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ANOTACE  

 

Tématem této bakalářské práce je stavebně technologická studie provedení dodatečné 

hydroizolace bytového domu ve dvou variantách včetně nabídky a porovnání. 

V této práci jsem vypracovala stavebně technologickou studii dvou systémů 

dodatečné hydroizolace bytového domu. První varianta patří mezi vzduchověizolační systémy 

dodatečných hydroizolací. Jde o svislou hydroizolaci nopovou fólií z vysokohustotního 

HDPE. Tato varianta je doplněna provedením nového odvodnění okolí domu novou drenáţí 

napojenou do kanalizace. Druhá varianta patří mezi chemické injektáţní metody. Jde o 

hydroizolační gelovou injektáţ do okolní zeminy přes obvodovou zeď suterénu. 

Porovnáním těchto metod bylo zjištěno, ţe první metoda je výhodnější ţivotností i 

cenou. 

Klíčové pojmy: stavebně technologická studie, dodatečné hydroizolace, chemické 

injektáţní metody, odvodnění, svislá izolace nopovou fólií 

 

ANNOTATION 

 

The theme of this bachelor thesis is architectural and technological study of the 

additional residential house construction waterproving. 

In this work, I worked construction and technological study of two systems, 

additional waterproofing residential building. The first option is the air-insulated systems for 

additional waterproofing. It is the vertical waterproofing nep sheet of high density HDPE. 

This option is accompanied by the implementation of a new drainage around the house of a 

new drainage connection to sewerage. The second option is one of the chemical injection 

method. It is a waterproofing gel injection into the surrounding soil through the perimeter 

wall of the basement.  

By comparing these methods, it was found that the first method is preferable to life 

and price.  

 

Key words: building technology studies, additional membranes, chemical grouting 

methods, drainage, vertical nep foil insulation 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

 

 

 

 

Ψ - vlhkost objemová  (% objemu) 

 - objem volné vlhkosti obsaţené v materiálu zjištěné sušením (m³) 

V - objem materiálu (m³) 

u - hmotnostní vlhkost materiálu (% hmotnosti) 

m - hmotnost materiálu ve vlhkém stavu (g) 

m₀ - hmotnost materiálu v suchém stavu  

 sorpční hmotnostní vlhkost materiálu (%) 

 rovnováţná vlhkost materiálu ve vlhkém stavu dosaţená sorpcí (g) 

  

 

ČSN – česká státní norma 

WTA – vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky 

STS – stavebně technologická studie 

HDPE – vysokohustotní polyetylén 

DPH – daň z přidané hodnoty 
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ÚVOD 

 

Podle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní 

ustanovení zahrnuje sanace vlhkého zdiva systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních 

opatření. Tento systém se aplikuje na podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo 

dlouhodobě namáháno zemní vlhkostí, sráţkovou vodou prosakující do zeminy kolem 

objektů, vodou stékající po terénu a odstřikující od jeho povrchu i vodou kondenzující 

z vlhkého vzduchu a které má v důsledku toho zvýšenou nebo vysokou vlhkost. Cílem 

sanačních opatření je trvalé sníţení obsahu vlhkosti ve zdivu. 

V této práci v rámci stavebně technologické studie navrhuji dva způsoby provedení 

dodatečné hydroizolace bytového domu, u kterého stávající hydroizolace a drenáţní systém 

jiţ přestaly plnit svůj účel a zdivo vykazuje zavlhnutí.  

Prvním navrţeným způsobem provedení dodatečné hydroizolace je metoda svislé 

hydroizolace obvodového zdiva profilovanou nopovou fólií z vysokohustotního HDPE s výší 

odvětrávacího nopu 20 mm. Fólie se ukotví z vnější strany na obvodové zdivo a chrání 

geotextílií. Mezi fólií a obvodovou stěnou se vytvoří vzduchová mezera, která umoţňuje 

odvětrávat vlhkost  a tím se vytvoří dobré podmínky pro její sníţení nebo úplné odstranění ze 

stavební konstrukce. Zároveň se provede nové odvodnění okolí domu drenáţí zaústěnou do 

kanalizace tak, aby se zabránilo přístupu povrchové a podpovrchové vody k objektu. Voda, 

která by předtím vsakovala do stavební konstrukce, nyní po nopové fólii steče dolů, kde ji 

drenáţ odvede do kanalizace.    

Druhým navrţeným systémem je metoda hydroizolační gelové injektáţe do okolní 

zeminy v kombinaci se sanačními omítkami na vnitřní straně obvodového zdiva. Injektáţí do 

okolní zeminy se vytvoří gelová membrána, která trvale zamezí přístupu vody k obvodovému 

zdivu. Gelová membrána tedy nahradí původní nefunkční hydroizolaci a odvodnění.   

Navrţené způsoby dodatečné hydroizolace mezi sebou porovnám s cílem určit jejich 

výhody a nevýhody a vhodnost pro daný objekt.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Působení vlhkosti na stavební materiály 

 

Definice vlhkosti 

 

Vlhkostí rozumíme aktuální stav zaplnění systému vodou fyzikálně vázanou, která 

nevytváří vodní hladinu ani spojitou fázi schopnou toku. Vlhkost lze definovat jako mnoţství 

vody, které v daném okamţiku materiál obsahuje.  

Nejběţněji pouţívanou veličinou pro hodnocení vlhkosti je vlhkost hmotnostní 

(váhová). Značí se u a je vyjadřována v procentech hmotnosti poměrem hmotnosti vody a 

suchého základu. 

 

 

 

u hmotnostní vlhkost materiálu (% hmotnosti) 

m hmotnost materiálu ve vlhkém stavu (g) 

m₀ hmotnost materiálu v suchém stavu (zdánlivě suchém stavu 

dosaţeném sušením při teplotě niţší neţ 105°C±2°C (g) 

 

Další pouţívanou veličinou je objemová vlhkost ψ vyjadřována v procentech objemu 

materiálu. 

 

 

 

Ψ vlhkost objemová  (% objemu) 

 objem volné vlhkosti obsaţené v materiálu zjištěné sušením (m³) 

V objem materiálu (m³) 
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Vlhkost materiálu se v prostředí stálé teploty a relativní vlhkosti vzduchu ustálí na 

konstantní hodnotě. Tuto hodnotu nazýváme rovnováţná vlhkost neboli sorpční hmotnostní 

vlhkost  (% hmotnosti). 

 

 

  

 sorpční hmotnostní vlhkost materiálu (%) 

 rovnováţná vlhkost materiálu ve vlhkém stavu dosaţená sorpcí (g) 

 hmotnost materiálu v suchém stavu (zdánlivě suchém stavu 

dosaţeném sušením při teplotě niţší neţ 105°C±2°C.  

 

Se změnou vlhkosti okolního vzduchu však dochází k procesu sorpce, tedy výměny 

vodní páry mezi prostředím materiál obklopující a samotným materiálem. Vlhkost materiálu 

neustále směřuje ke stavu rovnováţné ustálené vlhkosti. 

Po překročení rovnováţné vlhkosti se stavební konstrukce dostávají do stavu 

nadměrné vlhkosti. Tato vlhkost podstatným způsobem zhoršuje funkci materiálu 

v konstrukci. V trvalém stavu vede k výskytu mikroorganismů, výkvětům soli a pobyt 

v těchto prostorech se stává hygienicky závadným. 

Kritická vlhkost je vlhkost, která v setrvalém stavu směřuje nejdříve k rozpadu 

povrchu konstrukce a poté k rozpadu konstrukce samotné. Kritické mnoţství vody vyjadřuje 

stupeň nasáknutí cca 60 - 80 % plné nasákavosti. Při této a vyšší vlhkosti dochází k přechodu 

vody z kapalné do pevné fáze a k narušování struktury materiálu.   
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1.2 Příčiny hydrofyzikálního namáhání staveb 

 

Příčinou hydrofyzikálního namáhání stavebních konstrukcí je pronikání vody do 

stavebních materiálů. Kaţdý stavební materiál má určitou přirozenou vlhkost. Voda 

pronikající do stavebních konstrukcí přirozenou vlhkost zvyšuje, čímţ negativně ovlivňuje 

ţivotnost materiálů a tedy i plného vyuţívání stavebních objektů k určeným účelům. 

Voda pronikající do stavebních konstrukcí můţe být ve skupenství kapalném (voda, 

tající sníh), plynném (vodní pára) i pevném (sníh, námraza, led). 

Sráţková voda působí na velmi exponované povrchové vrstvy konstrukcí. Tato voda 

působí ve formě deště, odstřikující vody a tajícího sněhu a můţe pronikat nedostatečně 

odolným povrchem do velké hloubky konstrukce. 

Kapilární voda vniká do stavebních konstrukcí procesem kapilární elevace ze zeminy 

pod úrovní terénu, kde se projevuje i podpovrchová sráţková voda, případně i voda 

zkondenzovaná na základovém zdivu.   

Kondenzovaná voda vzniká kondenzací vodní páry vlivem nepříznivých tepelně-

technických parametrů objektu. Vodní pára přechází do kapalného skupenství při překročení 

rosného bodu na povrchu chladných částí konstrukce, v místech tepelných mostů nebo uvnitř 

konstrukce tzv. kapilární kondenzací. Povrchová kondenzace vodních par můţe vznikat 

v základech, v podzemní části objektu, uvnitř objektu i na vnějších stranách obvodové 

konstrukce.  

Voda působící hydrostatickým tlakem na konstrukce nacházející se pod hladinou 

podzemní vody proniká do stavebních materiálů působením gravitace. 

