvní 

firmou. Je počítáno, že každá osoba vyprodukuje 60 l komunálního odpadu týdně. Celkem 

bude tedy vyprodukováno 4140 l odpadu týdně. Před budovou budou umístěny dva plastové 

kontejnery o velikosti 1100 l, které budou vyváženy dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). 

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na městském pozemku vzdáleném 100 metrů od 

objektu.  

  

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Administrativní dům je řešen tak, aby nenarušoval okolní ráz krajiny. Objekt vyhovuje 

místní koncepci regulačního plánu. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova 

je zastřešena plochou střechou. Orientace hlavních fasád je východ – západ. Průčelí je 

situováno na východní straně směrem k ulici Svárovec. Navržené řešení je v souladu 

s regulačními podmínkami územního plánu města Zlín. Daná lokalita je určena k zástavbě. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je řešena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. Je navržena tak aby 

umožňovala bezbariérový přístup a pohyb osob. Zastřešení tvoří plochá střecha. 

Architektonické řešení vychází z požadavku investora, funkční využití pro administrativní 

účely. Fasáda je ve žluté barvě v kombinaci s cihelnými pásky, okna a dveře v odstínu zlatý 

dub. Základy objektu tvoří monolitické základové pasy. Konstrukční systém je stěnový 

příčný. Hlavní nosné konstrukce jsou z tvárnic Porotherm, příčky z tvárnic Ytong. Příjezdová 

cesta i chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. 
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B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Knihovna má svůj vlastní samostatný vstup. Jednotlivé podlaží jsou navrženy tak, aby 

neovlivňovaly provoz ostatních podlaží. Každé podlaží má své samostatné hygienické 

zařízení. V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je řešena jako bezbariérová. Navazuje bezbariérově na veřejné přístupové 

plochy a komunikaci. Výškové rozdíly v objektu a u vstupu do objektu jsou do 20 mm. 

Maximální sklony přístupů pro pěší jsou do poměru 1:8, aby byl zajištěn bezproblémový 

přístup osob s omezenou schopností pohybu. Vertikální pohyb je zajištěn pomocí výtahu 

Schindler 3300, rozměry šachty 1600 x 1750 mm, rozměry výtahové kabiny 1200 x 1400 mm. 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V budově jsou použity kontrastní barvy, které 

usnadní pohyb osobám se zrakovým postižením. 

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 

Administrativní dům je navržen tak, aby při jeho běžném užívání a provozu 

nedocházelo k újmě na zdraví uživatelů (např. nárazy, popáleniny, zásahy el. proudem, pády 

uklouznutí, výbuchem, vloupáním, atd.). Stavba je řešena tak, aby umožnila bezpečný přístup 

a užívání osob se zdravotním postižením.  

 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Zemní práce 

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm. Výkop pro základy 

bude proveden podle výkresové dokumentace. Do výkopu bude před betonáží uložen zemnící 

pás hromosvodu. Před betonáží základů bude projektant přizván k převzetí základové spáry. 

Zemina z výkopu bude přemístěna na skládku. Po provedení zdiva 1. podzemního podlaží, 

bude uskladněná zemina, použita jako obsyp a následně k terénním úpravám. Ostatní zemina 

bude odvezena na skládku. 
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Podzemní voda 

Podzemní voda se nachází 2m pod základy v úrovni -6,700 metru od +/- 0,000. Její 

hloubka byla stanovena na základě hydrogeologického průzkumu vrtanou sondou. Stavba je 

proti zemní vlhkosti chráněna hydroizolací Fatrafol 814. 

Základy 

Základová konstrukce objektu bude tvořena základovými pasy z vyztuženého betonu 

C 20/25.  Podkladní beton bude proveden z železobetonu v tloušťce 100mm.  Pasy jsou 

tloušťky 800mm a 600mm.  

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D 

(247x440x238mm). Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D 

(247x300x238mm), příčky z tvárnic YTONG 15 CM (150x249x599mm) a YTONG 10 CM 

(100x249x599mm). Zdivo v 1.PP je provedeno z bednících tvárnic tl. 400 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny stropními POT nosníky 160/175 s vložkami 

MIAKO 19/62,5 PTH a 19/50 PTH. Výška stropní konstrukce je 250 mm. 

Střecha 

Nosnou část střechy tvoří stropní konstrukce nad 3. nadzemním podlažím a 4. 

nadzemním podlažím. Skladba střechy je následující: pochozí hydroizolační fólie Fatrafol 

814, Pěnový polystyren tl. 200 mm, parozábrana – pe fólie, spádová betonová mazanina, 

stropní konstrukce, omítka. 

Konstrukce spojující různé úrovně 

Veškerá vnitřní schodiště budou provedeny jako železobetonové šířky 1200 mm 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím 

s dřevěným madlem ve výšce 1 000mm. 

Komínové těleso 

Komín není v objektu obsažen.  

Výplně otvorů 

Okna jsou plastová, Vekra Prémium, stavební hloubka 90mm, U=0,6 W.m
-2

.K
-1

, 

zasklení izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře jsou plastové, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem. Vnitřní 

dveře jsou dřevěné, zárubeň obložková tl. 100, 150 a 300 mm. 
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Úpravy povrchu  

Vnější úpravu povrchu tvoří fasáda Baumit, jako finální vrstva silikonový nátěr HET 

žluté barvy. Povrch soklu do výšky 900 mm bude proveden z kontaktního fas. omítkového 

systému tl. 5 mm. Vnitřní úpravu svislých povrchů tvoří z části tepelně izolační omítka 

Porotherm, vnitřní omítka na YTONG Baumit MPI 20 a disperzní interiérový nátěr HET 

(odstín dle stavebníka). Stěny WC budou obloženy keramickým obkladem Rako výška 

1500mm. 

Úprava stropů je z omítky Porotherm a nátěru bílé barvy HET. Pod plochou střechou 

je tepelně izolační omítka Porotherm TO. 

Podlahy 

Podlahy mají nášlapné vrstvy z keramických dlaždic a z PVC podlahy Terrana. Po 

obvodu jsou opatřeny keramickým soklem v = 80mm nebo soklovou lištou PVC v = 40mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Objekt je izolován proti zemní vlhkosti vodorovnou a svislou hydroizolací Fatrafol 

814 a 803. Svislá část hydroizolace 1. podzemního podlaží je chráněna proti poškození 

extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm. 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Další izolace proti vlhkosti se nachází ve střešní konstrukci. Parozábrana bude 

položena na předem penetrovaný povrch stropní konstrukce.  

Izolace tepelné a zvukové 

V konstrukci střechy bude vložena tepelná izolace pěnového polystyrenu tl. 200 mm. 

Mezi jednotlivými podlažími se bude nacházet zvuková izolace z extrudovaného polystyrenu 

tl. 50 mm.  

Práce PSV 

Klempířské práce – montáž parapetů, oplechování atiky (veškeré klempířské prvky 

jsou navrženy z mědi RŠ 500 a 330) 

 Truhlářské práce – montáž dveřních výplní a vložek, osazení oken a dveří, 

schodišťových madel, dveřních prahů 

Zámečnické práce – montáž ocelových zábradlí. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Příčný systém má rozpon mezi nosnými stěnami od 3,4 metru do 4,6 metru. Základové 

pasy jsou zhotoveny z železobetonu. Zvuková a tepelná izolace podlah je tvořena podlahovým 

polystyrenem. Spád ploché střechy je zajištěn pomocí spádové betonové mazaniny. Příčky i 
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předstěny pro kanalizaci a vodovod jsou z tvarovek Ytong. Hydroizolace spodní stavby je 

zajištěna fóliovou hydroizolací. Povrchové úpravy podlah v objektu jsou z PVC fólií a 

keramické dlažby. Povrch vnitřních stěn a stropů jsou zhotoveny z tenkovrstvých štukových 

omítek. Vnější pěší a příjezdové komunikace jsou provedeny ze zámkové dlažby. Schodiště je 

železobetonové monolitické šířky 1200 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené řešení a posouzení nosných konstrukcí bylo zpracováno statikem. 

Administrativní objekt splňuje podmínky mechanické odolnosti a stability nosných 

konstrukcí. Případné změny nosných částí nebo významná změna zatížení bude konzultována 

se statikem. Nezbytností je odborné provedení stavby a dodržení předepsaných materiálů a 

technologických předpisů. Použité materiály splňují předepsané pevnostní charakteristiky. 

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických objektů 

 

a) technické řešení 

V objektu se nachází výtah Schindler 3300 spojující všechny podlaží. Tento výtah 

nepotřebuje žádnou strojovnu. Rozměř šachty je 1600 x 1750 mm. Rozměr výtahové kabiny 

je 1200 x 1400 mm.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu administrativního domu se nachází výtah. Žádné další technické ani 

technologické zařízení se v objektu nenachází. 

 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

 

Podrobné požárně bezpečnostní řešení je řešeno v požární zprávě. Požární zpráva není 

předmětem tohoto řešení. 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt je vertikálně členěn stropními konstrukcemi do požárních úseků. 

V horizontální rovině je tvoří samostatné úseky jednotlivé kanceláře a místnosti. Samostatný 

požární úsek tvoří schodiště, které slouží pro evakuaci osob. Instalační jádro je opatřeno 
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požárními ucpávkami. Jednotlivé kanceláře ústí do společné chodby, která vede do 

schodišťového prostoru. Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Viz požární zpráva. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržené konstrukce jsou v souladu s platnými předpisy: 

- ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

- ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Jednotlivé kanceláře ústí do společné chodby a do schodišťového prostoru, který je 

únikovou cestou. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

Viz požární zpráva. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst, 

V každém podlaží se nachází ve společných prostorech přenosný hasící přístroj 

práškový 21A. 

Potřebné množství vody dodá 5 hydrantů typu C v činnnosti 1,1 l/s 

Návrh přípojky vody dle potřeby vody při požáru: 

Qv,p = 5 x 1,1 = 5,5 l/s    …….. návrh PPR DN 65 (75x6,9mm, světlost 61,2mm, max.   

             průtok 7,35 l/s, při návrhové rychlosti 2,5 m/s) 

Ve vzdálenosti 10m od objektu se nachází na místní komunikaci Svárovec se nachází 

podzemní hydrant.  
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Nástupní prostor pro požární zásah je ze stávající komunikace a z parkoviště za 

budovou administrativního domu. Přístup do objektu v případě požáru lze provézt hlavním 

uličním vstupem, zadním vstupem, případně samostatným vstupem do knihovny. Výška 

objektu je 15,52 m od upraveného terénu. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

Viz požární zpráva. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

Z hlediska prevence požárního rizika je stavba vybavena elektronickou požární 

signalizací. Na každém podlaží se nachází hydrant typu C s výzbrojí a PHP práškový 21A. 

Úniková cesta je označena fotoluminiscenčním značením a vybavena nouzovým osvětlením. 

Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními jsou splněny.  

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Společné chodby a schodiště jsou opatřeny fotoluminiscenčním značením únikové 

cesty. Úniková cesta je opatřena v každém podlaží nouzovým osvětlením a viditelným 

evakuačním plánem s vyznačením únikových cest. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov.  

