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Abstrakt 

Analyzované defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany 

stavby před nežádoucím působením vody a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. 

Řešení, které vzniká až v komunikaci mezi investorem či generálním dodavatelem a 

zhotovitelem hydroizolační konstrukce, v sobě nese značná rizika nedosažení 

požadovaného efektu. Zásady a pomůcky diskutované v této práci a zformulované do 

návrhu revize české technické normy ČSN 73 0600 mohou přispět k upřesnění 

komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit 

pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením 

vody výrazně dříve než dosud. Podpora komunikace subjektů zúčastněných na procesu 

přípravy stavby o požadavcích na stav vnitřního prostředí a konstrukcí by měla vést 

k omezení dosud častých sporů o finanční náročnost hydroizolačních koncepcí a také 

sporů o zodpovědnosti za škody způsobené neúspěšnými pokusy o ochranu stavby před 

nežádoucím působením vody. V práci diskutovaná a pro revizi ČSN 73 0600 připravená 

metodika hodnocení hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti by měla přispět 

k návratu volby a navrhování hydroizolačních konstrukcí z rukou marketingových 

pracovníků výrobců materiálů na pracoviště zodpovědných projektantů. Práce také 

poukazuje na potřebu uplatnit při navrhování znalosti o trvanlivosti jednotlivých materiálů 

a z nich vytvořených konstrukcí a varuje před odvozováním těchto znalostí pouze 

z parametrů uváděných na základě harmonizovaných norem v CE štítcích. Požadavky 

na využití podzemních prostor mají být přiměřené vnějším podmínkám stavby. Současná 

úroveň techniky sice umožňuje řešit každou kombinaci namáhání a požadavků, ne vždy 

však za rozumnou cenu a ne vždy s dostatečnou spolehlivostí. 

Abstract 

Analyzed construction defects confirm the need of a comprehensive solution of building 

protection against unwanted exposure to water from the very beginning of the building 

preparation. A solution arising later in communication between the investor or the 

general contractor and the contractor of waterproofing construction carries significant 

risks of failure to achieve the desired effect. The principles and tools discussed in this 

work and formulated in the draft revision of Czech Standard CSN 73 0600 may help to 

clarify the communication between entities involved in the process of preparation and 

implementation of the project and to draw their attention to the issue of building 

protection against unwanted exposure to water much earlier than before. Promotion of 

communication between entities involved in the process of preparation of the 

construction about the requirements to the state of the internal environment and 

structures should lead to a reduction of frequent disputes about financial demands to 

waterproofing concepts and disputes about responsibility for damages caused by 

unsuccessful attempts to protect the building from unwanted exposure to water. The 

assessment method of waterproofing structures according to their reliability in the work 

discussed and for the revision of standard CSN 73 0600 prepared should contribute to 

bringing the choice and design of waterproofing constructions back from manufacturer´s 

marketing staff to workplaces of responsible designers. This work also highlights the 

need of application the knowledges about durability of materials and structures created 

from them in design process and warns against the derivation of these knowledges from 

characteristics reported on the basis of harmonized EN standards in the CE labels only. 

The requirements for the use of underground space should be appropriate to the 



3 
 

external conditions of the building. Current level of waterproofing technology can solve 

every combination of exposure and requirement, but not always at a reasonable price 

nor with sufficient reliability. 
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1 Úvod 

Autor této disertační práce působí v Centru technické normalizace Atelier DEK v týmu, 

který připravuje návrh revize ČSN 73 0600. Poznatky a úvahy zdokumentované v této 

práci autor zároveň uplatňuje při tvorbě návrhu normy. Citace návrhů vybraných 

ustanovení revidované normy v této práci umožňuje prezentovat výsledný pohled autora 

na diskutovanou problematiku. 

2 Cíl disertace 

Tato disertační práce je zpracovávána s následujícími cíly:  

 Vytvořit nástroj pro porovnání různých typů hydroizolačních konstrukcí z hlediska 

dlouhodobé spolehlivosti funkce. 

 Vytvořit metodiku pro komplexní posouzení vlivu vody na stavbu,  

 Stanovit doporučený postup pro komplexní návrh ochrany stavby před nežádoucím 

působením vody tak, aby pravděpodobnost hydroizolačních defektů byla co nejnižší. 