Dalšími moţnými zdroji vysoké vlhkosti jsou náhlé havárie a závady na rozvodech 

vody a kanalizace. 
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1.3 Degradační účinky vlhkosti na vlastnosti stavebních materiálů  

 

Rozloţení vlhkosti ve stavební konstrukci není rovnoměrné, závisí na prostředí, 

v němţ se materiál nachází, na struktuře materiálu a sloţení konstrukce. Většina stavebních 

materiálů je porézních (kromě skla, kovů a některých umělých hmot). Póry jsou však za 

běţných podmínek vyplněny vzduchem a neovlivňují materiálové charakteristiky stavebních 

materiálů. Vlivem kapilárních sil se do pórů mohou dostat se vzduchem i voda a vodní pára, 

které jiţ mění mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů. Základní podmínkou 

transportu vlhkosti ve stavebních materiálech je komunikace mezi póry. 

Rozhodující formou transportu vlhkosti je difúze vodní páry. K šíření vody 

v konstrukci dochází v důsledku rozdílu parciálních tlaků vodní páry. Voda vzlínající 

v kapiláře narazí na pór většího poloměru, odpaří se na konci kapiláry a difunduje k protější 

stěně, kde zkondenzuje a v kapalném skupenství pak vzlíná kapilárou k dalšímu póru. 

Se vzrůstajícím podílem vody jako vodiče tepla a klesajícím podílem vzduchu jako 

tepelného izolantu se zvyšuje tepelná vodivost stavebních materiálů, zvyšuje se součinitel 

tepelné vodivosti a klesá tepelný odpor. Zároveň se sniţuje povrchová teplota, která můţe 

klesnout aţ pod rosný bod a tak dochází k povrchové i vnitřní kondenzaci a tudíţ i ke 

zvyšování vlhkosti konstrukce, které má za následek opětovné stoupání tepelné vodivosti.  

Účinky vlhkosti mají cyklický a proměnný charakter, střídání teplot den – noc, 

ročních období. V zimě voda ve stavebních materiálech promrzá, čímţ zvětšuje svůj objem a 

v kombinaci s mineralogickým či chemickým sloţením stavebních materiálů je hlavní 

příčinou celkového znehodnocování aţ rozpadu struktury stavebního materiálu. Voda je 

největším nepřítelem stavaře, protoţe většinu degradačních procesů urychluje. 
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1.4 Metody používané ke snižování vlhkosti  

 

Vysoká vlhkost zhoršuje vlastnosti stavebních materiálů, čímţ je ovlivněna ţivotnost 

stavby, ale i moţnost pouţívání objektů.  

Volbě sanační metody by měl vţdy předcházet stavební průzkum. Cílem stavebního 

průzkumu je zjistit celkový stav stavby, způsob jejího provedení, hydrogeologické podmínky 

a faktory vnějšího prostředí, které mohou mít vliv na posuzovaný objekt. Průzkum zachycuje 

současné geometrické uspořádání a sloţení konstrukcí, jejich vady, příčiny vad, vlhkostní 

reţim stavby, druh, kvalitu a stav zabudovaných materiálů, míru jejich porušení a jejich 

vlastnosti, především pevnost, schopnost sorpce vody a odolnost vůči povětrnostním vlivům. 

Projekt sanačních zásahů a návrh sanační metody vychází z výsledků stavebního 

průzkumu a záměru způsobu dalšího uţívání sanovaného objektu. Jakákoli sanační metoda 

pro dodatečnou ochranu objektu by měla vţdy být doplněna opatřeními, která preventivně 

zcela odstraňují nebo alespoň reálně omezují příčiny zvýšené vlhkosti konstrukce.  

Metody sanací rozdělujeme na přímé, které přímým zásahem do konstrukce eliminují 

stávající vlhkost a zabraňují jejímu dalšímu šíření, a nepřímé, které zahrnují celou řadu 

preventivní opatření.  

 

Metody přímé jsou rozdělovány do několika základních skupin. 

 

Metody mechanické, při kterých je nefunkční hydroizolace zcela nahrazena nebo je 

vytvořena hydroizolace nová, dosud neexistující. 

Postupné prořezávání obvodového zdiva je metodou sanace, kdy  se různými 

způsoby vytváří ve zdivu průběţná horizontální spára, do které se po jednotlivých úsecích 

vkládá a následně utěsňuje hydroizolace. 

Podsekávání a postupné probourávání je variantou metody prořezávání. Do postupně 

probouraných otvorů v původním zdivu se postupně vkládají hydroizolační pásy a dozdí se 

zdivo nové. Tato metoda, stejně jako metoda prořezávání je velmi pracná a časově náročná. 

Zatlačování profilovaných desek z nerez oceli pomocí rázů posuvného 

pneumatického kladiva do loţných spár je metoda spolehlivě účinná a ţivotnost hydroizolace 

je téměř neomezená za předpokladu vodotěsnosti spojů. Nedostatkem této metody je 

dynamické zatíţení, na něţ konstrukce většinou nebyla dimenzována. 
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Metody vzduchoizolační jsou zaloţeny na principu oddělení svislých nebo 

vodorovných konstrukcí od zeminy vzduchovými odvětrávanými dutinami s různým 

konstrukčním řešením. Zamezují přímému přestupu vlhkosti ze zeminy a současně umoţňují 

odpařování vodní páry ze stavebních konstrukcí do dutin, které jsou odvětrávány proudícím 

vzduchem pomocí nasávacích a vydechových otvorů. 

 

Metody elektroosmotické vyuţívají zákonitosti pohybu molekul vody 

v elektromagnetickém poli. Propojením na zdivu umístěných kladných elektrod (anod) se 

zápornými elektrodami zemními (katody) dochází k elektroosmóze. Molekuly vody se začnou 

pohybovat směrem ke katodě a tím dochází ke sniţování vlhkosti ve zdivu. 

      

Metody chemických injektáţí mohou nahrazovat nefunkční plošné, vertikální či 

horizontální hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti. Hydroizolační vrstva se vytváří 

vpravováním chemické látky do volných prostor pórů, kapilár a trhlin stavebního materiálu. 

Injektáţ můţeme dělit podle způsobu aplikace na beztlakovou, tlakovou a injektáţ 

hydrostatickým tlakem. Podle chemických účinků injektáţních prostředků na injektáţ 

utěsňující, hydrofobizační a impregnační. 

Chemické injektáţní metody nesplňují funkci parozábrany jako je tomu u 

mechanických metod.  

 

Doplňkové metody jsou součástí komplexního návrhu sanace vlhkého zdiva. Patří 

mezi ně stavební úpravy pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu, povrchová konzervace 

omítek, vnější nátěry a těsnění spár, úpravy povrchů pomocí sanačních omítek za pouţití 

materiálů s vysokou propustností a porézností, s nízkým difúzním odporem při současně 

sníţené kapilární vzlínavosti. Mezi doplňkové metody patří nové provedení odvodnění okolí 

stavby. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

2. Cíl práce 

 

Cílem této práce je v rámci stavebně technologické studie návrh a porovnání dvou 

variant provedení dodatečné hydroizolace stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům 

Kolaříkova ve Frýdku-Místku. 

Systémy sanace vlhkého zdiva se skládají z metod přímých i nepřímých, potaţmo i 

doplňkových. Jejich kombinace je závislá na typu sanovaného objektu, stávajících 

materiálech a jejich kvalitě, stupni vlhkosti zdiva, způsobu odvodnění okolí objektu a způsobu 

vniknutí vody a vlhkosti do objektu. Návrhu správné kombinace sanačních metod musí 

předcházet průzkum stavby.  

Stavebním průzkumem se zjistilo, ţe stávající hydroizolace jiţ neplní svou funkci. 

Taktéţ drenáţní systém jiţ není funkční a dešťová a podpovrchová voda od objektu neodtéká. 

Čímţ se zvyšuje vlhkost ve stavebních stavebních materiálech. Obvodové zdivo je zavlhlé a 

v suterénu bytového domu se na vnitřních stěnách vyskytuje plíseň. 

Mým úkolem je stavebně technologická studie dvou variant dodatečné hydroizolace 

stavby včetně nabídky a posouzení. Stavebně technologická studie by měla obsahovat 

charakteristiku staveniště, zdroje energií a pracovních sil, volbu mechanismů a nářadí, časový 

plán a stanovení ceny zakázky a zisku. Zařadím zde rovněţ technologický postup 

rozpracovaný na jednotlivé fáze.  

Dále vypracuji technologický předpis, ve kterém přiblíţím pouţité stavební 

materiály, způsob jejich dodávání, manipulaci s nimi, dopravu, skladování a podmínky 

pouţití. Technologický předpis bude dále obsahovat pracovní podmínky, poţadavky na 

předcházející činnosti, případné poţadavky na práci v zimním období. Dále personální 

obsazení, sloţení pracovní čety, poţadované kvalifikace jednotlivých pracovníků, jejich 

povinnosti a odpovědnost. Nedílnou součástí technologického předpisu je stanovení 

potřebných strojů, pracovních pomůcek ochranných prostředků. 

Vypracuji poloţkový rozpočet, časový harmonogram postupu prací a nakonec 

nabídku pro objednatele prací, která bude vycházet z STS a bude zahrnovat stručné 

představení firmy a její činnosti, technické řešení problému, cenu s DPH a čas nutný 

k provedení prací. To vše pro obě varianty. 

Na závěr obě varianty porovnám a zhodnotím, která je pro daný objekt vhodnější.   
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2.1 Stávající stav hydroizolace 

 

Průzkum stavby je technickým podkladem pro komplexní návrh sanačního zákroku 

na objektu. Podle ČSN P 73 0610 se výsledky průzkumu zpracují formou protokolu, jehoţ 

obsahem jsou zejména:  

- poznatky z místního šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí 

- fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva 

- popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva a míst 

provedených geologických sond v plánech objektu 

- výsledky průzkumu základové půdy  nebo hodnocení inţenýrsko-geologických 

poměrů blízkého okolí stavby 

- formulace příčin a způsobu vlhnutí a zasolení konstrukcí 

- doporučení způsobu a rozsahu vlhkostní sanace objektu, včetně potřebného 

zakreslení do plánů příslušného podlaţí 

 

Na základě stavebního průzkumu bylo zjištěno, ţe objekt je celopodsklepený. 