Splnění porovnávacích ukazatelů dle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

a stanovení celkové energetické potřeby stavby. 

Stavba bude realizována v souladu s ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ v platném znění. 

Obvodové konstrukce jsou navrženy na vyšší než požadované hodnoty ČSN 73 0540. 

Obvodové konstrukce jsou posouzeny z hlediska tepelně technického v programu Teplo.  
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Objekt nepočítá s využíváním alternativních zdrojů energií. V případě investorova 

zájmu je možné na pozemku udělat vrtanou studnu, hloubka podzemní vody je -6,7 metru od 

+/- 0,000. Dále existuje možnost umístění solárních panelů na střechu.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

V objektu se nachází kotelna, která je osazena turbo kotlem. Stavba nevyvolává žádné 

nepřiměřené vibrace ani hluk, proto není nutnost řešit žádné protiopatření. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Geotechnický průzkum zjistil minimální radonové riziko a proto postačí pouze 

navržená hydroizolace 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Stavba nevyvolává bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Ve stavbě se nenacházejí technická zařízení, která by měla vliv na samotný objekt. 

  

d) ochrana před hlukem, 

Objekt nevyvolává nadměrný hluk. Samotný objekt je chráněn proti hluku plastovými 

okny a obvodovými konstrukcemi, vzhledem k tomu že v okolí není žádný nadměrný zdroj 

hluku, tak tyto opatření jsou dostačující. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Objekt se nachází mimo záplavové území. Okolí objektu je odvodněno pomocí 

oddílné kanalizace do místního recipientu. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Stavba se nachází mimo poddolované území. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě vedoucí na východní straně pozemků. 

Místa napojení jsou vyznačeny v situaci. Připojení provedou správci jednotlivých sítí na 

náklady investora. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je připojen na splaškovou kanalizaci potrubím DN 200, dešťová voda je 

odvedena potrubím DN 250. Středotlaký plynovod je připojen potrubím 40 x 3,7 mm. 

Vodovodní přípojka má průměr DN 75 a to zejména z protipožárních důvodů. Délka 

jednotlivých přípojek je od 10 do 20 metrů. 

 

B.4  Dopravní řešení 

Objekt je napojen na stávající komunikaci třetí třídy ulice Svárovec. Na pozemku je 27 

parkovacích stání, z toho dvě invalidní. Pěší komunikace kolem objektu mají šířku 1,5 metru, 

komunikace na pozemku mají šířku 6 metrů. Cyklistické stezky objekt nemá.   

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení komunikací, bude provedeno pouze vyrovnání terénu pomocí sejmuté 

ornice uložené na mezideponii. Takto vyrovnaný terén bude oset trávou. Biotechnická 

opatření nejsou zapotřebí. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí. Stavba produkuje pouze komunální 

odpady. Dešťová voda je svedena do místního recipientu oddílnou kanalizací. Veškeré 

konstrukce, které se nacházejí ve styku s vnějším prostředím, byly podrobně posouzeny 

v programu teplo. Díky tomu jsou navrženy tak, aby splňovaly tepelně technické parametry. 

Z toho důvodu je objekt co nejvíce šetrný k životnímu prostředí, a má co nejmenší spotřebu 

energií na provoz.  
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Objekt splňuje veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

Je řešen v samostatné části zařízení staveniště. 
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Výkresová část 

 

Seznam výkresů   

1 Situace      M 1:200 

2 Půdorys 1PP     M 1:50 

3 Půdorys 1NP     M 1:50 

4 Půdorys 2NP     M 1:50 

5 Půdorys 3NP     M 1:50 

6 Půdorys 4NP     M 1:50 

7 Řez A-A´     M 1:50 

8 Základy     M 1:50 

9 Výkopy     M 1:50 

10 Výkres stropu nad 1NP   M 1:50 

11 Výkres ploché střechy   M 1:50 

12 Pohled západní    M 1:100 

13 Pohled severní    M 1:100 

14 Pohled východní    M 1:100 

15 Pohled jižní     M 1:100 

16 Detail základu  - A    M 1:10 

17 Detail okapového chodníku - B  M 1:10 

18 Detail překladu pod stropem - C  M 1:10 

19 Detail střešní atiky - D   M 1:10 

20 Sanovaný suterén    M 1:50 
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Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí 

 

1. Tepelně technické posouzení stěny 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy   d [m]      Lambda [W/mK]        Mi [-] 

1  Porotherm TO   0,020       0,130   8,0 

2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110   5,0 

3  Baumit vnější štuková omítka  0,015       0,800   12,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 
 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,810 kg/m2,rok (materiál: Baumit vnější štuková omítka). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0735 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,6543 kg/m2,rok 
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Obrázek č.1: Tepelně technické posouzení stěny – průběh izoterm 

 

 

Obrázek č.2: Tepelně technické posouzení stěny – pole teplot 

2. Tepelně technické posouzení stěny v suterénu 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -3,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 

 

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 

1  Porotherm TO  0,020       0,130    8,0 

2  Železobeton 2  0,400       1,580    29,0 

3  Fatrafol 814  0,0025       0,350    13000,0 

4  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034    100,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,686+0,000 = 0,686 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

   

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY 

 
Obrázek č.3: Tepelně technické posouzení suterénní stěny – průběh izoterm 

 
Obrázek č.4: Tepelně technické posouzení suterénní stěny – pole teplot 
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3. Tepelně technické posouzení podlahy v suterénu 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    5,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 

1  Koberec  0,005       0,065    6,0 

2  Podlahové linoleum  0,002       0,170    1000,0 

3  Železobeton 1  0,050       1,430    23,0 

4  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034    100,0 

5  Fatrafol 814  0,0025       0,350    13000,0 

6  Železobeton 1  0,100       1,430    23,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

Vypočtená hodnota: dT10 =   3,74 C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Obrázek č.5: Tepelně technické posouzení podlahy v suterénu – průběh izoterm 

 

 

Obrázek č.6: Tepelně technické posouzení podlahy v suterénu – průběh izoterm 
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4. Tepelně technické posouzení ploché střechy 

Posouzení je provedeno v místě, kde je nejmenší vrstva betonové mazaniny, z toho důvodu ji 

do výpočtu vůbec nezapočítám. 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 

1  Porotherm TO  0,020       0,130    8,0 

2  Stropnice s vložkami PLM  0,190       1,100    23,0 

3  Železobeton 2  0,060       1,580    29,0 

4  PE folie  0,0001       0,350    144000,0 

5  Pěnový polystyren (EPS) 0,200       0,033    70,0 

6  Fatrafol 814  0,0025       0,350    13000,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 
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tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,101 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 814). Dále bude použit limit pro 

max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0466 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0823 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Obrázek č.7: Tepelně technické posouzení ploché střechy – průběh izoterm 

 

 

Obrázek č.8: Tepelně technické posouzení ploché střechy – pole teplot 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ SANACE SUTERÉNU 

 

1. Informace o objektu – podmínky na staveništi 

2. Porušení suterénní zdi tlakem okolní zeminy 

3. Porušení hydroizolace 

4. Předání a převzetí sanovaného suterénu 

5. Doporučené užívání sanovaného suterénu 

6. Závěr 
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1. Informace o objektu – podmínky na staveništi 

 

1.1. Informace o objektu 

Jedná se o administrativní budovu. Objekt má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní 

podlaží, které se nachází pouze pod částí tohoto objektu. Zdivo podzemního podlaží je 

provedeno z bednících tvárnic tloušťky 400 mm. Nadzemní podlaží jsou provedena ze 

systému Porotherm. V nadzemních podlažích se nacházejí knihovna a kanceláře. V suterénu 

jsou sklady.  

 

1.2. Průzkum objektu 

Před zahájením prací se provede hydrogeologický průzkum, aby byly zjištěny 

vlastnosti okolní zeminy, která tlačí na stěnu.  Bylo zjištěno, že se objekt nenachází na 

poddolovaném území. 

 

1.3. Geologické podmínky na staveništi 

Na základě geologického průzkumu byly v okolí objektu zjištěny následující 

parametry zeminy. Základová půda je tvořena od povrchu hlínou písčitou mocnosti 0,6 m, 

štěrkem s obsahem jemnozrnných částic mocnosti 2,3 m a jílem písčitým mocnosti 5,1 m. 

Úklon všech vrstev je stejný a to 1,27° ve směru ze západu na východ. Všechny zeminy, které 

budou odkopávány, jsou stanoveny do třídy těžitelnosti I. Geologický průzkum byl proveden 

vrtanou sondou do hloubky 8m. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -6,700m od +/- 0,000. Jelikož se hladina podzemní vody nachází pod úrovní 

základové spáry a nijak neovlivňuje objekt, nejsou vyžadována žádná opatření k jejímu 

snížení. 

 

Na základě tohoto geologického průzkumu byl vypočítán tlak zeminy na stěnu. Tento 

tlak má za následek vznik tahových trhlin ve zdivu. 
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Obrázek č.9: Geologické složení zeminy 
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2. Porušení suterénní zdi tlakem okolní zeminy  

 

2.1. Statický výpočet tlaku zeminy na stěnu: 

Stanovení parametrů: 

Zemina f(°) γ(kN/m
3
) Mocnost (m) 

MS 24-29 18 0,6 

G-F 30-38 19 2,3 

CS 22-27 18,5 5,1 

 

Volím: 

  = 25
o
 

ϒ = 19 kN/m
3 

 

Ka = tg
2
 (45 - 

 

 
) = tg

2
 (45 - 

  

 
) = 0,4059 

Kp = tg
2
 (45 + 

 

 
) = tg

2
 (45 + 

  

 
) = 2,4639 

h = 3,7 metru - pažení 

h = 3,1 metru – tlak na stěnu 

 

Tlak zeminy na stěnu: 

Sa = 
 

 
   γ   Ka   h2 

=  
 

 
   19   0,4059   3,1

2 
= 37,06 KN 

Ma = 
 

 
   Sa   h = 

 

 
   37,06   3,1 = 38,3 KNm 

 

Na základě výpočtu je zřejmé že na stěnu působí v nejnepříznivějším místě 

posouvající síla 37,06 KN a ohybový moment 38,3 KNm. Tyto síly jsou vyvolané tlakem 

zeminy na stěnu a mají za následek vznik tahových trhlin ve zdivu. Tyto trhliny již 

neumožnují bezpečný provoz suterénu. Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému šíření 

těchto trhlin, je nutné provést sanační opatření, která by zabránila dalšímu šíření trhlin.  

Tyto trhliny by postupem času mohly výrazně narušit i statickou odolnost objektu, a 

tím ho celý znehodnotit, v krajním případě by mohlo dojít i ke zhroucení celého objektu, což 

by mělo výrazné nepříznivé sociální i ekonomické následky. Nyní je šířka trhlin taková, že 

výrazně narušuje estetiku suterénu, což se projevuje zejména výskytem četných tahových 

trhlin na omítkách. V důsledku tlakového porušení zdiva došlo i k narušení hydroizolace, 
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která již neplní svoji funkci. To má za následek zavlhání zdiva a s tím spojený výskyt plísní a 

dalších nepříznivých účinků. Díky tomu již nelze suterén nadále plnohodnotně využívat 

k účelům navrženým v projektové dokumentaci. 