K jednotlivým krokům návrhu vytvořit pomůcky pro usnadnění komunikace a 

rozhodování účastníků výstavby (o požadavcích, o okrajových podmínkách) a 

pomůcky pro rozhodování projektanta. 

 Výše uvedené zpracovat jako podklad pro budoucí revizi normy ČSN 73 0600. 
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3 Současný stav problematiky 

3.1 Stav hydroizolační techniky v Německu 

Problematice navrhování a provádění hydroizolací se v Německu věnuje řada 

technických norem vydávaných pod společným číslem DIN 18195. V současné době je 

k dispozici celkem 10 norem s označením DIN 18195-1 až DIN 18195-10 a jeden 

dodatek.  

Základní norma DIN 18195-1 Hydroizolace staveb: Zásady, definice, rozdělení 

hydroizolací (1) zavádí rozdělení hydroizolací podle druhu a řešení stavebních dílů, které 

mají být chráněny před vodou a podle druhu vody a jejího působení a odkazuje na 

podrobnosti v souvisejících normách. Rozdělení hydroizolací a příslušné technické 

normy jsou v DIN 18195-1 uvedeny v následující tabulce (překlad provedl Káně): 

Tabulka 1 - Rozdělení hydroizolací dle DIN 18195-1 

sl. 

ř. 

1 2 3 4 5 6 

1 Stavební díl Druh vody   Působení vody   Odpovídající 
hydroizolace 
podle  

2 podzemní 
stěny a 
základové 
desky nad 
návrhovou 
hladinou 
vody 

voda 
kapilární 

vázaná 

prosakující 

silně prosákavá půda 
8)

 
>10

-4
 m/s 

zemní vlhkost 
a 
nezadržovaná 
prosakující 
voda 

DIN 18195-4 

2000-08 (2) 

3 málo 
prosákavá 
půda 

8)
 ≤10

-

4
 m/s 

s drenáží 
1)

 

4 bez 
drenáže 

2)
 

zadržovaná 
prosakující 
voda 

oddíl 9  

DIN 18195-6 
2000-08 

5 vodorovné a 
šikmé plochy 
venku a 
v zemině, 
povrchy 
podlah a 
stěn ve 
vlhkých 
provozech 

voda 
srážková 

prosakující 

provozní 

akumulovaná 
na vegetační 
střeše 

4)
 

balkony a další díly a 
vlhké provozy 

3)
 v bytové 

výstavbě 

voda bez tlaku 

přiměřené 
zatížení 

oddíl 8.2  

DIN 18195-5 
2000-08 (3) 

6 provozní střechy 
5)

 

vegetační střechy 
s intenzivní zelení 

4)
 

vlhké provozy (mimo 
bytové výstavby) 

bazény 

voda bez tlaku 

vysoké 
zatížení 

oddíl 8.3  

DIN 18195-5 
2000-08 (3) 

7 střechy bez provozu na 
volném povětří, bez 
pevné provozní vrstvy, 
včetně extenzivní zeleně 

voda bez tlaku 

 

DIN 18531 
(6) 

8 podzemní 
stěny, 
základové a 
stropní 
desky pod 
návrhovou 
hladinou 
vody 

podzemní 
voda 

povodeň 

každá podzemní stavba voda působící 
tlakem z vnější 
strany 

oddíl 8  

DIN 18195-6 
2000-08 (4) 

9 vodojemy, 
nádrže 

provozní 
(užitková) 
voda 

venku i ve stavbě voda působící 
tlakem 
z vnitřní strany 

DIN 18195-7 
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Vysvětlivky k tabulce 1: 

1)
 drenáž podle DIN 4095 (4) 

2)
 do hloubek založení od 3 m pod úrovní terénu, jinak řádek 8 

3)
 viz definici vlhkého provozu 

4)
 do cca 10 cm výšky zadržené vody při intenzivní zeleni  

5)
 viz oddíl 7.3 DIN 18195-5 (3) 

6)
 viz oddíl 7.2 DIN 18195-5 (3) 

7)
 ochozy, sprchy 

8)
 viz DIN 18130-1  

Norma DIN 18531 (5) uvedená v řádku 5 tabulky 1 se věnuje problematice hydroizolací 

střech.  