Nejniţší úroveň podlahy sklepa je 1,0 metru pod úrovní okolního terénu.  

Hydroizolace obvodového zdiva jsou buď narušené nebo nebyly v minulosti správně 

provedeny, proto je zejména obvodové zdivo provlhlé a vyţaduje provedení nové dodatečné 

hydroizolace.  

Stávající drenáţní systém základového zdiva je neúčinný nebo porušený natolik, ţe 

jiţ neplní svou funkci. Rovněţ stávající dešťové svody jsou v havarijním stavu a je nutné 

provést jejich výměnu včetně instalace nových lapačů nečistot. 

Z těchto důvodů dochází k průsaku povrchové i dešťové vody do sklepních prostor a 

k jeho celkovému podmáčení. Obvodové zdivo je zavlhlé, na stěnách sklepů se vyskytuje 

plíseň. 

     

 

 

  

 

 

 

Obr.č. 1 – Plíseň na zdivu 
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2.2  Návrh řešení 

 

 

Metoda svislé hydroizolace a drenáže 

 

Řešení spočívá v provedení dodatečné svislé hydroizolace objektu izolační 

profilovanou HDPE nopovanou fólií SANA, která se upevní zvenčí na obvodové zdivo, 

v kaţdém případě pod úroveň podlahy sklepa. Izolaci je nutno doplnit drenáţí a novou 

dešťovou kanalizací, čímţ se vyuţije jiţ provedený výkop. Nový drenáţní systém  a plastové 

dešťové svody je nutno svést do kanalizační jímky. 

Těmito pracemi se zamezí průsaku povrchové a dešťové vody do objektu, čímţ se 

odstraní příčina vlhnutí obvodového zdiva. Mezi fólií a obvodovou stěnou se vytvoří 

vzduchová mezera, která umoţňuje odvětrávat vlhkost  a tím se vytvoří dobré podmínky pro 

její sníţení nebo úplné odstranění ze stavební konstrukce. 

  Po provedení hydroizolačních prací je nutno ve vnitřních sklepních prostorech 

odstranit napadenou omítku, obnaţené zdivo vyspárovat, případně aplikovat protiplísňový 

postřik. Takto ošetřené zdivo se nechat obnaţené minimálně 1 rok z důvodu jeho postupného 

vysychání. 

 

 

Metoda chemické injektáže – hydroizolační gelová injektáž 

 

Řešení spočívá v hydroizolační gelové injektáţi do okolní zeminy přes obvodovou 

zeď v kombinaci se sanačními omítkami na vnitřní straně stavebního objektu. Injektáţí do 

okolní zeminy se vytvoří gelová membrána, která trvale zamezí přístupu vody ke stavebnímu 

objektu. Tato gelová membrána nahradí původní nefunkční hydroizolaci a nefunkční 

odvodnění okolí stavby. Následně aplikovaným sanačním omítkovým  systémem se opraví  

provlhlé stěny. 
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2.3 Stavebně technologická studie - metoda dodatečné svislé hydroizolace a 

drenáže 

 

Charakteristika staveniště 

Bytový dům se nachází na ulici Kolaříkova 1683 ve Frýdku-Místku, uprostřed 

sídliště Anenská. Jedná se o cihlovou stavbu z cihel CP, obvodová zeď tloušťky 450 mm. 

Objekt je celoplošně podsklepen. Staveniště je dostupné po pozemní komunikaci, před 

objektem se nachází parkoviště. Bytový dům sousedí s věţovým domem  a jeslemi. Prostor 

kolem obvodového zdiva je po celé délce objektu přístupný. Dále od objektu se nachází řídká 

zeleň (stromy, keře), které nebudou realizaci bránit a budou zcela v původním stavu 

zachovány. 

 

Zdroje energií 

 

Energie budou čerpány z domovních přípojek. 

 

Zdroje pracovních sil 

 

Pracovní tým se skládá z pěti zaměstnanců firmy a jednoho bagristy (zaměstnanec 

subdodavatele výkopových prací). Jeden ze zaměstnanců je stavbyvedoucí, který zodpovídá 

za průběh prací, organizuje práci, dohlíţí na jakost práce, zajišťuje potřebný materiál (dovoz 

štěrku), odvoz přebytečné zeminy, zajišťuje revize (voda, plyn, elektřina, kabelovka, 

internetové přípojky) a vede stavební deník. 3 zaměstnanci firmy jsou vyškolení a zaučení 

pracovníci, provádějí izolatérské a montáţní práce a dávají pokyny pomocnému pracovníkovi. 

1 zaměstnanec je pomocný pracovník, který plní zadané pokyny, obstarává donášku a 

přípravu materiálu.  

 

Mechanismy 

Bytový dům se nachází 15 km od sídla firmy. Pracovníci i materiál se dopraví na 

staveniště firemním automobilem Ford Transit. 

Výkop bude realizován minibagrem Caterpillar 301,8 – řešeno subdodávkou. 

Pro svařování fólie se pouţívá horkovzdušná svářecí pistole na fólie LEISTER Triac 

S s plynulou elektronickou regulací.  

Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 se pouţije pro hutnění zásypu. 
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Nářadí  

Lopata, krumpáč, špachtle, zednické kladivo, kartáč, kolečko, vrtačka, vodováha, 

metr, pásmo, nůţ na PHDE.  

Svislá hydroizolace kompletně izoluje spodní stavbu od okolního terénu a 

spolehlivě zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do zdiva. 

Fáze 1 

Odkopání zeminy kolem objektu pod úroveň základů 

 Nejdříve se provedou ruční výkopy na místech, kde se podle projektové 

dokumentace nacházejí přípojky elektřiny, vody, plynu, televize, internetu, kabelovky apod. 

Obnaţení přípojek je nutné, aby nedošlo k jejich poškození bagrem, který by je v zemi 

nezaregistroval. V případě plynové přípojky se ruční výkop provede do vzdálenosti 1 metru 

na kaţdou stranu, neboť je z bezpečnostních důvodů zakázáno v tomto prostoru provádět 

výkop bagrem. 

 Následuje odkopání zeminy bagrem kolem objektu pod úroveň základů 

(postupně dle statických poţadavků).  

Fáze 2 

Očištění a případná oprava obnaženého obvodového zdiva 

 Obnaţené obvodové zdivo se očistí od hlíny a kořenů. 

 Pokud je potřeba, provede se celková oprava obnaţeného zdiva. Opraví se díry 

ve zdivu, opadané zdivo vyzděním. 

Fáze 3  

Ukotvení a svaření hydroizolační fólie SANA 

 Na očištěné a opravené obvodové zdivo se ukotví a svaří hydroizolační 

tvarovaná fólie LITHOPLAST SANA. Fólie se přikládá z vnější strany objektu, čímţ se 

vytvoří mezi fólií a stěnou vzduchová mezera. Touto mezerou je moţné odvětrávat vlhkost a 

tím vytvořit příznivé podmínky pro její sníţení popřípadě odstranění ze stavební konstrukce. 
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Obr.č. 2 – Ilustrační obr. provedení svařování nopové fólie a poloţení nové drenáţe 

 

Obr.č. 3 – Ilustrační obrázek zasypání vyspádované drenáţe 300 mm vrstvou štěrku 

 Pás fólie LITHOPLAST SANA je široký 140 cm. Rozbaluje se vţdy svisle po 

stěně. Kotví se v horní řadě profilů asi po 30 cm tak, aby kotvy byly překryty horním pásem 

fólie. Pokud výška výkopu přesahuje šířku pásu, rozvine se další pás fólie, který se přesadí  o 

dvě řady přes spodní pás 

 Pokud je potřeba řezat fólii SANA, pouţije se speciální nůţ na HDPE fólie  

 Fólie SANA se vyvede 50 mm nad terén tak, aby její viditelná část nad 

terénem byla překryta odvětrávací lištou.  

http://www.aquasan.cz/images/200000006-af8a4b084c-public/svisla11.jpg
http://www.aquasan.cz/images/200000009-2c72e2e66a-public/svisla14.jpg
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 Fólie SANA se na poţadovaném kotvícím místě provrtá, zatluče se zednickým 

kladivem kotvící nýt do zdiva a nakonec se nop, ve kterém se nýt nachází zamaţe syntetickou 

kaučukovou pastou 

  Zaizolují se veškeré přípojky a přelepí se bitumenkaučukovou páskou 

 

Obr.č. 4 – Ilustrační obrázek řádného zaizolování přípojek 

 

Fáze 4 

Ukotvení vrchní nesavé geotextilie  

 ukotvení vrchní nesavé geotextilie Geomatex NTB 10  

 na kotveném místě se prořízne otvor pomocí noţe na PHDE fólie 

 vyvrtá se otvor příklepovou vrtačkou 

 Geotextílie se ukotví kotvícím systémem ETICS 

 Geotextílie se podle potřeby upaluje horkovzdušnými pistolemi LEISTER 

 Geotextilie chrání fólii LITHOPLAST SANA před mechanickým poškozením 

při zásypu zeminou 

 

http://www.aquasan.cz/images/200000204-4f672515aa-public/mini-52.jpg
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Fáze 5 

Drenáž 

 poloţení a vyspádování odvodňovací drenáţe DN100 

 napojení drenáţe do kanalizace 

 voda, která by předtím vsakovala do zdiva, nyní po fólii SANA steče dolů, kde 

ji drenáţ spolehlivě odvede do kanalizace.  