Z tohoto důvodu je nutná sanace suterénu. 

 

Současný stav suterénu: 

 

Obrázek č.10: Ukázka porušení omítky tahovou trhlinou [1] 

 

 

2.2. Druhy trhlin, příčiny poruch: 

Obecně můžeme poruchy stavebních konstrukcí rozdělit na viditelné a neviditelné. 

Viditelné: 

- nadměrný svislý průhyb 

- nadměrná šířka trhlin = řešený problém 

- nadměrné kmitání stropu 

- trhliny v komínovém zdivu 

- průsak vody do objektu 

Neviditelné: 

- narušená mikrostruktura přetížených tlačených prvků 

- pokročilá koroze výztuže 

- snížená stabilita 

- zhoršení vlastností betonu 

- nižší pevnost betonu 
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2.2.1. Nadměrná šířka trhlin, rozdělení trhlin: 

Trhlina je hlavní a viditelný ukazatel poruchy na zděné konstrukci. Je viditelným 

projevem napětí, které již překročilo mez pevnosti daného materiálu při určitém namáhání. 

Podle množství, šířky a místa trhlin v konstrukci je možno posoudit příčinu a závažnost 

poruchy. Každá trhlina svědčí o pohybu v příslušné části stavby. 

Rozdělení trhlin: 

 Z hlediska pohybu: 

- aktivní (živé) 

- pasivní (uklidnění) 

Z hlediska závažnosti: 

- neškodné (vzhledové) 

- závažné  

Podle původu: 

- tahové 

- tlakové 

- smykové 

 

Správnému návrhu sanačního opatření musí předcházet podrobný stavební průzkum 

(diagnostika stavebních konstrukcí), který určí: 

- místo, množství a stáří trhlin 

- vzhled trhlin – tvar, rozměry a průběh 

- příčiny vzniku trhlin 

- pohyb v trhlinách 

 

Sledování trhlin: 

Sledování trhlin ve zdivu pomocí sádrový terčů je jednou z nejběžnějších metod 

sledování rozvoje trhlin ve zděných i železobetonových stěnách. Podstatou je, že křehký 

sádrový terčík umístěný příčně přes trhlinu a řádně kotvený ke zdivu po obou stranách trhliny 

se i při nepatrném pohybu trhliny přetrhne a v sádře vznikne vlásková trhlina. Na základě 

tvaru a velikosti trhlinky v čase lze usuzovat na to, jak rychle k pohybu dochází, v jakém 

směru se jednotlivé části stěny navzájem pohybují a následně usuzovat i na to, jak je to 

nebezpečné z hlediska statiky domů.  
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Terčíky mívají rozměry 80 x 150 mm až 100 x 200 mm, delší rozměr bývá osazen 

kolmo na trhlinu. Osazuje se na zdivo zbavené omítky, očištěné od prachových částic. Před 

aplikací je nutné zdivo navlhčit, neboť je bezpodmínečně nutné, aby sádra dokonale přilnula 

k podkladu. Tyto terčíky poté pravidelně sledujeme, pokud se objeví trhlinka, změří se její 

šířka, která je poté společně s datem měření zaprotokolována. 

Vzhledem k tomu, že v exteriéru pod vlivem srážek dochází k rychlé degradaci sádrových 

destiček, osvědčilo se používání kontrolních sklíček rozměrů 20x70 mm tloušťky 1 mm.  

 

 

Obrázek č.11: Sádrový terčík porušený aktivní trhlinou [2] 

 

Pasivní trhliny: 

Pokud nedojde k přetržení sádrového terče, značí to, že ve sledované období nedošlo, 

k žádnému dalšímu pohybu. Pokud je toto období dostatečně dlouhé, tak je to zřejmý signál, 

že se jedná o trhlinu pasivní. Tento druh trhlin je z hlediska statiky málo nebezpečný. 

 

Aktivní trhliny: 

Naopak staticky velmi nebezpečné jsou aktivní trhliny, které signalizují stále 

probíhající poruchu. U takových je nutné odborné posouzení. V případě havarijního stavu je 

nutné okamžité řešení. 

 

Příčiny vzniku trhlin: 

- Nerovnoměrným sednutím základu 

- Nebylo provedeno prostorové ztužení objektu 

- Přetížením konstrukce  

- Dynamické účinky v důsledku přirozené či technické seismicity 

- Vlivem smršťování a dotvarování 

- Teplotní vlivy 

- Vlivy poddolování 
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2.3. Návrh sanačního opatření na porušení tlakem okolní zeminy 

2.3.1. Obecné shrnutí možných sanačních opatření 

Obecně se jedná o vyřešení problematiky statické sanace a utěsnění trhlin 

v obvodových, případně i vnitřních stěnách. Tyto systémy mohou být použity i jako prevence 

před vznikem trhlin u novostaveb.   

Tyto sanace lze rozdělit do dvou základních skupin a to: 

Statická sanace trhlin 

Utěsnění trhlin 

 

2.3.1.1. Statická sanace trhlin 

2.3.1.1.1. Stehování trhlin 

Tato metoda se používá u širších aktivních trhlin. Přes trhlinu se z obou stran osadí 

skoby z vysokopevnostní oceli – 10 425 (V), nebo 10 505 (R) o průměru 14 až 25 mm, které 

se zapustí do předvrtaných otvorů, sahajících do 1/2 až 4/5 tloušťky zdi minimálně však 250 

mm a zalijí se cementovou maltou. [3] 

 

2.3.1.1.2. Sanace trhlin oplášťováním 

Používá se pro sanaci aktivních trhlin ve shlucích. Může být provedeno po jedné nebo 

po obou stranách porušeného zdiva. Po odstranění omítky a po důkladném očištění povrchu se 

osadí kotevní úchytky, nebo se nastřelí úchytné hřeby, které zajišťují spojení pláště 

s porušenou stěnou. K těmto se pak přiváže nebo přivaří svařovaná síť, na kterou se nanese 

vrstva betonu o tloušťce (50-80)mm. Je možné použít i stříkaného betonu. Po zatvrdnutí 

betonového pláště se provede injektáž porušeného zdiva. [3] 

 

2.3.1.1.3. Sanace trhlin pomocí systému Helifix  

Jedná se o novou technologii anglické firmy stejného jména. Speciální nerezové pruty 

(HeliBar 6), které mají vysokou pevnost v tahu (mez pevnosti σp = 1103 MPa) se umístí do 

vyfrézovaných drážek o velmi malých rozměrech a zalijí se cementovou zálivkou HeliBond 

MM2 nebo polyuretanovou pryskyřicí PolyPlus. [3] 
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2.3.1.1.4. Sanace trhlin stažením pomocí ocelových předpjatých lan 

Utěsnění trhlin v obvodových a vnitřních stěnách je možno provádět také v rámci 

stahování objektů pomocí ocelových předpjatých lan, které se na poddolovaném území 

provádí u objektů pozemního charakteru v zásadě ze dvou důvodů: 

a) Jako sanace staticky výrazně poškozeného zdiva objektů v důsledku poddolování. 

b) Jako preventivně zabezpečovací opatření u objektů, které budou následně dotčeny vlivy 

poddolování. [3] 

 

2.3.1.2. Utěsnění trhlin 

Před prováděním statické sanace trhlin, se provede řádné vyčištění a vyplnění trhlin 

vhodným injektážním materiálem. Nejvhodnější jsou zálivky na bázi epoxidových a 

polyesterových pryskyřic. V současné době existuje na trhu řada typů hmot, které jsou 

vyrobeny na zmíněném chemickém základě. Tento materiál musí mít pro tento účel vhodné 

vlastnosti: 

 

a) Rychlost zpevňování – vyplňování trhlin je třeba provádět po napnutí lan na hodnoty 

montážního předpětí, tedy až bezprostředně před provedením napínání na napínací hodnoty. 

Rychlost zpevňovaní výplňové hmoty musí být vhodně volena tak, aby bylo možné provádět 

a dokončit napínání lan. Tedy aby teprve po dokončení napínání začala zálivková hmota 

tuhnout a tvrdnout.    

b) Pevnost – vytvrzená zálivka musí mít dostatečnou pevnost, aby spolehlivě přenesla 

namáhání, které se vyskytuje v konstrukci. 

c) Objemové změny – jedná se o smršťování a nabývání zálivky. Smršťování je nežádoucí 

jak z důvodu zajištění těsnosti vyplněné trhliny, tak také z důvodu přilnavosti (adheze) ke 

zdivu. Nabývání je výhodné v počáteční fázi tuhnutí a tvrdnutí. 

d) Vodotěsnost – tato vlastnost je nutná jak u trhlin u zdiva, které přiléhá k zemině (zemní 

vlhkost, event. srážková voda, podzemní voda), tak také u nadzemního zdiva (srážková voda, 

hnaný déšť). 

e) Stabilita – zálivka musí mít dostatečnou stabilitu, aby nedocházelo k rozmíchávání 

jednotlivých složek v místě aplikace. V případě zálivek, které obsahují vodu, je rovněž 

nežádoucí ztráta vody v důsledku vsáknutí do okolního zdiva, čímž může dojít ke zhoršení 

soudržností zálivky a okolního zdiva.  

f) Tixotropie – je pozitivní vlastností, která omezuje zpětný výtok zálivkové hmoty z trhliny 

a zároveň zlepšuje její stabilitu. 
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g) Konzistence – zálivková hmota musí být natolik tekutá, aby byla schopna co nejlépe 

vyplnit trhlinu a aby ji bylo možno čerpat čerpadlem, pokud je to z technologických důvodů 

třeba. 

h) Trvanlivost – zálivka musí mít maximální trvanlivost po dobu životnosti stavby. 

 

2.3.2. Shrnutí sanačních opatření 

Volba druhu sanace se provede s ohledem na budoucí vlivy poddolování na příslušný 

objekt. Nejúčinnějším způsobem z hlediska preventivního zajištění proti vzniku trhlin je 

stažením pomocí ocelových předpjatých lan. Uvedený způsob je často jedinou možností, jak 

sanovat i velmi významně staticky poškozený objekt. Tímto způsobem je na poddolovaném 

území ostravsko-karvinského revíru sanováno, resp. preventivně zajištěno proti budoucím 

účinkům poddolování přibližně 300 objektů. [3] 

 

2.3.3. Volba sanačního opatření 

Vzhledem k tomu že se řešený objekt nenachází na poddolovaném území a je 

poškozen jak tlakem okolní zeminy, tak i dynamickými účinky od kolem projíždějících aut. 

S těmito dynamickými účinky nebylo při návrhu konstrukce počítáno, jelikož cesta, která 

prochází kolem, byla určena pouze pro osobní automobily a počítala s jen omezeným 

množstvím projíždějících nákladních automobilů. V důsledku vybudování nového 

skladovacího objektu v těsné blízkosti daného objektu došlo k výraznému nárůstu dopravy a 

to zejména těžkých nákladních automobilů.  

Před samotnou volbou opatření byl proveden průzkum objektu. V objektu bylo 

rozmístěno dvacet sádrových terčíků a ty byly sledovány po dobu 1 roku. Po čtyřech měsících 

jsme mohli pozorovat porušení prvních terčíků. Ke konci sledování byly porušeny již všechny 

terčíky, z čehož vyplývá, že trhliny jsou nadále aktivní.  

