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Anotace:  Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku SOŠ stavební. Slouží 
jako výklad nejjednodušších a nejméně nákladných způsobů ochrany 
podzemní části budovy před zemní vlhkostí. 

 
 



DODATEČNÁ HYDROIZOLACE 
ZÁKLADŮ 

ÚDRŽBA, REKONSTRUKCE A 
MODERNIZACE BUDOV 



Vlhkost = největší závada stavebních objektů 

Zvlhnutím se zvyšuje tepelná vodivost  

 - více než 2% vlhkosti ve zdivu = vlhké   
   místnosti 

 - 4,5% vlhkosti ve zdivu = místnosti pro 
   trvalý pobyt nezpůsobilé 

Vlhkost ve zdivu vzniká přímým stykem se 
zeminou. Svislá dodatečná izolace se provádí 
různými způsoby podle zvážení předpokládaných 
nákladů. 

 



PŘÍČINY VZNIKU VLHKOSTI V OBJEKTU 

a) Zemní vlhkost, která vzlíná zdivem. 

      staré cihelné zdivo je velmi nasákavé, vzlínající 

      vlhkost závisí na:  

–   stupni vlhkosti zeminy,  

–   poréznosti zdiva 

–   možnosti odpařování vlhkosti ze zdiva 

b) Vlhkost z dešťových vod 

c) Vlhkost ze srážení vodních par 



VOLBA ZPŮSOBU DODATEČNÉ 
IZOLACE 

Dodatečné zřízení izolace podzemních 
částí je velmi nákladné a pracné. 

U starých budov izolace chyběla, nebo 
došlo k poruše nestejnoměrným 
sedáním. 

a) izolace zevnitř – zabrání vniknutí 
vody do objektu 

b) izolace z vnější strany – zabrání 

 vniknutí vlhkosti do zdiva 



ÚPRAVY ZÁKLADŮ 

ODKOP ZEMINY • nejjednodušší a nejméně 
nákladné řešení 

• provádět v létě 

• před provedením nové 
omítky může zdivo 
vyschnout 

• zachovat nezámrznou 
hloubku základové spáry 

• řešení se musí po čase 
obnovovat 

 

ODKOP ZEMINY 



ÚPRAVY ZÁKLADŮ 

TRATIVOD KOLEM 
BUDOVY 

• k patě základů uložit 
drenážní trubky a 
odvést přebytečnou 
vodu do kanalizace 
nebo do jímky 

• nebezpečí přílišného 
odvodnění a 
následného sedání 
okolního terénu 



ÚPRAVY ZÁKLADŮ 

INJEKTÁŽ ZEMINY 
Injektážní materiál – cementové 
mléko, chemické nebo živičné 
roztoky, roztoky koloidních jílů 

• injektáž zeminy přiléhající k 
základovému a suterénnímu 
zdivu 

• vzdálenost injektážních vrtů 
2 – 3 m 

• injektážní látka se vhání do 
zeminy a vytvoří 
vodotěsnou vrstvu, která 
zamezí styku zdiva s vlhkou 
zeminou 



TEMATICKÉ OTÁZKY 

1. Na čem závisí nasákavost starého zdiva? 

2. Jakou podmínku musíme dodržet při odkopu 
zeminy? 

3. Jaké nebezpečí hrozí při odvádění vody 
drenážními trubkami? 

4. Jaké injektážní látky se používají? 
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