 

Obr.č. 5 – Poloţení nové drenáţe 

Fáze 6 

Zásyp 

 zasypání drenáţe 300 mm vrstvou štěrku 

 poloţení ochranné nesavé geotextilie Geomatex NTB 10 na štěrkovou vrstvu, 

aby se zamezilo proniknutí zeminy do drenáţe a předešlo se jejímu ucpání. 

 revize techniků příslušných přípojek – voda, plyn, elektřina, kabelovka, 

telefon, internet. Před zasypáním přípojek musí revizní technici zkontrolovat, zda jsou 

přípojky v pořádku a potvrdit zápisem do stavebního deníku, ţe jsou zasypány v souladu 

s předpisy.   
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 přípojky musí být před zasypáním výstraţně označeny 

 zasypání výkopu kolem objektu zeminou popřípadě štěrkem do výše okolního 

terénu  

 postupné hutnění zeminy hydraulickým dusadlem po vrstvách. Neudusaná 

zemina by časem sedla a kolem domu by se vytvořila propadlina. 

Fáze 7 

Nakotvení ochranných ukončovacích odvětrávacích lišt  

 odvětrávací lišty se přiloţí na SANA fólii, která je vyvedena 50 mm nad 

terénem 

 srovnají se do roviny vodováhou 

 kotví se provrtáním do zdiva a následným ukotvením systémem ETICS 

 odvětrávací lišty zamezují pronikání nečistot, dešťové vody a sněhu pod fólii 

LITHOPLAST SANA.   

 

Obr.č. 6 – Ilustrační obrázek osazení odvětrávacích lišt 

Fáze 8 

Konečná úprava terénu 

 uvedení okolního terénu do původního stavu  

 odvoz zbylé zeminy na skládku 

http://www.aquasan.cz/images/200000217-8a63e8c58c-public/mini-Sn%C3%ADmek+125.jpg
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 2.3.1  Technologický předpis 

 

1. Obecné informace 

 

Objekt se nachází uprostřed městské zástavby v dosahu místní komunikace, před 

objektem je parkoviště. Prostor kolem domu je dostatečný pro provedení výkopu,  uloţení 

vykopané zeminy, po dohodě s objednatelem bude určeno místo na skládku kameniva. 

Nedojde k záboru veřejného prostranství. 

 

2. Materiály 

 

Ventilační a drenážní vakuově tvarovaná polyetylénová fólie LITHOPLAST 

SANA 15/0,8 je profilovaná folie s výši odvětrávajícího nopu 20 mm, coţ umoţňuje účinné 

odvětrávání objektu. 

 

Obr.č. 7 – Polyetylénová fólie LITHOPLAST SANA 

 

Je odolná vůči tlakové vodě, agresívním látkám, alkoholům, organickým kyselinám, 

ropným produktům a vnikání radonu do budov. Vytváří dlouhodobou mechanickou ochranu 

hydroizolaci spodních staveb - ţivotnost min. 80 let. Kvalita fólie je certifikována systémem 

řízení jakosti dle ISO 9001.  

Je vyrobena z vysoce odolného vysokohustotního polyethylenu /HDPE/, který 

vykazuje výborné mechanické vlastnosti a chemickou stálost. Je svařitelná. Není napadána 

plísněmi a bakteriemi. 

Tvarovaná nepropustná nopovaná fólie odděluje stavbu od vlhkého okolního 

prostředí. Výstupky – nopy zajistí lepší proudění vzduchu, a tím i urychlení odvádění vody do 

drenáţního systému. 
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Tab.č. 1 – Technické údaje LITHOPLAST SANA 15/0,8 

Materiál polyetylen HDPE  

Objemová hmotnost 950 kg/m³ 

Barva  černá 

Výchozí tloušťka fólie 0,8 mm ± 10 % 

Šířka fólie 1400 mm ± 2% 

Délka pásu 20 bm ± 0,5 bm 

Pevnost v tlaku 0,33 N/mm² ± 10 % 

Rozměrová stálost max. ± 2 % 

Nasákavost  max. 1% 

Tepelná odolnost 20 aţ  70 °C 

Reakce na oheň F 

Objem vzduchu v kopulkách 3,5 l/m² 

Objem vzduchu v mezeře 9,5 l/m² 

Výška kopulek cca 13 mm 

Balení  28 m²/roli 

Plošná hmotnost 0,76 kg/m² 

Hmotnost balení 21,28 kg 

 

Skladování výrobku musí být v suché, uzavřené, neosluněné místnosti podle ČSN 

640090 při teplotě 5 – 35 °C.  

Tento výrobek je z polyetylénu a je povaţován z hlediska vyhlášky MŢP č. 381/2001 

ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví katalog odpadů, jako  ostatní odpad. Čistý 

odpad lze recyklovat. Odpad nevhodný k recyklaci lze skládkovat. Se znečištěným odpadem 

je nutné nakládat podle druhu znečišťující látky v souladu se zákonem o odpadech. Ve smyslu 

zákona 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích není tento výrobek 

nebezpečný. 

 

Geotextilie Geomatex NTB 10 je netkaná geotextilie, která zajišťuje  vlastnosti 

chráněného materiálu při ukládání druhého, tedy ochranu izolační fólie LITHOPOR SANA 

před porušením přisypávanou zeminou a dále ochranu štěrkové vrstvy nad drenáţí před 

proniknutím zeminy do drenáţe, ve snaze předejít následnému ucpání drenáţe. 
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Obr.č. 8 – Geotextilie GEOMATEX NBT 10 

 

Hlavním výrobním polymerem je polypropylen. Geotextilie je vyráběna z vysoce 

kvalitního polypropylenu (PP) moderní vpichovanou technologií z řezaných vláken a 

následně se tepelně upravuje, coţ zvyšuje pevnost geotextilie. Není napadána plísněmi a 

bakteriemi, snáší alkalické prostředí, kyselé prostředí, odolává rozpouštědlům. Barva je bílá. 

Podle normy EN ISO 10318 je geotextilie plošný, polymerní (tedy syntetický) nebo 

přírodní materiál, který můţe být tkaný, netkaný nebo pletený, pouţívaný ve styku se 

zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. 

Geotextilie Geomatex NTB 10 plní v konstrukcích funkci filtrační, separační a 

ochrannou. 

 

Tab.č. 2 – Technické údaje geotextilie GEOMATEX NBT 10 

Plošná hmotnost 100 g/m² 

Tloušťka při 2 kPa 0,6 mm 

Mechanická odolnost proti protlačení 1,05 kN 

Standardní délka role 150 m 

Šířka role  2 m 

Plocha role 300 m² 

Průměr role 0,46 m 

Hmotnost role 30 kg 

Materiál  polypropylen 

http://www.geomat.cz/geotextilie-tkane/27
http://www.geomat.cz/geotextilie-netkane/28
http://www.geomat.cz/geotextilie-pletene/29
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Páska TB 211 Butyl – oboustranná 

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro spojování tvarovaných fólií 

LITHOPLAST SANA a izolaci přípojek. 

 

Obr.č. 9 – Butylkaučuková páska 

Páska se po odstranění jedné ochranné vrstvy nalepí na fólii, poté se odstraní druhá 

ochranná vrstva a přiloţí se napojovaný pás fólie. v přesahu 50 mm a spoj se dotlačí 

válečkem. U tvarovaných fólií vkládáme lepící pásku mezi první a druhou řadu kopulek. 

Nejvyšší pevnosti spoje u butylkaučukových pásků je dosaţeno po 24 hodinách.  

 

PL oplastovaná lišta 

Ukončovací lišta je vhodná pro ukončení všech nopových folií. Je vyztuţena 

děrovaným pozinkovaným plechem s oboustranně provařenou fólií PENEFOL, celková tl. 

lišty je 3,5 - 4 mm. Lištu je moţné ohýbat do jednoduchých profilů tvaru L, Z pro vytvoření 

ukončení tvarovaných fólií LITHOPLAST. Lištu je moţno kotvit do stavební konstrukce. 

 

   

Obr.č. 10 – Ukončovací lišta 
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Drenážní trubky DXZ 100 jsou ohebné trubky z PVC s vlnitou děrovanou stěnou. 

Dráţky pro vstup vody jsou umístěny ve spodní části vlny a tím chráněny proti zanesení.  

                                      

Obr.č. 11 – Drenáţní trubka DXZ 100 

Tab.č. 3 – Technické údaje drenáţních trubek DXT 100 

Technické údaje 

DN 100 

Vnější/vnitřní průměr 100/91 mm 

Vsakovací plocha 45 cm²/m 

Délka návinu 50 m 

Hmotnost návinu 21 kg 

Vnější průměr návinu 1280 mm 

Šířka návinu 490 mm 

Vnitřní průměr návinu 590 mm 

 

3. Pracovní podmínky 

 

Kolem celého výkopu bude skládka vykopané zeminy. Po dohodě s objednatelem 

bude vymezeno místo pro uskladnění štěrku a stavební suti. Ostatní materiál a nářadí bude 

firma skladovat ve vymezené, uzamykatelné místnosti uvnitř budovy.  

Potřebnou elektrickou energii bude firma získávat napojením na domovní 

elektrorozvaděč. 

Práce budou probíhat v letním období a nebude zapotřebí osvětlení prostoru 

staveniště, stejně tak teplotní podmínky budou vyhovovat, zejména při svařování fólií.  

 Přístupová cesta je po pozemní komunikaci, před objektem se nachází parkoviště. 

Prostor kolem obvodového zdiva je po celé délce objektu v šíři min. 2 m zcela přístupný. Dále 

http://shop.staviva.cz/shop/product/hadice-drenazni-eurodrain-dn-100-zluta-50m-glynwed/
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od objektu se nachází řídká zeleň (stromy, keře), které nebudou realizaci bránit a budou 

v původním stavu zachovány. 