Z těchto důvodů si jako sanační opatření zvolím systémem Helifix. Na základě statického 

posudky bylo vyhodnoceno, že bude dostačující jeden prut HeliBar ϕ 6 mm. Pruty budou 

rozmístěny podle výpočtu statika a v místech kde se nacházejí opticky viditelné trhliny ve 

zdivu.  

Toto je přímé opatření, které bude pro řešený příklad dostačující. V případech, kde by 

byly dynamické účinky větší, je nutné navrhnout další opatření, které by snížily samotné 

dynamické účinky na stavbu. Jedná se například o vybudování železobetonové stěny před 

objektem, která pohltí značnou část těchto účinků. Toto řešení není součástí této práce.   
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2.4. Sanace suterénu systémem HeliBeam od firmy Helifix 

2.4.1. Úvod do systému Helifix 

Technologie firmy Helifix byla vyvinuta pro dodatečné vyztužování stavebních 

konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti, k znovunastolení prostorové tuhosti celé 

stavby.  

Tato nová velice progresivní metoda používá pro dodatečné vyztužení konstrukcí 

vlepení výztuže do kombinace drážek a vrutů.  

Aby bylo dosaženo spolupůsobení dodatečné výztuže se stávající, často narušenou konstrukcí, 

byly vyvinuty dva základní, speciální komponenty, které funkčnost takového systému plně 

zajišťují. 

Tmel HeliBond MM3 je vysoko pevnostní polymer cementová hmota, s vysokou 

přídržností k většině standardně používaných zdících materiálů i betonu. 

Velmi důležitá je její plasticita za současně poměrně vysoké hustoty, což umožňuje nanášení 

na zadní stěnu drážek a vrtů třeba i nad hlavu – svisle vzhůru. Tmel se při správné aplikaci, 

při tuhnutí tepelně nesmršťuje, perfektně vyplní vyfrézovanou drážku, vrt. Tyto vlastnosti 

tmelu umožňují do stávající konstrukce vlepit dodatečnou výztuž, tak aby výsledná účinnost 

byla srovnatelná s výztuží aplikovanou při realizace konstrukce. 

Výztuž HeliBar je vyrobena tahem za studena. Ocel této výztuže má dvakrát větší pevnost 

v tahu než ocel betonářských, běžných výztuží. To umožňuje používat subtilní pruty, 

s mnohonásobně menší průřezovou plochou, než klasická výztuž se stejným vnějším 

průměrem a se zachováním minimálně srovnatelné pevnosti v tahu. Subtilní výztuž je nutná 

pro to aby i drážky a vruty pro ni mohli být subtilní. Z toho plyne minimální zásah do 

konstrukce, minimální spotřeba kvalitního tmelu a v neposlední řadě to umožní vejít se do 

stávajících ložných spár zdiva, což bylo podmínku pro aplikaci ve Velké Británii, odkud tato 

technologie pochází a kde je 90 % staveb z režného zdiva. [4] 

 

2.5. Technologický předpis provádění statického zajištění zdiva pomocí 

systému HeliBeam 

 

2.5.1. Materiál, doprava a skladování  

Systém HeliBeam je tvořen výztuží HeliBar, která má dvakrát větší pevnost než běžná 

betonářská ocel a tmelem HeliBond MM3, což je vysoko pevnostní polymer cementová 

hmota.  Výztuž HeliBar je na stavbu jsou dodávána jako ocelové pruty v délkách až 7 metrů, 
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nebo jako řezané v délkách do 1,5 metru. Na tento objekt budou dodány jako pruty v délkách 

3,5 metrů a uskladněny v uzamykatelném skladu. Výztuž má být uskladněna v suchu. Tmel 

HeliBond se dodává v plastovém obalu, velikost balení je 4,5 l. Skladujeme v chladnu a 

suchu, ne na přímém slunci a mezi +5°C až + 25°C. Kbelíky by neměly být víc, než čtyři na 

sobě. Komponenty k míchání jsou dodávány ve dvousložkové sadě ke snížení odpadu. Jako 

uzamykatelný sklad bude sloužit přímo samotný sanovaný objekt.   

 

HeliBar 

Výztužné pruty ocelové 

 

- Materiál:   Nerezová austentická ocel XCrNi 1810, standartní stupeň 

- Jmenovitý průměr:  ϕ 6,8,10 mm 

- Délka:    Tyče se dodávají v délce 7 m 

- Tvarová charakteristika: Šroubovicovitý ,,Hi-Fin” profil 

- Výrobce:   Helifix Ltd. Velká Británie 

 

Technologická poznámka: 

Před použitím se tyče uvolní ze smotků a nechají samovolně vyrovnat, krácení se provádí 

pákovými stříhacími nůžkami. Výztuž lze tvarovat a ohýbat do ostrých úhlů bez vlivu na 

únosnost systému dle konkrétního návrhu statika. 

 

Pevnostní charakteristika: 

Jmenovitý 

průměr 

(mm) 

Jmenovitá 

průřezová 

plocha 

(mm
2
) 

Mezní síla 

v tahu 

(0,2%) 

(kN) 

Mezní síla 

ve smyku 

(kN) 

Pevnost 

V tahu 

(MPa) 

Mez kluzu 

(0,2 %) 

(MPa) 

Ve smyku 

(MPa) 

6 7,14 6,67 5,07 1212 935 710 

8 9,55 8,83 6,14 1128 924 642 

10 14,82 13,23 7,06 1108 892 476 
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Obrázek č.12: Kompletní sada helibond MM3 s ručním aplikátorem i výztuží [5] 

 

HeliBond MM3 

Lepící tmel polymercementový 

- Materiál složení:  Tekutá složka – vodní disperze styrenbutadienových  

      kopolymerů 

    Prášková složka – suchý portlandský cement a vnitřní  

      minerální plniva 

- Použitelnost do materiálů: Zdivo kamenné, smíšené, z pálených cihel, betony,  

pórobetony 

- Balení:    Obsah 4,5 l, hmotnost 9,09 kg, dodáváno v plastovém  

obalu 

- Teplota při zpracování:  + 5 °C až + 20 °C 

- Hustota a zpracovatelnost: Tixotropní, vhodná k injektáži ručním aplikátorem,  

     smíchává se celý obsah bez dalších příměsí 

- Výrobce:   Helifix Ltd. Velká Británie 
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Charakteristiky: 

Modul pružnosti dynamický 28 300 MPa 

Objemová hmotnost 2020 kg/m
3
 

Samovolná expanze při zatvrdnutí 0,15 % 

Pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa 

Pevnost v tlaku po: 

24 hod. 30 Mpa 

3 dnech 50 Mpa 

7 dnech 65 Mpa 

14 dnech 80 Mpa 

Přídržnost k podkladům 

Beton síla 2,1 kN 

Rtu 1,07 MPa 

Pálená cihla síla 2,81 kN 

Rtu 1,43 MPa 

 

Komponenty jsou připravené ke smíchání tak, aby se dal použít ruční aplikátor. Po úplném 

zatvrdnutí, což je po 28 dnech, má tmel pevnost 60N/mm
2
. 

Všechny materiály budou dodány od společnosti Helifix CZ s.r.o. 

Po rozmíchání je možné tmel skladovat po dobu 2 hodin při teplotě +20°C. 

 

Obrázek č.13: Obsah balení tmele Helibond MM3 [4] 

 

2.5.2. Pracovní podmínky 

Stávající objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace i 

elektrickou energii). Vlastník budovy umožní dodavateli přístup k veškerým těmto zdrojům 

potřebných k zhotovení sanace. Strojní sestavu tvoří pouze drážkovač a vrtačka, které je nutné 

připojit ke zdroji elektrické energie 230V. Pro očištění nástrojů je nutná voda. Řezání drážek 

může být prováděno i při teplotách, které nedosahují +5°C, ale při práci s tmelem je nutná 
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teplota v rozmezí od +5°C do + 20°C. Jelikož veškeré práce jsou prováděny uvnitř objektu, 

tak není problém tyto podmínky dodržet.  

  

2.5.3. Převzetí pracoviště 

Pracoviště předává investor, nebo jím pověřený zástupce hlavnímu dodavateli, který je 

zastoupený stavbyvedoucím přímo na stavbě. Při přejímce zajistí investor přístup k odběru 

elektrické energie a vody. Investor zajistí dodavateli samostatnou uzamykatelnou místnost, 

která bude sloužit jako sklad. Dále bude umožněn volný přístup do celého suterénu, kde bude 

sanace probíhat a k WC v 1.NP. Investor povolí dodavateli používat výtah pro přepravu 

materiálu. Dodavatel převzetím přejímá odpovědnost za celý sanovaný suterén a vše na 

staveništi. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku, který stvrdí podpisem obě 

pověřené osoby. Od této chvíle je nadále dodavatel povinen zapisovat veškeré činnosti do 

tohoto deníku.  

 

2.5.4. Personální obsazení 

Na stavbě se budou nacházet celkem 4 osoby včetně stavbyvedoucího, který se bude 

zároveň podílet i na realizaci sanace. 

Pracovníci: 

- Stavbyvedoucí, který je zároveň i mistr a stavební dělník 

- 1 stavební dělník 

- 2 pomocní dělníci 

 

2.5.5. Stroje a pracovní pomůcky 

2 x Sekací kladivo MAKITA HM 0871C 

- Síla příklepu 11,6 J  

- Hmotnost 5,6 kg 

- Příkon 1110 W 

- Frekvence úderů 1100-2650 úd/min 

 

Obrázek č.14: Sekací kladivo MAKITA HM 0871C [6] 
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2 x Drážkovací fréza MAKITA SG 150  

- Příkon 1800 W 

- Diamantový kotouč ϕ 150 mm 

- Hmotnost 5,6 kg 

- Šířka drážky 7 – 35 mm 

- Hloubka drážky 7 – 45 mm 

 

Obrázek č.15: Drážkovací fréza MAKITA SG 150 [7] 

 

Pracovní pomůcky: 

2x lopata, 4 x kbelík na vynášení osekané omítky. Ochranné pomůcky na obličej proti prachu 

při řezání drážek. Osobní ochranné pracovní pomůcky a lékárnička podle nařízení vlády č. 

495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001.  

 

2.5.6. Pracovní postup 

 

Řezaní drážek 

Před samotným řezáním drážek bude odstraněna veškerá poškozená omítka v suterénu. 

Omítku odstraní stavební dělníci. Pomocní dělníci mezitím budou vynášet odstraněnou 

omítku do přistaveného kontejneru před stavbou. Omítka bude nakládána do kbelíků, které se 

vyvezou výtahem do 1.NP, zde již bude naložena do přistavených stavebních koleček a 

vyvezena do kontejneru. Poté stavbyvedoucí vyznačí drážky na zdivu. Následně pomocní 

dělníci tyto drážky budou vyřezávat. Jak budou drážky dokončené, tak pomocní dělníci 

odstraní materiál vzniklý řezáním stejným způsobem jako omítku.  
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Obrázek č.16: Detail drážky s výztuží Helibar 

 

Konstrukční zásady: 

Drážka pro vlepení 1 x HeliBar ϕ 6 mm – 35/10 

Drážka pro vlepení 2 x HeliBar ϕ 6 mm – 55/10 

Drážka pro vlepení 1 x HeliBar ϕ 8 mm – 35/12 

Drážka pro vlepení 2 x HeliBar ϕ 8 mm – 55/12  

Doporučená kotevní délka 500 mm 

Vertikální vzdálenost výztuží 300,450,500,900 mm 

 

Vkládání výztuže 

V průběhu řezaní drážek si stavební dělníci přichystají pruty HeliBar potřebných 

délek, aby je poté mohli vkládat do drážek. Poté budou drážky vyfoukány a očištěny od 

hrubých nečistot a prachových částí. Před samotným vlepením se podklad navlhčí.  

Tmel HeliBond MM3 se rozmíchá přímo v originálním kbelíku šnekovým nástavcem 

na vrtačku, smícháním suché a tekuté složky v balení bez dalších příměsí. Po pěti minutách 

znovu směs rozmícháme a plníme předem navlhčenou aplikační pistolí. 

Na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci tmelu do drážek a naneseme na 

zadní stranu drážky spojitou 8-10 mm tlustou vrstvu tmelu.  

Předem zkrácený a ohnutý výztužný prut vtlačíme do tmelu v celé délce, tak aby jím byl 

dokonale obalen.  

Prut zakryjeme druhou spojitou vrstvou tmelu HeliBond MM3 až po vrch drážky. 

Spárovací špachtlí zatlačíme tmel do drážky a tu na závěr zahladíme. Pokud je drážka 

vyplněna do roviny stávající konstrukce, nejsou nutné žádné další úpravy.  
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Obrázek č.17 a 18: Vkládání výztuže a nanášení tmele Helibond MM3 [8] 

 

2.5.7. Kontrolní a zkušební plán 

 

Název činnosti Předmět kontroly Parametry kontroly 

Vyměření drážek Kontrola rozmístěný drážek 

podle projektu  

Shoda s projektovou 

dokumentací 

Řezání drážek Hloubka, délka a šířka  

drážek  

Šířka min. 10 mm, hloubka 

min. 35 mm 

Čištění drážek Čistota drážek Drážky bez hrubých nečistot 

a prachových částic 

Pracovní prostředí Teplota +5°C až +20°C 

První vrstva tmele Šířka vrstvy Šířka min. 8 mm  

Vkládání výztuže Výztuž Délky výztuže odpovídají 

drážkám, výztuž vložena 

min. do hloubky 20 mm 

Plnění tmelem Rovinatost konstrukce  Tmel je v rovině se stávající 

konstrukcí 

 

2.5.8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

V průběhu celé realizace je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při řezání drážek 

musí mít pracovníci respirátor a ochranné brýle. Kdyby i přesto došlo k nehodě, je nutné 

dodržovat následující opatření: 

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout a vyhledat lékařskou pomoc 

- Znečištěnou pokožku omýt teplou vodou a mýdlem 
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- Osoby manipulující s nebezpečnými látkami, musí být seznámeny s účinky těchto 

látek 

 

Zákony a nařízení: 

- Zákon č 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (BOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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2.6. Rozpočet systém Helibeam 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet   1 Helibeam JKSO  

Objekt   Název objektu     SKP   

1   Sanace suterénu Měrná jednotka 

Stavba   Název stavby     Počet jednotek  

1   Administrativní objekt Náklady na m.j.  

Projektant       Typ rozpočtu 

Objednatel         

Dodavatel       Zakázkové číslo  

Rozpočtoval        Počet listů  

Rozpis ceny 

  Název         Celkem 

  HSV       246 314,24 

  PSV       62,39 

  MON       0,00 

  

Vedlejší 

náklady       0,00 

  

Ostatní 

náklady       0,00 

  Celkem   

 

  246 376,63 

  

 

          

  

 

  

 

      

            

Vypracoval   Za zhotovitele   

Za 

objednatele   

Jméno :     Jméno :   Jméno :   

  

 

  

  

    

            

Datum : 

 

  Datum : 

 

Datum :   

Podpis : 

 

  Podpis:   Podpis:   

Základ pro DPH 15 %     0,00 CZK 

DPH   15 %    0,00 CZK 

Základ pro DPH 21 %    246 376,63 CZK 

DPH   21 %    51 739,00 CZK 

Zaokrouhlení       0,37 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM   

 

  298 116,00 CZK 
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REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební 
díl     

  
  Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV 
  

 223 705,63 

97 Prorážení otvorů     HSV 
  

 17 759,90 

99 
Staveništní přesun 
hmot     HSV 

  
 1 631,93 

767 Konstrukce zámečnické     PSV 
  

 62,39 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   PSU 
  

3 216,78 

  CELKEM  OBJEKT       
  

 246 376,63 

 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

P.č. Číslo 

položky 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     223 705,63 
1   Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB m 239,68000 931,49 223 259,52 

2   Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,97017 226,43 446,11 

Díl: 97 Prorážení otvorů     17 759,90 
3   Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 126,45000 140,45 17 759,90 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     1 631,93 
4   Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 7,71669 211,48 1 631,93 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické     62,39 
5   Demontáž příček sádrokartonových, roštu m2 1,62000 38,51 62,39 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     3 216,78 
6   Odvoz suti na skládku do 1km t 7,71669 416,86 3 216,78 
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2.7. Harmonogram systému Helibeam 

 

Obrázek č.19: Harmonogram provádění statické sanace suterénu  
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3. Porušená hydroizolace 

 

3.1. Stávající stav 

Před samotným průzkumem byl proveden hydrogeologický průzkum, na základě 

kterého byly zjištěny parametry zeminy. Na základě tohoto průzkumu, vrtanou sondou do 

hloubky 8 metrů, bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se nachází v úrovni 6,7 metru pod 

povrchem a tudíž nezasahuje do konstrukce. Z průzkumu je zřejmé, že na konstrukci nepůsobí 

tlaková voda, ale pouze voda gravitační a zemní vlhkost. Před samotným hydroizolačním 

opatřením bude provedeno statické zajištění stěny systémem HeliBeam. Již při tomto opatření 

byla odstraněna plísněmi napadená omítka. Při zkoušce vlhkosti vlhkoměrem byla zjištěna 

zvýšená vlhkost v betonové konstrukci hodnoty 5,4 %. Na základě těchto poznatků je nutné 

navrhnout vhodné sanační opatření. 

 

Obrázek č.20: Vlhkoměr [9] 

3.2. Návrh sanačního opatření porušené hydroizolace 

Před samotným návrhem hydroizolace je vhodné provést diagnostiku zdiva pro sanace 

vlhkého zdiva, kterou provádíme moderními metodami s návazností na exaktní laboratorní 

stanovení. Interpretaci získaných údajů zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Mezi tyto 

průzkumy patří: 

- Určení druhu malty a materiálu zdiva 

- Měření vlhkosti zdiva omítek, hloubkové měření pomocí mikrovlnné sondy 

- Odběr a laboratorní analýza vzorků – vlhkost, pH, obsah soli 

- Stanovení plísní 

- Laboratorní stanovení hmotnostní vlhkosti, efektivní porozity a stupně nasycení zdiva 

- Měření termo kamerou, zjištění tepelných mostů, kondenzačních míst a rozsahu 

zavlhčení 

- Monitoring parametrů vnitřního prostředí – vlhkost, teplota, rosný bod 

- Monitoring vysoušení staveb 

- Tlakové zkoušky a vyhledávání průsaků   
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Samotné množství vody obsažené ve stavebních konstrukcích je možno stanovit dvěma 

způsoby: 

- Podle hmotnosti (hmotnostní vlhkost um [%]) 

- Podle objemu (objemová hmotnost uv [%]) 

 

Klasifikace vlhkosti: 

- Velmi nízká  w < 3 % 

- Nízká   3 % ≤ w < 5 % 

- Zvýšená  5 % ≤ w < 7,5 %< 

- Vysoká  7,5 % ≤ w < 10 % 

- Velmi vysoká  10 % ≥ w 

 

Zdroje vody: 

- Srážková voda 

- Voda obsažená v zemním prostředí, které konstrukci obklopuje 

- Vodní pára obsažená v okolním vzduchu 

- Voda zabudovaná do konstrukce 

- Voda obsažená v konstrukci v důsledku rovnovážné (sorpční) vlhkosti 

- Voda obsažená v konstrukci v důsledku difúze 

- Voda unikající z rozvodů technických zařízení budov v důsledku poruchy 

- Důsledek nevhodné stavební úpravy, neodborného sanačního zásahu nebo změny 

užívání interiéru. 

 

Vlhkost z hlediska původu: 

- Vlhkost vzlínající 

- Vlhkost kondenzovaná 

- Voda dešťová 

3.2.1. Obecné rozdělení možných sanačních opatření 

Sanační metody můžeme rozdělit na dvě základní skupiny a to metody přímé a nepřímé.  

Metody přímé: 

- Mechanické – vkládání hydroizolace do proříznuté spáry nebo do probouraných 

otvorů, zatloukané profilované plechy 

- Chemické – infúzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky 

- Elektroosmotické – instalace aktivní elektroosmózy 
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- Vzduchoizolační – vzduchově izolační systémy 

- Doplňkové -  hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky 

Metody nepřímé: 

- Odvodnění stavby pomocí drenáží a terénních úprav 

- Přirozené i nucené větrání místnosti 

- Jímání vlhkosti z vnitřního vzduchu pomocí sušících přístrojů 

- Sanační omítkové systémy – samy od sebe neodstraňují příčiny vlhkosti 

Správně navrženou kombinací těchto metod se vytvoří komplexní sanační systém, jehož 

následné provedení odbornou firmou zajistí dlouhodobé vyřešení problémů s vlhkostí.  

 

3.2.2. Sanační metody přímé 

3.2.2.1. Mechanické 

Nejspolehlivějším způsobem odstranění vlhkosti ze zdiva je jeho mechanické 

odizolování pomocí dodatečně vložené hydroizolace. 

 

Postupné vybourání zdiva 

Tento způsob spočívá ve vybourání jednotlivých otvorů. Jejich délka závisí na 

soudržnosti zdiva obvykle však do 1 m. Mezi otvory se ponechají nosné pilíře. Provedeme 

vyrovnání podkladu pro položení izolace, vlastní izolaci a dozdění vybouraného otvoru 

s uklínováním. Po vytvrdnutí zdiva vybouráme pilíře mezi již izolovanými úseky zdiva a 

postup opakujeme. 

Nevýhodou této metody je podstatné narušení izolovaných konstrukcí (v případě kamenného 

zdiva vybourání velkých otvorů), větší pracnost a delší doba provádění.  

Cena se pohybuje v rozmezí 3000-4500 Kč/m
2
 půdorysné plochy zdi. 

 

Podřezání zdiva řetězovou pilou 

Před samotnou realizací je nutné vyklidit prostor kolem podřezávaných zdí v šířce 2 

m, což je pracovní prostor pro stroj. Musí být vyznačeny veškeré překážky, které by mohly 

ovlivnit vlastní řezání. Požadavek připojení na elektrickou zásuvku 380V. 