 

4. Převzetí pracoviště 

 

Pracoviště se převezme zápisem do stavebního deníku. Předtím objednatel prací 

zajistí na své náklady veškerá písemná povolení k odkrytí sítí od dotčených organizací ( plyn, 

voda, elektřina, telefon, kabelová TV apod.), dále vytýčení těchto sítí a nahlášení opravy 

svislé hydroizolace na příslušném stavebním úřadě (ohlášení prací). Objednatel prací také 

zajistí souhlas majitele pozemku o záboru půdy na dobu provádění hydroizolačních prací.  

 

5. Obecné  pracovní podmínky 

 

Poţadované povětrnostní podmínky – fólie LITHOPLAST SANA se nesmí svařovat 

za teploty niţší neţ 5 °C a deštivého počasí. Práce nesmí probíhat v zimním období.  

Zemina z výkopu bude uloţena do výšky min. 0,9 m nad terénem a bude tak tvořit 

překáţku proti pádu do výkopu. Kde to nemůţe být zajištěno, ohradí se výkop ve vzdálenosti 

1,5 m od hrany výkopu jednotyčovým zábradlím 1,1 m vysokým. 

Vstupují-li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,8 m. Výkop se 

nemusí paţit, neboť jeho hloubka nepřesahuje 1,3 m. 

Za  deštivého počasí dochází k nasáknutí zeminy vodou, výkopy začínají být 

nestabilní a dochází k sesouvání zeminy do výkopu. Zeminu je nutno opět z výkopu odstranit, 

čímţ se prodluţuje doba trvání prací.  

Instruktáţ pracovníků provádí stavbyvedoucí.    

 

6. Personální obsazení 

 

Pracovní tým se skládá z pěti zaměstnanců firmy a jednoho bagristy (zaměstnanec 

subdodavatele výkopových prací). Jeden ze zaměstnanců je stavbyvedoucí, který zodpovídá 

za průběh prací, organizuje práci, dohlíţí na jakost práce, zajišťuje potřebný materiál (dovoz 

štěrku), odvoz přebytečné zeminy, zajišťuje revize (voda, plyn, elektřina, kabelovka, 

internetové přípojky) a vede stavební deník. 3 zaměstnanci firmy jsou vyškolení a zaučení 

pracovníci, provádějí izolatérské a montáţní práce a dávají pokyny pomocnému pracovníkovi. 

1 zaměstnanec je pomocný pracovník, který plní zadané pokyny, obstarává donášku a 

přípravu materiálu.  
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7. Stroje a pomůcky 

 

Minibagr caterpillar 301,8 pro výkopové a zásypové práce. Řešeno subdodávkou.  

 

 

Obr.č. 12 - Minibagr caterpillar 301,8 

 

 

Horkovzdušné svářecí pistole na fólie LEISTER Triac S s plynulou elektronickou 

regulací.  

 

Tab.č. 4 – Technické údaje horkovzdušná pistole LEISTER Triac S 

 

Technické údaje   

Napětí  230 V 

Frekvence  50/60 Hz 

Výkon  1600 W 

Teplota  20 – 700 °C plynule regulovaná 

Mnoţství vzduchu 230 l/min ruční vzduchové hradítko 

Tlak  3000 Pa (30 mbar) 

Hmotnost  1,3 kg ( s 3 m kabelem) 

Rozměry  průměr 100 x 330 mm 

Rukojeť  průměr 56 mm  

  

http://www.aquasan.cz/images/200000436-791f67b13b/bagr.jpg
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Obr.č. 13 - Horkovzdušné svářecí pistole na fólie LEISTER Triac S  

 

Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 

 

 

Obr.č. 14 - Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 

 

Vibrační pěch slouţí pro hutnění zásypu. Je speciálně konstruován pro práce v 

omezených a stísněných prostorech. Je snadno ovladatelný,  osazen 4-taktním benzínovým 

motorem, má sníţenou hlučnost, rychlé zapalování a minimální údrţbou. Součástí je vozík 

pro snadný transport. 

Tab.č. 5 – Technické údaje vibračního pěchu MASALTA 

Hmotnost  68 kg 

Pracovní šíře 330 x 280 mm 

Odstředivá síla 13 kN 

Typ motoru Honda Gx 1004 - dobý/benzínový 

Max výkon motoru 2,2 kW 

 

 

http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/image-shop/50/original/masalta-mr-68-h.jpg
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2.3.2  Rozpočet 
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2.3.3  Časový postup prací 

 

Pětičlennému týmu trvá svislá izolace bytovky se dvěma vchody 10 dnů.   

Časový  harmonogram postupu prací na straně č. 31. 

Průběh prací ovlivňuje počasí. V případě deštivého počasí jsou výkopy značně 

nestabilní, těţká zemina nasáklá vodou má tendenci padat do výkopu. Takto napadaná zemina 

se musí z výkopu znovu odstranit, coţ práce časově prodluţuje. 
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2.3.4 Nabídka 

 

  AQUAS                  -                 dodatečné hydroizolace staveb 

  Frýdek-Místek 

 

 

Firma AQUAS patří mezi profesionály v oboru dodatečných hydroizolací staveb a 

na trhu působí již 15 let. Námi používané technologie mají 100 % účinnost.  

Pracujeme pouze s vysoce kvalitními, odolnými a certifikovanými materiály. Vždy 

klademe důraz na preciznost provedení a spokojenost našeho zákazníka. Působíme 

na území celé ČR bez rozdílu cen. 

 

 

 

 

NABÍDKA 

TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU A REALIZACE AKCE 

 

 

 

 

 

BYTOVÝ DŮM KOLAŘÍKOVA 

Svislá hydroizolace obvodového zdiva 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 3.5.2010              Vypracoval:  Vladimíra Vaňkátová 
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1. Dispoziční řešení: 
      Dům je celopodsklepený. Nejnižší úroveň podlahy sklepa cca1.0m pod úrovní okolního 
terénu. Hydroizolace obvodového zdiva jsou buď narušené, nebo nebyly v minulosti řádně provedeny, 
proto je zejména obvodové zdivo provlhlé a vyžaduje provedení nové svislé hydroizolace. Také 
stávající drenážní systém základového zdiva je neúčinný nebo porušený natolik, že již neplní svoji 
funkci. Z těchto důvodů dochází k průsaku povrchové i dešťové vody do sklepních prostor objektu a 
k jeho celkovému podmáčení. 
 
  

2. Konstrukční řešení: 
      Základní a nejdůležitější řešení spočívá v provedení svislé izolace objektu nopovou folií, 
kterou je nutno upevnit zvenčí na obvodové zdivo, v každém případě pod úroveň podlahy sklepa. 

Izolaci je nutno doplnit drenáží a novou dešťovou kanalizací, a tím využít výkopu. Nový drenážní 
systém je nutno svést do kanalizační jímky. 
  
 Těmito pracemi se docílí zamezení průsaku povrchové vody do objektu, čímž se odstraní 
příčina vlhnutí obvodového zdiva. 
 
Po provedení hydroizolačních prací je nutno ve vnitřních sklepních prostorech odstranit napadenou 
omítku, obnažené zdivo vyspárovat, případně aplikovat protiplísňový postřik. Takto ošetřené zdivo je 
nutno nechat obnaženo minimálně 1 rok z důvodu jeho postupného vysychání. 
 
 

3. Materiál: 
      Izolační nopovaná folie SANA, kterou používáme, je plně profesionální profilovaná PEHD folie 
s výši odvětrávajícího nopu 20mm, což umožňuje účinnější odvětrávání objektu - životnost min.80 let. 
Atesty ze státní zkušebny možno doložit. Kvalita folie je certifikována systémem řízení jakosti dle ISO 
9001. 

 
4. Stavební práce: 

- odstranění betonového chodníku okolo objektu 

- výkop zeminy okolo obvodového zdiva 
             - výkop pro napojení drenáží do jímky 
             - očištění obnaženého obvodového zdiva 
             - dovoz a uložení štěrku a záhozového písku 
             - zához štěrkem /zeminou/ do výše okolního terénu 
             - postupné zhutnění zeminy 
             - nakládka přebytečné zeminy do kontejneru 
             - odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku 
 
Jako zásypový materiál drenážních trubek používáme štěrk-kámen /frakce 16-32mm/. Strusku 
nepoužíváme z důvodu obsahu radonu a rozpadání tohoto materiálu /neprůchodnost drenáží/. 
 
 

5. Izolační práce: 
-     ukotvení a svaření hydroizolační nopované folie LITHOPLAST SANA 

/fixace bude provedena hmoždinkami ve vzdálenosti cca 1m, které budou přelepeny 
kaučukovou páskou, folie bude vedena k patě základové desky domu a následně vytvoří 
koryto pro uložení drenážní trubky, folie bude ukončena krycí lištou, spojované části folie 
budou svařeny horkovzdušným agregátem a přelepeny bitumenkaučukovou páskou / 

- ukotvení ochranné vrchní nesavé geotextilie z vnější strany izolace/ po celé hydroizolační folii 
- položení, vyspádování a svedení drenážních trubic do vsakovací jímky vč.jejich zabalení 

ochranným textilem 
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6. Objem a cena sanačních prací: 
 
 

 
Tato cena neobsahuje položení okapového chodníku okolo objektu, případné zpevnění a opravu 
porušeného obnaženého obvodového zdiva.  
Tyto případné práce budou řešeny „Dodatkem k SoD-Vícepráce“. 
 
 

7. Záruční podmínky: 
 
Na veškeré práce související se sanačními a hydroizolačními pracemi poskytuje zhotovitel 

záruku 60 měsíců. 

 
Objednatel zajistí na své náklady veškerá písemná povolení k odkrytí sítí od           
dotčených organizací /plyn, voda, elektřina, telefon, kabelová TV apod./, dále vytýčení 
těchto sítí a nahlášení opravy svislé hydroizolace na příslušném stavebním úřadě 
/ohláška prací/. 
Dále zajistí souhlas majitele pozemku o záboru půdy na dobu provádění 
hydroizolačních prací. 
 
 
Termín realizace:   dohodou 
         
Časová náročnost:  cca 10 dnů 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek, nás prosím kontaktujte na těchto 
telefonních číslech: 
 

603 277 326      558 629 675 e-mail: aquas@seznam.cz 
             
 
 

Reference a certifikáty jsou k nahlédnutí na internetové adrese:  

                                                                    www.aquas.cz 

Výkon Počet m.j. Cena za jednotku 
Celková 
cena  

Výkopové práce 89 m3 700,- 62300,-  

Svislá hydroizolace 135 m2 500,- 67500,-  

Drenážní trubice 170 bm 80,- 13600,-  

Ukončovací lišty 84 bm 150,- 12600,-  

Záhozové práce 89 m3 250,- 22250,-  

Nakládka zeminy 36 T 200,- 7200,-  

Odvoz zeminy vč. uskladnění 36 T 700,- 25200,-  

Štěrk-kámen 16-32mm vč.dopravy 30 T 750,- 22500,-  

Bourací práce - okapový chodník             celková cena  5000,-  

Záhozový písek vč.dopravy             celková cena 3000,-  

Celková cena bez DPH:       250.150,-   

DPH 10%:       25.015,-  

Konečná cena vč. DPH:       275.165,-   
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2.4 Metoda chemické injektáže 

 

Hydroizolační gelová injektáž do okolní zeminy 

 

Je to jedna z nejefektivnějších metod. Jde o pouţití injektáţí do okolní zeminy 

v kombinaci se sanačními maltami na vnitřní straně stavebního objektu. Injektáţí do okolní 

zeminy se trvale zamezí přístupu vody ke stavebnímu objektu. To nahradí původní nefunkční 

hydroizolaci. Následně aplikovaným sanačním maltovým systémem se opraví  provlhlé stěny.  

Vnější hydroizolace vytvořená gelovou clonou v sousedící zemině je bezpečná a 

účinná metoda. Akrylátový gel se aplikuje z volně přístupné strany přes stavební dílec do 

sousedící zeminy. Injektáţní gel se na vnější straně stavebního dílce rozlije okolo injektáţního 

vrtu. Při odborném provedení se vytvoří na vnější straně stavebního dílce souvislá gelová 

membrána. Původní hydroizolace se tak doplní nebo nahradí. Tato metoda je vhodná do všech 

druhů zemin. 

 

Charakteristika staveniště 

 

Práce budou probíhat uvnitř budovy ve sklepních prostorech podél celého 

obvodového zdiva. Prostor kolem obvodových zdí v suterénu tedy musí být vyklizen. Majitel 

domu umoţní firmě napojení na domovní elektrorozvaděč, odběr vody, parkování firemního 

auta u domu a poskytne firmě uzamykatelnou místnost na nářadí, pomůcky a materiál. 

K domu bude přistaven kontejner na stavební suť.  

 

Zdroje energií 

 

Majitel domu umoţní firmě napojení na domovní elektrorozvaděč a odběr vody. 

 

Zdroje pracovních sil 

 

Akci provede 5 pracovníků ve sloţení stavbyvedoucí + 4 proškolení zaměstnanci 

seznámení s obsluhou injektáţní pumpy, postupem injektování a prací s kapalinami pod 

tlakem. 

 

 



41 

 

Mechanismy  

Bytový dům se nachází 15 km od sídla firmy. Pracovníci i materiál se dopraví na 

staveniště firemním automobilem Ford Transit.  

K chemické injektáţi bude potřeba injektáţní pumpa IP 2C-200-A. 

K předvrtání injektáţních otvorů se pouţije elektrické vrtací kladivo NAREX EKK 

26 E s SDS vrtáky do zdiva a plochým sekáčem na odstranění omítky. 

Pomaloběţná míchačka s lopatkovým příslušenstvím na míchání cementové 

pevnostní zálivkové malty Stado Resi Bond HF Injekt injektáţích vrtů.  

Nádoby na míchání injektáţích sloţek, kolečko, lopata, smeták, metr, šňůra, 

vodováha. 

 

Akrylátový gel se aplikuje z volně přístupné strany přes stavební dílec do sousedící 

zeminy. Injektáţní gel se na vnější straně stavebního dílce rozlije okolo injektáţního vrtu a 

vytvoří souvislou gelovou membránu. Původní nefunkční hydroizolace se tak doplní nebo 

nahradí. 

 

Fáze 1 

 

Oklepání původní omítky 

- Omítka se oseká elektrickým vrtacím kladivem NAREX EKK 26 E s plochým 

sekáčem a zdivo se očistí  

- Provede se nakládka a odvoz suti do připraveného kontejneru na stavební suť 

před domem 

- Podlahy se zbaví usazeného prachu a nečistot 

 

Fáze 2 

 

Vyvrtání injektážích otvorů do obvodové zdi 

- Elektrickým vrtacím kladivem NAREX EKK 26 E s SDS vrtákem průměru 12 

mm se vyvrtají otvory do zdi v kolmých vzdálenostech 300 mm od sebe 

vodorovně i svisle ve dvou vzájemně posunutých řadách. 
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         Obr.č.15 – Rozmístění injektáţích vrtů 300 mm, postup injektáţe zdola nahoru 

                                     

Obr.č. 16 – Hydroizolační gelová injektáţ přes zdivo do okolní zeminy 

 

- U podlahy se otvor vyvrtá pod úhlem 45 ° směrem dolů tak, aby protnul 

základový pás a injektáţní gel vytékal pod základem 

- Druhá řada vrtů nad podlahou bude pod úhlem 15 ° směrem dolů 

- Všechny vyšší řady vrtů budou vrtány kolmě k nosné zdi 

- Injektáţ podlahy se nebude provádět, nebude nutno tedy provrtávat i podlahu 

jak zobrazuje obr č. 16. 

- Ze všech otvorů se odstraní prach a nečistoty tomu uzpůsobeným kartáčem  

 Fáze 3 

Vložení pakru do vyvrtaného otvoru 

- Packer se vloţí do vyvrtaného otvoru 

- Na povrch packeru se umístí rázník a pomocí umělohmotného kladívka se 

packer pomalu zarazí do vyvrtaného otvoru 

- Packer se nesmí zarazit příliš hluboko  

- Přípojka na injektáţní hadici musí jemně sklouznout na místo 
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Fáze 4 

Injektáž  

- Přípojka se připojí k hlavici packeru 

- Otevře se ventil pumpy a injektuje se 

                                               

                    Obr.č. 17 Vytékaní gelové injektáţní směsi z pakru 

 

 

Obr.č. 18 – Práce s pumpou 

 

                                     

Obr.č. 19 - Injektování 
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- Po ukončení injektáţe se ventil uzavře a jemným naklopením spoje se odejme 

přípojka. 

- Předem musí být spočítána spotřeba daného materiálu na 1 otvor (3 l 

Gelacrylu/ 1 otvor). 

-  Spotřeba je kaţdý den zaznamenávána do stavebního deníku a musí se 

shodovat s půdorysným řezem izolovaného zdiva. 

Fáze 5 

Demontáž zabudovaných pakrů 

- Po ukončení injektáţe a odstranění přípojky se zabudované pakry vytáhnou ze 

zdiva  

- Hlavice se propláchne otevřením  proplachovacích ventilů na krátkou dobu. 

Měla by se proplachovat pravidelně. 

Fáze 6 

Vyplnění injektážích otvorů pevnostní maltou 

- Po demontáţi zabudovaných ventilů se otvory následně vyplní pevnostní 

maltou pro výplň injektáţních otvorů Stado Resi Bond HF Injekt. 

- Míchá se v pomaloběţné míchačce s lopatkovým příslušenstvím s 8 l vody. 

- Nepřipravuje se najednou více hmoty neţ jsme schopni zpracovat během 30 

minut při 20 °C. 

- Otvory se nejdříve injektují vodou, aby bylo dosaţeno plného spojení 

konstrukce s injektovaným materiálem 

- Injektáţ začínáme vţdy v nejniţším bodě 
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2.4.1 Technologický předpis 

 

1. Obecné informace 

Objekt se nachází uprostřed městské zástavby v dosahu místní komunikace, před 

objektem je parkoviště. Prostor kolem domu je dostatečný, po dohodě s objednatelem bude 

určeno místo pro umístění kontejneru na stavební suť.   

Práce budou probíhat uvnitř budovy ve sklepních prostorech podél celého 

obvodového zdiva. Prostor kolem obvodových zdí v suterénu tedy musí být vyklizen. Majitel 

domu umoţní firmě napojení na domovní elektrorozvaděč, odběr vody, parkování firemního 

auta u domu a poskytne firmě uzamykatelnou místnost na nářadí, pomůcky a materiál.    

 

2. Materiály 

 

Gelacryl  

Gelacryl je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující dvě sloţky: pryskyřici a 

aktivátor, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymerizuje, 

vytvoří houţevnatý, trvale pruţný gel. Injektáţní zálivka se připravuje aţ těsně před injektáţí. 