Postup prací: 

- Oboustranné otlučení omítek v rovině řezu – spára nad podlahou 

- Vyrovnání pojezdových fošen 

- Proříznutí a vyčištění spáry v délce do 1 m podle soudržnosti zdiva 
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- Vložení izolačního materiálu např. fólie PENEFOL tl. 1,5 mm, uklínování zdiva 

plastovými klíny 

- Pokračování v řezání, izolací klínování 

- Vyplnění spáry cementovou směsí 

Cena je individuální na základě prohlídky stavby technikem. Orientačně se pohybuje okolo 

2000 Kč/m
2
 půdorysné plochy zdi. 

 

Obrázek č.21: Podřezání zdiva řetězovou pilou [10] 

 

Podřezání zdiva lanovou pilou 

Postup prací je obdobný jako u řezání řetězovou pilou. Diamantová lanová pila je 

určena k řezání zdiva všeho druhu – betonu, kamene i cihel bez omezení jeho šíře. Řezy je 

možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku 

diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází 

k vlastnímu řezání.  

Cena se pohybuje v rozmezí  3500 - 5500 Kč/m
2
 půdorysné plochy zdi. 

 

Dodatečně zarážené nerezové plechy 

Jedná se o systém strojního zarážení nerezových plechů z tvrzené ušlechtilé oceli do 

zdiva. Jako izolační materiál se používá vysoce ušlechtilá tvrzená nerezová ocel 

(ANTIKORO). 

Vlastnosti: 

- Pevnost 600-1300 Mpa 

- Síla plechu 1,5 mm 

-  Amplituda vlnění plechů 5 mm 

- Šířka plechů 310, 375 mm 

- Délka plechů 110 – 1000 mm 
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Pro úspěšnou sanaci je nutný přístup k izolovanému zdivu alespoň z jedné strany a to vždy 

1 m, což je velikost strojního zařízení.  

Před započetím je nutné lokalizovat rozvody ve zdivu. Ložnou spáru, která je určená pro 

aplikaci nerezových desek, je nutné osekat pro snadnější vedení plechu alespoň z jedné strany. 

Jestliže to situace umožňuje, aplikujeme plechy do ložné spáry zdiva v úrovni podkladních 

betonů podlahy. V tomto případě používáme plechy o 5-7 cm delší, aby bylo možné snadno 

napojit vodorovnou hydroizolaci podlah.  

Desky jsou zatloukány speciálním zařízením HW, které je poháněno kompresorem 

s elektrickým nebo naftovým motorem, frekvencí úderů cca 1300/min. Desky vrážíme vedle 

sebe s přesahem 2-5 cm (dvě až tři vlny). V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překrývají 

vždy tak, aby bylo překrytí minimálně 8 cm. Při izolování zdiva zděného na cementovou 

maltu (tvrdá spára) zakotvíme do zdiva vodící tyč, kterou spojíme přes řetěz se strojním 

zařízením. Vodící tyč zachytává zpětné rázy strojního zařízení a přes řetěz ho přitahuje ke 

zdivu, čímž usnadňuje aplikaci desek. Po skončení vlastní aplikace očistíme hranu zaražené 

desky tam, kde byla nasazena na strojní zařízení a zastříkáme ji zinkovým sprejem. 

Cena se pohybuje v rozmezí  3000 - 3600 Kč/m
2
 půdorysné plochy zdi. 

 

3.2.2.2. Chemické 

Izolaci vlhkého zdiva provádíme vytvářením infuzních vrtů a následnou tlakovou 

aplikací injektážního prostředku přes kovové nebo plastové napouštěcí ventily. Volba 

injektážního prostředku se citlivě navrhuje dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení 

zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace tlakové chemické injektáže řeší 

dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci základů proti vzlínající vlhkosti, mírně 

tlakové a tlakové vodě.  

Tlakové injektáže provádíme pomocí: 

- Silikonových mikroemulzí 

- Silikonových krémů 

- Jednosložkových a dvousložkových polyuretanových pryskyřic 

- Akrylátových gelů 
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Výhody chemické injektáže: 

- Rychlé a citlivé provedení izolace domu bez narušení provozu a statiky stěn objektu 

- Možnost využití u stěn s nedostatečným manipulačním prostorem a výškovými rozdíly 

- Možnost vytvoření rubové i plošné svislé hydroizolace 

- Možnost těsnění i tlakové vody 

 

Parametry technologie: 

- Využití technologie: cihelné, kamenné a smíšené zdivo bez průběžné ložné spáry 

- Účinnost technologie: 80 % 

- Životnost technologie: 40-60 let podle použitého injektážního prostředku 

 

Metody chemické injektáže 

Mírně tlaková injektáž 

Sanaci vlhkého zdiva provádíme také mírně tlakovou injektáží, která tvoří ve zdivu 

izolační clonu proti vzlínající vlhkosti. Tato metoda chemické injektáže je vhodná pro objekty 

s nesourodým zdivem a širšími spárami. 

 

Rubová izolace zdiva 

Chemická rubová izolace zdiva se využívá u suterénních stěn, kde nelze provést odkop 

a vložit svislou mechanickou izolaci. Tlaková chemická injektáž akrylátovými gely je tedy 

aplikovaná z vnitřní strany stěny do úrovně mezi stěnou a terénem, buď jako forma lokální 

opravy poškozené či jinak nefunkční stávající izolace nebo vytvoření zcela nové svislé 

izolace. Rubovou izolaci zdiva je možno použít jak proti vzlínající zemní vlhkosti, tak i 

spodní či podpovrchové tlakové vodě. 

 

Plošná izolace vlhkého zdiva 

Chemická plošná izolace vlhkého zdiva je obdobou výše uvedené dodatečné rubové izolace 

s tím rozdílem, že svislá izolace zdiva není vytvářena za stěnou tedy na jejím vnějším líci, ale 

v celém profilu (tloušťce) stěny. Předmětná chemická tlaková izolace proti vlhkosti se 

používá v případě, že za sanovanou stěnou je konstrukční mezera nebo nesourodá zemina. Její 

využití je taktéž i proti působení tlakové vody. Po vyvrtání otvorů ϕ 12-14 mm, v osové 

vzdálenosti 100-150 mm se osadí injektážní pakry. Poté probíhá tlaková injektáž pod tlakem 

3,5-5 MPa podle stavu zdiva a pojiva. Ceny se pohybují v rozmezí 2500-4500 Kč/m
2
 

půdorysné plochy zdi. 
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Obrázek č.22: Tlaková injektáž zdiva [11] 

 

3.2.2.3. Metody elektroosmotické 

Fyzikální princip působení elektroosmózy je známý téměř už 200 let. V roce 1806 

pozoroval jako první tento princip prof. Ferdinand Friedrich von Reuss. První praktické 

využití se datuje již před 70 lety. K odvlhčení objektů a vysoušení zdiva se elektroosmóza 

úspěšně využívá přes 20 let.  

Voda, která má být odvedena, respektive držena mimo kapilární systém zdiva, se 

vlivem elektrického napětí pohybuje určitým směrem. Je při tom využívána skutečnost, že se 

voda při průtoku proudu pohybuje vždy od kladného pólu (+) k zápornému pólu (-). 

K vysoušení zdiva elektroosmózou se využívá přítomnost přirozeného elektrického potenciálu 

ve zdivu a v zemi, přičemž se jednoduše obrátí jeho polarita. Tím se ovlivní kapilární 

vzlínavost v konstrukcích. Vlhké zdi mají určitou elektrickou polaritu. To znamená, že vzniká 

elektrický potenciál, který lze kompletně změřit. Kladný pól se nachází na spodním konci, 

záporný na horním. Pokud přiložením elektrod obrátíme polaritu přirozeně vznikajícího 

elektrického potenciálu, obrátí se i efekt pohybu vody zpět směrem do země.  

Výhodou toho systému je odvlhčení objektu bez mechanických zásahů do jeho konstrukce 

tudíž i bez stavebních prací.  

 

Pasivní elektroosmóza 

Spočívá v přiložení holých drátů k horní a spodní části vlhké zdi bez cizího napětí. 

Zkratováním obou těchto vedení se má vyrovnat rozdíl potenciálu. Zdivo a kov mezi sebou 

vytvářejí elektrochemický potenciál. Přitom je elektro galvanicky napadán povrch kovu a 

polarizací a korozí ztrácí vodivost vzhledem ke zdivu. Zařízení ztrácí na účinku. Tento způsob 

však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdiva a již se nepoužívá.   
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Aktivní elektroosmóza 

Proces vysoušení zdiva začíná přímo obrácením elektrického potenciálu, neboť voda 

již nemůže vzlínat do vyšších úrovní. Proud prochází tak dlouho, dokud se nevysuší všechny 

části vytvořeného pole.  Uměle vytvořený elektrický potenciál působí jako horizontální 

zábrana proti vlhkosti a trvale brání jejímu vzlínání do zdiva. Při zvláštním způsobu instalace 

elektrod dokážeme vytvořit nejen horizontální clonu, ale zamezí i vertikálnímu šíření vlhkosti. 

Tento systém při trvalém provozu zajistí trvale suchou stěnu.   

Další výhodou je malé množství prostupující soli na sanovaných plochách. Velká část 

vlhkosti je z profilu zdiva odváděna do nižší úrovně. Spolu s ní putují dolů i stavebně 

rozpustné soli. Jen malá část vlhkosti se na vnějších plochách zdiva vypařuje, stejně tak nízké 

jsou i usazeniny solí. Nevýhodou je nutné neustálé připojení na zdroj elektrické energie. 

Systém WITRO – tento systém používá pro vytvoření elektrického potenciálu zvláštní formu 

napětí max. 6 voltů s účinnou efektivní hodnotou cca 2,8 voltů. Toto omezení napětí má 

zvláštní význam, protože napětí vyšší než 6 voltů může mít rozkladný účinek na pojiva malty 

a kovy. Tato metoda této reakci zabraňuje nízkým napětím.  

           

Obrázek č.23 a 24: Princip elektroosmózy [12] 

 

3.2.2.4. Vzduchově izolační sanační systémy 

Cílem těchto úprav je snížení vlhkosti zdiva tak, aby nebyl nadále zhoršován stav 

vnitřního prostředí daných prostor a nepokračovala degradace stavebního materiálu. 

Vzduchové metody jsou zásadními stavebními opatřeními a vyžadují obvykle zásahy do 

konstrukcí podlah, terénů nebo soklové části zdiva. Účinnost těchto systémů je individuální. I 

velmi radikální systém, jako například podlahové dutiny propojené vdechy a výdechy 

s atmosférou, dokáže snížit hmotnostní vlhkosti ve zdivu (cca 400 – 600 mm nad podlahami a 

v hloubce cca 40 mm) o max. 2,5-3%. Pokud jsou dutiny aplikovány v interiérech, znamená 

to omezení provozu, protože je potřeba prostory vyklidit, i v exteriéru je nutné počítat 

s nutnou pracovní plochou.  

Vhodné odvětrávací systémy: 
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- Dutina v interiéru s přívodem i odvodem vzduchu do atmosféry. Může být spojena 

s dutinovým soklem. Dojde k narušení mikroklimatu z hlediska tepelně technického. 

- Vzduchová dutina pod úrovní terénu. V případě rozdílných nivelet částečně nebo 

v celé výšce s přívodem vzduchu s interiéru. Řešení je vhodné za předpokladu odvodu 

vzduchu do atmosféry. Dno kanálku se doporučuje odvodnit, strop budovat ve spádu 

od stavby, se zamezením průniku dešťové vody. Tyto metody nejsou zásadně vhodné 

v oblastech s výskytem volné podzemní vody.  

- Soklové části s využitím vzduchové dutin. Velmi časté řešení, jehož účinnost je 

znásobena eventuálním propojením s interiéry.  

- Celo dutinové podlahy s pasivním prouděním vzduchu pomocí vdechových a 

výdechových otvorů.   

 

3.2.2.5. Doplňkové sanační systémy 

Jedná se o tekuté hydroizolační lepenky, které je možné nanášet na zděné, betonové, 

železobetonové konstrukce, lehčené betony, na potěry, mazaniny, omítky, desky CETRIS i 

sádrokartonové konstrukce. Používá se zejména pod dlažby balkónů, teras a lodžií. Dokáže 

odolávat i tlakové vodě.  

Vyrábí například firma Den Braven.  Jedná se o trvale pružnou dvousložkovou hydroizolační 

těsnící hmotu na bázi polymer cementové suspenze. Nanáší se ve dvou vrstvách, druhou 

vrstvou je možné nanášet až po 24 hodinách.  

 

3.2.3. Sanační metody nepřímé 

Tyto metody neodstraní přímo vlhkost z konstrukce, ale sníží hydrofyzikální namáhání 

stavby. Proto se tyto metody používají pouze v kombinaci s metodami přímými.  

Při odvodnění stavby pomocí drenážních a terénních úprav dojde k přímému snížení 

namáhání stavby vodou. Nevýhodou tohoto systému je velké pracnost při výkopových 

pracích.  

Přirozeným větráním pouze snížíme vlhkost uvnitř samotného objektu, účinnost tohoto 

systému může zvýšit doplněním o nucené větrání například ventilátorem.  

U havarijních stavů, ale také při vysoušení novostaveb je možné použít přístroje, které jímají 

vlhkost z vnitřního vzduchu. Tyto přístroje mají největší efektivitu při udržování teploty 

v místnosti mezi 20°C až 30°C. Do místnosti vcházíme pouze pro vyprázdnění nádoby 

s vodou. Adsorpční vysoušeč je vysoce účinnou metodou vysoušení. Předností této metody je 

dosahování extrémně nízkých hodnot vlhkosti při stabilním výkonu i při nízkých teplotách.  
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Obrázek č.25: Adsorpční vysoušeč [13] 

 

Sanační omítky 

Po provedené hydroizolaci zůstává ve zdivu stávající vlhkost. Proto se doporučuje 

odstranit stávající vlhké omítky, provést vyškrabání spár a zdivo nechat tzv. vydýchat. Poté se 

doporučuje jako povrchovou úpravu zvolit sanační omítky. Tyto umožní odvod par ze zdiva a 

jejich složení brání průchodu minerálních solí na povrch a tím i tvorbě solných výkvětů na 

omítnutém povrchu.  

 

3.2.4. Volba sanačního opatření 

Vzhledem k současnému stavu zvolím tlakovou injektáž zdiva. A to především proto, 

že tento systém lze provádět zevnitř, jelikož stávající objekt už je v provozu a výkopové práce 

by výrazně narušily funkčnost tohoto objektu. Navíc jsou již udělány veškeré stavební úpravy 

v okolí stavby a odstranění chodníků by bylo finančně náročné. Vzhledem k tomu že objekt je 

pouze částečně podsklepený, tak bychom se stejně ani při odkopaní zeminy v okolí objektu 

k jedné stěně nedostali. Součástí celého sanačního procesu bude i provedení nové sanační 

omítky.  

Charakteristika příčin zavlhání konstrukce: 

Bylo zjištěno, že k zavlhání dochází z důvodu porušené vertikální hydroizolace. 

K tomuto porušení došlo vlivem nesprávně použitého hydroizolačního materiálu. Ve 

stavebním deníku bylo zjištěno, že z důvodu úspory financí byla použita levná varianta 

hydroizolace, která není příliš odolná proti UV záření. V tomto deníku bylo zjištěno, že byl 

materiál nesprávně skladován, když byl vystavěn UV záření. V kombinaci s malým překrytím 

těchto pásů došlo poměrně záhy po začátku užívání objektu k porušení vodotěsnosti této 

konstrukce. Na horizontální hydroizolaci byla použita kvalitnější hydroizolace, která také plní 

svou funkci. 
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3.3. Technologický předpis provádění dodatečné hydroizolace pomocí 

tlakové injektáže 

 

3.3.1. Materiál, doprava a skladování  

Hydroizolační clona bude vytvořena polyuretanovou pryskyřicí MEDIATAN 705. 

Jedná se o vysoce kvalitní PUR určený pro injektáže průsaků v pracovních a dilatačních 

spárách betonových konstrukcí. Toto opatření zabrání vnikání vody do konstrukce. Použité 

sanační omítky splňují podmínky směrnice WTA. Materiály budou skladovaný v samostatné 

uzamykatelné místnosti. Polyuretanová pryskyřice je dodávána v plastovém balení. Má být 

skladována při teplotách 15-25°C a je nutné jej chránit před mrazem, vlhkostí a UV zářením. 

Při dodržení podmínek pro skladování pryskyřice může v tomto prostředí bezpečně skladovat 

pytlovanou sanační omítku tak i injektážní pakry.  

Polyuretanová pryskyřice MEDIATAN 705, technická dat při teplotě 20°C: 

- Hustota:   1,08 kg/litr 

- Barva:    zelená 

- Doba reakce:   bez urychlovače 5-60 min 

s urychlovačem 1-15 min (dle teploty a vlhkosti 

vzduchu) 

- Suchý na dotek:  30-120 min 

- Úplná polymerace:  cca 24 hodin 

- Přilnavost k podkladu: 1,0 – 1,2 MPa 

- Koeficient roztažnosti: 3-9 x (dle teploty a tlaku vzduchu) 

- Trvanlivost:   8 měsíců (neotevřený kanystr) 

- Balení:    Plastové nádoby po 6 kg v dusíkové atmosféře 

 

Obrázek č.26: Polyuretanová pryskyřice MEDIATAN 705 [14] 
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Injektážní pakry: 

Ocelový injektážní pakr s tělem s pozinkované oceli a vysokotlakou kulovou hlavou 

M6. ϕ 12mm x 110 mm – tělo 70 mm, těsnění 30 mm. Dodává se v baleních po 100, nebo 200 

kusech. 

 

Obrázek č.27: Injektážní pakr [15] 

 

Jádrová sanační omítka Baumit Sanova L: 

Díky velkému objemu vzduchových pórů je zvlášť vhodná pro sanaci vlhkého a soli 

zatíženého zdiva. 

- Zrnitost:     2 mm 

- Pevnost v tlaku (28 dní):   ≥ 1,5 N/mm
2
 

- Součinitel tepelné vodivosti(λ):  0,13 W/mK 

- Objemová hmotnost v suchém stavu: 400 kg/m
2
 

- Min. tloušťka omítky:   30 mm 

- Max. tloušťka omítky:   50 mm, v 1 pracovním kroku 

- Spotřeba:     cca 0,2 pytle/m
2
/cm 

- Vydatnost:     cca 2,5 m
2
/2cm/pytel 

- Potřeba vody:     cca 18 l záměsové vody/50 l pytel 

- Způsob dodávky:    25 kg pytel, 50 pytlů/pal. = 1200 kg 

 

Omítka štuková Baumit Sanova: 

Vodoodpudivá a vysoce paropropustná štuková omítka s rovnoměrnou strukturou, zvlášť 

vhodná pro sanaci vlhkého a soli zatíženého zdiva. 

- Zrnitost:     0,6 mm 

- Pevnost v tlaku (28 dní):   ≥ 2,0 N/mm
2
 

- Min. tloušťka omítky v interiéru:  2 mm 

- Spotřeba:     cca 2,4 kg/m
2
/2mm 

- Vydatnost:     cca 16,6 m
2
/pytel při tloušťce 2 cm 

- Potřeba vody:     cca 9-10 l záměsové vody/40 kg suché  

směsi  

- Způsob dodávky:    40 kg pytel, 35 pytlů/pal. = 1400 kg 
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3.3.2. Pracovní podmínky 

Stávající objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace i 

elektrickou energii). Vlastník budovy umožní dodavateli přístup k veškerým těmto zdrojům 

potřebným k zhotovení sanace. Strojní sestavu tvoří pouze vrtačka a injektážní čerpadlo, které 

je nutné připojit ke zdroji elektrické energie 230V. Pro očištění nástrojů je nutná voda. Vrtání 

otvorů může být prováděno i při teplotách, které nedosahují +5°C, ale je při injektážních 

pracích je minimální teplota +5°C, tato teplota musí být zachována i po dobu tvrdnutí 

pryskyřice. Vzhledem k tomu, že veškeré práce jsou prováděny uvnitř objektu, tak není 

problém tyto podmínky dodržet.   

 

3.3.3. Převzetí pracoviště 

Pracoviště předává investor, nebo jím pověřený zástupce hlavnímu dodavateli, který je 

zastoupený stavbyvedoucím přímo na stavbě. Při přejímce zajistí investor přístup k odběru 

elektrické energie a vody. Investor zajistí dodavateli samostatnou uzamykatelnou místnost, 

která bude sloužit jako sklad. Dále bude umožněn volný přístup do celého suterénu, kde bude 

sanace probíhat a k WC v 1.NP. Investor povolí dodavateli používat výtah pro přepravu 

materiálu. Dodavatel převzetím přejímá odpovědnost za celý sanovaný suterén a vše na 

staveništi. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku, který stvrdí podpisem obě 

pověřené osoby. Od této chvíle je nadále dodavatel povinen zapisovat veškeré činnosti do 

tohoto deníku.  

 

3.3.4. Převzetí pracoviště 

Na stavbě se budou nacházet celkem 4 osoby včetně stavbyvedoucího, který se bude 

zároveň podílet i na realizaci sanace. 

Pracovníci: 

- Stavbyvedoucí, který je zároveň i mistr a stavební dělník 

- 1 stavební dělník 

- 2 pomocní dělníci 

3.3.5. Stroje a pracovní pomůcky 

 

2 x Příklepová vrtačka MAKITA HP1630K 

- Hmotnost 1,9 kg 

- Příkon 710 W 
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Injektážní čerpadlo IVS-1 

Pístové čerpadlo s plynulou regulací injektážního tlaku pro klasickou mikro injektáž 

jednosložkovými PUR hmotami.   

- Hmotnost 8 kg 

- Pracovní tlak od 0 do 250 barů plynule 

- Dopravní výkon do 0,7 l/min dle viskozity hmoty 

- Pohon čerpadla El. vrtačka FERM 

 

Obrázek č.28: Injektážní čerpadloIVS-1 [14] 

 

Vrtačka FERM 

Je přizpůsobena pro připojení k čerpadlu IVS-1. Na přání zákazníka může být opatřena 

dálkovým ovládáním. 