 

Tab.č.6 – Sloţení injektáţního materiálu 

Sloţka 1 Sloţka 2 

pryskyřice: Gelacryl voda  

katalyzátor: TE 300 aktivátor: SP 200 

 

                                       

Obr.č. 20 – Gelacryl v 25 kg plastových barelech 

 

Po přípravě jednotlivých sloţek jsou obě sloţky současně injektovány v poměru 1:1 

injektáţní pumpou IP 2C-200-A. 
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Tab.č.7 – Technické údaje jednotlivých komponentů 

Technické informace 

Vlastnost  Hodnota  

Gelacryl 

Vzhled  zelená kapalina 

Hustota  cca 1,17 kg/dm³  

Viskozita  cca 18 mPa.s při 25 °C   

Obsah netěkavých látek 

(sušiny) 

cca 45 % hmotnostních  

Hodnota pH 6 – 8 

Bod varu 100 °C 

Bod tuhnutí  -20 °C 

Rozpustnost ve vodě 100 % 

Katalyzátor TE 300 

Vzhled  čirá kapalina 

Koncentrace cca 85 %  

Aktivátor SP 200 

Vzhled  bílá sůl 

Hustota  cca 1,90 kg/dm³  

Rozpustnost ve vodě cca 79 % 

Hodnota pH 4-5 

Zpomalovač KF 500 

Vzhled  oranţová kapalina 

Koncentrace 10 % 

Ředění  čistá voda 

Vytvrzená pryskyřice ze směsi obsahující 22 % sušiny 

Rozpustnost  Nerozpustný ve vodě ani ropných 

produktech 

Roztaţnost při styku s vodou  30 % 

Dehydratace (ztráta vody) Můţe hydratovat v suchých podmínkách 

 

Po vytvrzení se výrobek změní v pruţný gel, který zůstává trvale pruţný i pod 

vodou. 
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Tab.č. 8 – Údaje o balení   

Gelacryl pryskyřice 25 kg v 1 balení 1 paleta = 24 balení 

Katalyzátor TE 300 25 kg v 1 balení 1 paleta = 24 balení 

Aktivátor SP 200 0,45 kg plastová láhev 1 krabice = 22 lahví 

1 paleta = 24 krabic 

Zpomalovač KF500 25 kg v 1 balení 1 paleta = 24 balení 

   

Skladování:  

Všechny přípravky musí být skladovány v originálních uzavřených obalech, pod 

zakrytím, ne přímo na zemi. Výrobky se musí chránit před zdroji vlhkosti a mrazu. 

Maximální teplota skladování je 35 °C. Za těchto podmínek je ţivotnost výrobků 

v originálním neotevřeném balení minimálně 12 měsíců. 

Gelactiv je klasifikován jako dráţdivý, proto je nutné vţdy nosit ochranné pomůcky: 

rukavice, brýle, oděv a obuv.    

 

Stado Resi Bond HF Injekt – pevnostní malta pro výplň injektáţích otvorů 

dodávaná v 20 kg pytlích. 

 

Obr.č. 21 – Pevnostní malta Stado Resi Bond HF Injekt 

 

3. Pracovní podmínky 

Objednatel prací umoţní napojení na domovní elektrorozvaděč a napojení na odběr 

vody. 

Pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru se pouţije přenosné elektrické svítidlo 

v II. třídě provedení s ochranným sklem a ochranným košem o dostatečném výkonu. 

Stavební suť se následně odveze do určeného kontejneru na stavební suť před 

domem, tak, aby před započetím injektáţe bylo v prostoru bezprašno a čisto. 

Teplota nesmí klesnout pod bod mrazu, injektáţ je přípustná v rozmezí teplot 5 – 

30°C.   
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4. Převzetí pracoviště 

 

Pracoviště se převezme zápisem do stavebního deníku. Předtím objednatel prací 

nahlásí provedení injektáţí na příslušném stavebním úřadě (ohlášení prací). Objednatel prací 

také zajistí volný pracovní prostor kolem obvodových zdí a se zhotovitelem projde a označí 

všechny přípojky a sítě, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

 

Práce probíhají uvnitř budovy. Teplota prostředí při provádění injektáţe nesmí 

klesnout pod 5 °C a překročit 30 °C. Práce se nesmí provádět v zimním období.  

Injektáţi předchází osekání omítky a úklid stavební suti.  

Pravděpodobně největším rizikem při chemické injektáţi je nesouvislost izolační 

clony. Důvodem můţe být nedodrţení předepsané vzdálenosti vrtání injektáţních otvorů nebo 

pouţití nevhodně namíchaného  injektáţního materiálu. Roli hraje i stupeň nasycení zdiva 

vodou. 

Instruktáţ pracovníků provádí stavbyvedoucí. 

 

6.  Složení pracovní čety 

 

Stavbyvedoucí + 4 proškolení pracovníci 

 

Stavbyvedoucí zodpovídá za průběh prací, organizuje práci, dohlíţí na jakost práce, 

zajišťuje potřebný materiál, odvoz stavební suti a vede stavební deník, kde mimo  jiné 

zaznamenává kaţdý den spotřebu injektáţního prostředku. 

4 proškolení injektáţní pracovníci jsou seznámeni s obsluhou injektáţní pumpy, 

technologickým postupem injektování a prací s kapalinami pod tlakem. Zaznamenávají 

spotřebu injektáţního materiálu kaţdý den do speciálně připraveného formuláře a formulář 

odevzdávají stavbyvedoucímu. 
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7.  Stroje a pomůcky 

 

SDS vrták na beton a zdivo 

SDS plochý sekáč na omítku 

Elektrické vrtací kladivo NAREX EKK 26 E 

 

Obr.č. 22 - Elektrické vrtací kladivo NAREX EKK 26 E 

 

Injektážní pakr 

                                

Rázník  

Umělohmotné kladivo 

Injektážní spojka 

Pomaloběžná míchačka s lopatkovým příslušenstvím 

Dvoudílná nerezová ocelová injektážní pumpa IP 2C-200-A se samostanou 

pumpou k čerpání tekutin je určena na akrylové injektáţe a injektáţe dvousloţkových 

injektáţích hmot. 

Materiál (sloţka 1 + sloţka 2) je pumpován skrz dva písty, které jsou oba poháněny 

stejným motorem. To zaručuje výsledný pumpovací poměr 1:1, čímţ se zabrání chybám při 

míšení materiálu. Samostatnou proplachovací pumpu lze pouţít k čištění tlakové hlavice, 

statického mixéru a packeru.  
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Obr.č. 24 - Injektáţní pumpa IP 2C-200-A 

 

Tab.č. 9 – Technické parametry Injektáţní pumpy IP 2C-200-A 

Technické parametry 

Vlastnosti  Hodnoty  

Poměr tlaku motoru 1:25 

Pracovní tlak 0-200 barů 

Mísící poměr 1:1 

Max. průtoková rychlost  14 l/min 

Účinná spotřeba vzduchu 250 l/min 

Délka vysokotlakých hadic 7,5 m 

Rozměry  Š 50 cm x H 36 cm x V 100 cm  

Váha pumpy 35 kg 

 

Uskladnění 

Pumpa můţe být uskladněna pouze aţ po důkladném vyčištění a úplně suchá. 

S pumpou můţe pracovat pouze osoba oprávněná a pověřená, musí znát její funkce a 

být seznámena s nebezpečím, které můţe vzniknout při čerpání kapalin pod tlakem. Před 

čištěním nebo opravou pumpy musí být uzavřen přívod vzduchu  a uvolněn tlak, který je 

v pumpě a potrubí na ni napojených.    

Gelacryl je klasifikován jako dráţdivý, proto je nutno nosit ochranné pomůcky: 

rukavice, brýle, pracovní oděv a pracovní obuv. 
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2.4.2 Rozpočet 
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2.4.3 Časový postup prací 

 

Potřebujeme realizovat 9 vrtů do 1 m² zdiva. Při 79 m² je to 711 vrtů. 

Vyvrtání 1 otvoru ve zdivu 450 mm trvá asi 5 minut. 

Celkový čas na vyvrtání je 3550 minut - 59,25 hodin – 7,4 směn. 

Injektáţ 1 otvoru i s osazením a demontáţí pakru trvá asi 1,5 minut. 

Celkový čas injektáže je 1067 minut – 17,78 hodin – 2,22 směn. 

Injektáţ budou provádět 2 pracovníci. 1. pracovník osazuje a demontuje pakry. 2. 

pracovník provádí injektáţ. ( Doba trvání injektáţe závisí na ovládání čerpadla, výkon 

čerpadla je 14 litrů/min. Do jednoho vrtu potřebujeme vpravit 3 litry Gelacrylu. Doba trvání 

injektáţe 1 otvoru tedy můţe být uţ od 13 sekund výše.)  

Vyplnění injektáţích otvorů pevnostní maltou 1 otvor asi 2 minuty. 

Celkový čas plnění je 1422 minut - 23,7 hodin – 2, 98 směn. 

Plnění injektáţích vrtů budou provádět dva pracovníci. 1. pracovník bude obsluhovat 

pomaloběţnou míchačku s lopatkovým příslušenstvím a bude připravovat tekutou 

cementovou zálivku, pouze mnoţství, které je zpracovatelné do 30 minut při 20 °C. 2. 

pracovník bude plnit injektáţní vrty.    

 

Tab.č.10. Počty nasazení pracovníků ve dnech akce  

Pracovní den č. Název úkolu Počet pracovníků 

1.-2. den Oklepání původní omítky 3 

Ůklid stavební suti 1 

3.-5. den Vrtání injektáţích otvorů 2 

Úklid stavební suti 2 

6.den  Vrtání injektáţích otvorů 2 

Injektáţ  2 

7.den Injektáţ 2 

Vyplnění inj. otvorů maltou 2 

8.den Injektáţ 2 

Vyplnění inj. otvorů maltou 2 

9.den Vyplnění inj. otvorů maltou 2 

 

Na straně č. 50 je časový harmonogram postupu prací. 
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2.4.4 Nabídka 

 

   

  AQUAS                  -                 dodatečné hydroizolace staveb 

  Frýdek-Místek 

 

 

Firma AQUAS patří mezi profesionály v oboru dodatečných hydroizolací staveb a 

na trhu působí již 15 let. Námi používané technologie mají 100 % účinnost.  

Pracujeme pouze s vysoce kvalitními, odolnými a certifikovanými materiály. Vždy 

klademe důraz na preciznost provedení a spokojenost našeho zákazníka. Působíme 

na území celé ČR bez rozdílu cen. 

 

 

 

 

NABÍDKA 

TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU A REALIZACE AKCE 

 

 

 

 

 

BYTOVÝ DŮM KOLAŘÍKOVA 

Hydroizolační gelová injektáž obvodového zdiva 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 3.5.2010              Vypracoval:  Vladimíra Vaňkátová 
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1. Dispoziční řešení: 
      Dům je celopodsklepený. Nejnižší úroveň podlahy sklepa cca1.0m pod úrovní okolního 
terénu. Hydroizolace obvodového zdiva jsou buď narušené, nebo nebyly v minulosti řádně provedeny, 
proto je zejména obvodové zdivo provlhlé.Stávající drenážní systém základového zdiva je neúčinný 
nebo porušený natolik, že již neplní svoji funkci. Z těchto důvodů dochází k průsaku povrchové i 
dešťové vody do sklepních prostor objektu a k jeho celkovému podmáčení. 
 
  

2. Konstrukční řešení: 
Řešení spočívá v injektáži do okolní zeminy v kombinaci se sanačními maltami na vnitřní 

straně stavebního objektu. Injektáží do okolní zeminy se trvale zamezí přístupu vody ke stavebnímu 
objektu. To nahradí původní nefunkční hydroizolaci. Následně aplikovaným sanačním maltovým 
systémem se opraví  provlhlé stěny.  

Vnější hydroizolace vytvořená akrylátovým gelem do sousedící zeminy je bezpečná a účinná 
metoda. Akrylátový gel se aplikuje z volně přístupné strany přes stavební dílec. Injektážní gel se na 
vnější straně stavebního dílce rozlije okolo injektážního vrtu a na vnější straně stavebního dílce se 
vytvoří souvislá gelová membrána. Původní hydroizolace se tak doplní nebo nahradí. Tato metoda je 
vhodná do všech druhů zemin. 
 
 Těmito pracemi se docílí zamezení průsaku povrchové vody do objektu, čímž se odstraní 
příčina vlhnutí obvodového zdiva. 
 
Před provedením hydroizolačních prací je nutno ve vnitřních sklepních prostorech odstranit 
napadenou omítku, obnažené zdivo vyspárovat, případně aplikovat protiplísňový postřik. Takto 
ošetřené zdivo je nutno nechat obnaženo minimálně 1 rok z důvodu jeho postupného vysychání. 
 
 

3. Materiál: 
 
      Gelacryl je hydrofilní gel na akrylátové bázi. Jakmile zpolymerizuje, vytvoří houževnatý, trvale 
pružný gel. Injektážní zálivka se připravuje až těsně před injektáží a injektuje se do předvrtaných 
otvorů v poměru 1:1.  

Stado Resi Bond HF Injekt je pevnostní malta pro následnou výplň injektážích otvorů. 
 

 
4. Popis prací: 

- odstranění omítky a vyspárování zdiva 

-  vrtání injektážích otvorů do obvodového zdiva 
- odstranění stavební suti ze sklepních prostor 

             - injektáž Gelacrylem přes stavební dílec do sousedící zeminy 
             - vyplnění injektážích otvorů pevnostní maltou 
             - odvoz kontejneru se stavební sutí 
 
 
5. Objem a cena sanačních prací: 
 
     Jedná se o injektáž 79 m². 
        

Cena za 1 m² s DPH 6 000,- 

Celková cena bez DPH 434 862,- 

DPH 9% 39 138,- 

Konečná cena vč.DPH  474 000,- 
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6. Záruční podmínky: 
Na veškeré práce související se sanačními a hydroizolačními pracemi poskytuje zhotovitel 

záruku 60 měsíců. 

 
Termín realizace:   dohodou 
         
Časová náročnost:  cca 10 dnů 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek, nás prosím kontaktujte na těchto 
telefonních číslech: 
 

603 277 326      558 629 675 e-mail: aquas@seznam.cz 
             
 

 
 

Reference a certifikáty jsou k nahlédnutí na internetové adrese:  

                                                                    www.aquas.cz 
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2.5 Porovnání obou variant 

 

Životnost 

 

Ţivotnost fólie SANA je výrobcem deklarována na minimálně 80 let. 

Ţivotnost a bezproblémová funkce hydroizolační gelové injektáţe Gelacrylem přes 

stavební dílec do sousedící zeminy je 20 let.  

 

Tab.č. 11 – Ţivotnost 

Varianta Životnost  

Svislá izolace a drenáž 80 let 

Injektáž 20 let 

 

Graf č. 1 – Ţivotnost v letech   

 

 

Nabídková cena za 1 m² 

 

Konečná nabídková cena za provedení dodatečné svislé hydroizolace zdiva nopovou 

fólií a provedení nového odvodnění stavby je 272 664,- Kč. Pro srovnání s metodou injektáţe 

přes stavební dílec do sousedící zeminy přepočítám tuto cenu na 79 m², čímţ dostávám cenu 

3450,- Kč za 1 m². 
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Nabídková cena hydroizolační gelové injektáţe přes stavební dílec do sousedící 

zeminy byla stanovena na 6000,- Kč. 

Druhá metoda je tedy o 2550,- Kč na 1 m² nákladnější.  

 

Tab.č. 12 – Nabídková cena za 1 m² 

Varianta Nabídková cena za 1 m² 

Svislá izolace a drenáž 3450,- Kč 

Injektáž 6000,- Kč 

 

Graf č. 2 – Nabídková cena za 1 m² 

 

 

 

Počet pracovníků a doba realizace 

 

K realizaci dodatečné hydroizolace metodou svislé izolace a nové drenáţe daného 

bytového domu v čase 10 dnů potřebuje firma 5 zaměstnanců + 1 bagristu, který je 

zaměstnancem subdodavatele. 

K realizaci dodatečné hydroizolace metodou hydroizolační gelové injektáţe přes 

stavební dílec do sousedící zeminy daného bytového domu v čase 9 dnů potřebuje firma 5 

zaměstnanců.  
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2.6 Interpretace výsledků 

 

Jak vyplývá z porovnání ţivotnosti z minulé kapitoly a grafu č.1 má první varianta 

delší ţivotnost.  

Metoda dodatečné svislé izolace a nového odvodnění má ţivotnost 8O let, coţ je 

minimální ţivotnost HDPE nopové fólie. Ţivotnost této varianty však závisí i na dobré funkci 

odvodnění, léty provozu můţe dojít k ucpání nové drenáţe, čemuţ má zabránit geotextilie, 

proto můţe být ţivotnost i niţší.  

Varianta druhá hydroizolační gelová injektáţ Gelacrylem přes stavební dílec do 

sousedící zeminy má podle informací pracovníků firmy STADO bezproblémový provoz 20 

let.  

Co se týče nabídkové ceny za 1 m² je podle porovnání z minulé kapitoly i grafu č.2 

levnější variantou metoda svislé izolace a nové drenáţe. Druhá varianta hydroizolační gelová 

injektáţ přes stavební dílec do sousedící zeminy je o 2550,- Kč na 1 m² draţší.   

Při metodě svislé izolace a nové drenáţe potřebuje firma k realizaci o jednoho 

pracovníka více. 

Realizace metodou hydroizolační gelové injektáţe je kratší neţ druhá metoda. 
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3. Závěr 

 

Tématem práce byla stavebně technologická studie provedení dodatečné 

hydroizolace stavby bytového domu ve dvou variantách včetně nabídky a jejich porovnání. 

Prvním navrţeným způsobem provedení dodatečné hydroizolace je metoda svislé 

hydroizolace obvodového zdiva profilovanou nopovou fólií z vysokohustotního HDPE s výší 

odvětrávacího nopu 20 mm. Fólie se ukotví z vnější strany na obvodové zdivo a chrání 

geotextílií. Mezi fólií a obvodovou stěnou se vytvoří vzduchová mezera, která umoţňuje 

odvětrávat vlhkost  a tím se vytvoří dobré podmínky pro její sníţení nebo úplné odstranění ze 

stavební konstrukce. Zároveň se provede nové odvodnění okolí domu drenáţí zaústěnou do 

kanalizace tak, aby se zabránilo přístupu povrchové a podpovrchové vody k objektu. Voda, 

která by předtím vsakovala do stavební konstrukce, nyní po nopové fólii steče dolů, kde ji 

drenáţ odvede do kanalizace.    

Druhým navrţeným systémem je metoda hydroizolační gelové injektáţe do okolní 

zeminy v kombinaci se sanačními omítkami na vnitřní straně obvodového zdiva. Injektáţí do 

okolní zeminy se vytvoří gelová membrána, která trvale zamezí přístupu vody k obvodovému 

zdivu. Gelová membrána tedy nahradí původní nefunkční hydroizolaci a odvodnění.   

Pro obě varianty jsem zpracovala technologický předpis, technologický postup, 

rozpočet, časový harmonogram postupu prací. Parametry obou variant jsem mezi sebou 

porovnala. První varianta vyniká delší ţivotností a niţší nabídkovou cenou za 1 m². Druhá 

varianta je výhodnější časově a počtem potřebných pracovníků. 

Pro zvolený bytový dům by byla výhodnější první varianta, kterou bych doplnila 

aplikací hydroizolační stěrky z modifikovaného asfaltu ve dvou vrstvách tak, aby tloušťka 

suché vrstvy byla 3 mm a následným natavením asfaltového pásu na obvodové zdivo. 

Druhá varianta by byla vhodnější, pokud by kolem bytového domu nebylo moţno 

provést otevřený výkop.  
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