- Příkon 1050 W 

- Otáčky 3000 ot/min 

 

Obrázek č.29: Vrtačka FERM [14] 

 

3.3.6. Pracovní postup 

 

Vrtání otvorů 

Před samotným vrtáním si je nutné otvory nejprve vyměřit. Otvory budou rozmístěny 

šachovnicově po celé ploše jednotlivých stěny. Tyto otvory od sebe budou vzdáleny osově 

150 mm. Průměr těchto otvorů bude 12 mm a budou vrtány kolmo ke stěně.  
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Injektáž 

Před injektáží budou všechny otvory osazeny ocelovými pakry. Teprve poté bude 

pomocí čerpadla prováděna tlaková injektáž Polyuretanovou pryskyřicí MEDIATAN 705. Pro 

injektáž je předepsaný tlak 20 barů. Ještě než budou odstraněny pakry, bude provedena 

kontrola tohoto procesu technickým dozorem investora. Nakonec budou zbývající díry a 

nerovnosti zatmeleny. 

 

3.3.7. Provádění sanační omítky - postup 

Jakmile úplně vytvrdne injektážní hmota, což je po minimálně 24 hodinách, bude 

provedena sanační omítka. Pro lepší přilnavost provedeme sanační postřik. Po vyschnutí 

naneseme jádrovou sanační omítku Baumit Sanova L v tloušťce 30 mm. Po vytvrdnutí 

provedeme štukovou omítku v tloušťce 2 mm.  

 

 

Příprava omítek 

Omítky obsahují příměsi, které musí řádně reagovat s vodou. Proto je potřeba 

dodržovat dobu míchání směsi a množství záměsové vody, uvedené na obalu nebo 

v technickém listě příslušné omítky. K rozmíchání použijeme ruční míchadlo, běžnou 

bubnovou míchačku nebo omítací stroj s přídavným domíchávacím zařízením. Způsob 

míchání se řídí typem omítky. Dodržení výše uvedených požadavků je velmi důležité pro 

správnou funkčnost omítek a tím i celého systému.  

 

Zpracování omítek 

Nejprve naneseme sanační pohoz síťovitě tak, by pokrýval 50 – 75 % plochy zdiva. 

Tento postřik zlepší přilnavost další vrstvy k podkladu. 

V případech velkých nerovností, nebo při vysokém stupni zasolení zdiva se používá 

podkladní sanační omítka, která slouží jako akumulační vrstva pro jímání solí. 

Poté naneseme hlavní vrstvu ve dvou vrstvách po 15 mm. 

Jako povrchová úprava systému slouží speciální prodyšná sanační štuková omítka. Její povrch 

se upraví zafilcováním plstěným hladítkem.   

 

Nátěry sanačních omítek 

Platí zde zásada používání nátěrů, které nezamezují difuzi vodních par. Provádí se po 

vyzrání finální vrstvy omítky.  
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Provedením štukové omítky je u konce celý cyklus sanace suterénu. Poté proběhne 

předání staveniště nazpět investorovi. Před předáním musí být celý prostor staveniště 

vyklizen. 

 

3.3.8. Kontrolní a zkušební plán 

 

Název činnosti Předmět kontroly Parametry kontroly 

Vrtání otvorů Kontrola rozmístěný otvorů, 

průměr vrtáku 

Shoda s projektovou 

dokumentací 

Osazení pakrů Pakry Kontrola jestli jsou osazeny 

všechny otvory 

Tlaková injektáž Injektážní čerpadlo Tlak 

Pracovní prostředí Teplota +5°C až +20°C 

Odstranění pakrů, zatmelení Stěna Rovinatost stěny 

Sanační postřik Stěna Rovnoměrné pokrytí celé 

plochy stěn 

Sanační omítka Omítka Tloušťka, rovinnatost 

 

 

3.3.8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

V průběhu celé realizace je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Kdyby, i přesto došlo 

k nehodě, je nutné dodržovat následující opatření: 

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout a vyhledat lékařskou pomoc 

- Znečištěnou pokožku omýt teplou vodou a mýdlem 

- Osoby manipulující s nebezpečnými látkami, musí být seznámen s účinky těchto látek 

 

Zákony a nařízení: 

- Zákon č 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (BOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

3.4. Rozpočet tlakové injektáže 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 1 

Tlaková 

injektáž  JKSO  

Objekt 
Název 

objektu     SKP  

2   Tlaková injektáž Měrná jednotka 

Stavba Název stavby 

 

  Počet jednotek 

1   Administrativní objekt Náklady na m.j.  

Projektant       Typ rozpočtu 

Objednatel         

Dodavatel     

 

Zakázkové číslo  

Rozpočtoval       Počet listů  

Rozpis ceny 

  Název         Celkem 

  HSV       63 399,26 

  PSV       514 745,84 

  MON       0,00 

  

Vedlejší 

náklady       0,00 

  

Ostatní 

náklady       0,00 

  Celkem       578 145,10 

  

 

          

  

 

          

            

Vypracoval   

Za 

zhotovitele   

Za 

objednatele   

Jméno :   Jméno :   Jméno :   

  

 

  

  

    

            

Datum :   Datum : 

 

Datum :   

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

Základ pro DPH 15 %     0,00 CZK 

DPH 15 %    0,00 CZK 

Základ pro DPH 21 %    578 145,10 CZK 

DPH 21 %    121 410,00 CZK 

Zaokrouhlení       -0,10 CZK 

CENA ZA OBJEKT 

CELKEM         699 555,00 CZK 
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REKAPITULACE DÍLŮ 

 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

P.č. Číslo 
položky 

Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     1 430,06 
1   Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 

mm, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, 
omítka 

m2 1,32000 1 083,38 1 430,06 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní     59 661,09 
2   Omítka jádrová lehčená Baumit Sanova L, 

ručně, tloušťka vrstvy 30 mm 
m2 126,45000 383,84 48 536,57 

3   Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně m2 126,45000 83,86 10 604,10 

4   Oprava cementových omítek stěn štukových do 
30 % 

m2 1,32000 152,70 201,56 

5   Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,50776 211,48 318,86 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     2 308,11 
6   Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,00000 79,59 2 308,11 

Díl: 711 Izolace proti vodě     514 745,84 
7   Injektáž stěny železobetonové tl.40 cm m2     126,45000 4 064,32 513 933,26 

8   Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,58865 226,43 812,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební 

díl     

  

  Typ dílu 

  

  

Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV  1 430,06 

61 Úpravy povrchů vnitřní     HSV   59 661,08 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV  2 308,11 

711 Izolace proti vodě     PSV  514 745,84 

  CELKEM  OBJEKT        578 145,09 
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3.5. Harmonogram tlakové injektáže 

            

Obrázek č.30: Harmonogram tlakové injektáže 
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4. Předání a převzetí sanovaného suterénu 

 

Po ukončení sanace dle harmonogramu v úterý 25.2.2014 bude celé sanované dílo 

předáno investorovi tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo. Během celého průběhu sanace 

bude veden stavební deník, který po skončení prací předá zhotovitel investorovi. 

Investorem zvolený technický dozor bude na stavbu přivolán ještě před prováděním 

sanačních omítek, podle harmonogramu dne 19.2.2014, aby odsouhlasil polohu výztuže 

Helibar a zkontroloval rozmístění jednotlivých vrtů tlakové injektáže.  

Předání proběhne co nejdříve po skončení prací, jelikož suterén je potřeba nadále 

využívat, tudíž ve středu 26.2.2014 bude celé dílo předáno.  

 

Odsouhlasení prací 

            Stavební dozor zkontroluje, že předmětné závazky byly provedeny v souladu se 

závazky dodavatele a odpovídají požadavkům dokumentace TKP. Požadavek na odsouhlasení 

prací bude podán písemně. Dokud zhotovitel dílo nepředá, tak za něj nadále zodpovídá a je 

povinen odstranit případné vzniklé škody. 

 

Převzetí prací 

             Převzetí bude provedeno přejímacím řízením, které svolá objednatel po oznámení 

zhotovitele. Podmínkou je dodržení veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Zde 

také předá zhotovitel objednateli stavební deník. 

 

5. DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ SANOVANÉHO OBJEKTU 

 

Po převzetí je uživatel nadále povinen užívat suterén dle následujících dle 

doporučených zásad, protože při jejich nedodržení je záruka neplatná. 

 

Zásady 

            Je nutné, aby v suterénu nebyly provozy se zvýšenou vlhkostí, což by mělo být 

dodrženo vzhledem k tomu, že místnosti slouží jako sklady. V případě nového nátěru, je nutné 

opět použít nátěr nezamezující difuzi vodních par. Důležité je pravidelné přirozené větrání 

pomocí oken.  
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6. Závěr 

 

Celý proces zvolené sanace bude probíhat podle harmonogramu od pondělí 2. prosince 

2013 do úterý 25. února 2014. Celkem tedy 58 pracovních dní po osmi hodinách. 

Celkové finanční náklady na celou sanaci jsou vypočteny na 997 671 Kč včetně DPH. 

Z této částky představuje téměř 3/4 nákladů na dodatečnou hydroizolaci. Celkové náklady 

tvoří přibližně 3 % z celkové ceny celého objektu. 

Z uvedeného vyplývá, že je mnohem lepší důkladná kontrola a návrh již během 

realizace, abychom zabránili následným poruchám a tím vysokým finančním nákladům. 

Během sanace navíc nelze daný prostor využívat, což představuje další náklady.  

 

 

Obrázek č.31: Graf finančních nákladů 

 

 

Obrázek č.32: Graf doby provádění 
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E. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 

Internetové stránky stavebních materiálů, strojů a zařízení: 

 

[1]  www.structuredfoundationrepairs.com 

[2]  www.statik-projektant.cz 

[3]  www.cideas.cz 

[4]  www.helifix.cz 

[5]  www.helifix.com 

[6]  www.rucni-naradi.cz 

[7]  www.naradi-vitek.cz 

[8]  www.andersal.com 

[9]  www.e-pristroje.cz 

[10]  www.dast-sy.cz 

[11]  www.sanace-zdiva-praha.cz 

[12]  www.witro.cz 

[13]  www.mibag.cz 

[14]  www.vorek.cz 

[15]  www.amteko.cz 

 

Přednášky odborných předmětů: 

[16]  Realizace a příprava rekonstrukcí 

 

Použitý software: 

[17]  AutoCAD Autodesk spol. s.r.o. 

[18]  BuildpowerS RTS a.s. Brno¨ 

[19]  Stavební fyzika 2010, Svoboda software K-CAD s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

http://www.structuredfoundationrepairs.com/
http://www.cideas.cz/
http://www.helifix.cz/
http://www.witro.cz/
http://www.mibag.cz/
http://www.vorek.cz/
http://www.amteko.cz/
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Normy, vyhlášky, směrnice: 

[20]  ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

[21]  ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – základní 

ustanovení 

[22]  ČSN P 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

[23]  Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

[24]  Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

[25]  Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu  

(stavební zákon) 

[26]    Směrnice WTA 2-9-04/D - Sanační omítkové systémy 

[27]    Směrnice WTA 4-4-04 -  Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 

 

 