Všechny normy z řady DIN 18195 se dotýkají pouze navrhování a provádění 

hydroizolačních povlaků z asfaltových hmot a pásů a ze syntetických (plastových nebo 

pryžových fólií).   

Navrhování vodonepropustných betonových konstrukcí (bílých van) není v DIN 

komplexně řešeno tak jako navrhování povlakových hydroizolací. Stejně jako u nás, platí 

v německu obecná norma pro beton DIN EN 206. V současné době se v Německu 

používá především směrnice Vodonepropustná stavební díla z betonu, kterou vydal 

v roce 2003 a rozšířenou v roce 2006 Německý svaz pro železobeton (7 a 8). Některé 

podrobnosti navrhování vodonepropustných betonových konstrukcí jsou v návodech 

vydávaných Německým svazem výrobců cementu. 

3.2 Stav hydroizolační techniky v Rakousku 

Rakousko má k dispozici vlastní normy zabývající se hydroizolacemi. Izolací 

podzemních částí staveb se týká ÖNORM B 2209-1 (9). Odborná literatura ale cituje 

také německé technické normy. Z Rakouska pochází autorovi této disertační práce 

známá nejucelenější německy psaná publikace věnovaná problematice ochrany 

podzemních částí staveb proti vodě. Je jí publikace Antona Pecha a Andrease 

Kolbitsche Sklepy vydaná v roce 2006 jako šestý díl řady Baukonstruktionen. Publikace 

se společně zabývá povlakovými hydroizolacemi (nazývá je černé vany), 

vodonepropustnými betonovými konstrukcemi (bílé vany) i hydroizolačními konstrukcemi 

využívajícími bentonit (hnědé vany). Publikace řeší problematiku hydroizolací 

v konstrukčních souvislostech s nosnou konstrukcí a základy stavby.  

3.3 České technické normy o hydroizolacích 

Přehled norem týkajících se problematiky hydroizolací vydaných dosud v ČR je 

následující: 

ČSN 1173 – 1936 Stavební isolace. Část II. Isolace proti vodě z roku 1949 (10); 

ČSN 73 0550 Izolace proti vodě. Izolace asfaltové z roku 1960 (11); 
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ON 73 0550 Izolace proti vodě (Hydroizolace) z roku 1970 (12); 

ON 73 0606 Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhováni a provádění z roku 1988 

(13); 

ON 730607 Hydroizolace staveb. Izolace z měkčeného polyvinylchloridu a pryží. 

Navrhování a provádění z roku 1988 (14); 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě z roku 1994 (15). 

Poprvé se snahy o komplexnější přístup k navrhování hydroizolací z hlediska 

hydrofyzikální expozice uplatnily v normě ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě, 

hydroizolace, Základní ustanovení vydané v roce 1994 (15). Tato norma se stala 

podnětem pro tvorbu rozsáhlejšího komplexu hydroizolačních norem vydaného v roce 

2000:  

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (16);  

ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

(17); 

ČSN P 73 0610  Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základni ustanovení 

(18).  

3.4  Současný stav oboru v ČR 

V současné době platí výše uvedené normy ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606 a ČSN P 

73 0610 z roku 2000 (16, 17, 18).   

Norma ČSN P 73 0600: 2000 (16) zavedla komplexní názvosloví pro obor hydroizolační 

techniky. Norma se v obecné rovině zabývá všemi částmi stavby namáhanými vodou 

v jakém - koli skupenství. Norma osahuje klasifikaci hydrofyzikálního namáhání a 

nejzákladnější zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody 

bez ohledu na materiálovou bázi hydroizolačních konstrukcí. Většina ustanovení je ale 

aplikovatelná především pro povlakové hydroizolace. Norma ČSN P 73 0600: 2000 (16), 

stejně jako její předchůdkyně z roku 1994 uplatňuje v obecných zásadách pro 

navrhování hlediska spolehlivosti a trvanlivosti.  Podrobnosti navrhování povlakových 

hydroizolací jsou v ČSN P 73 0606 (17).  

Absenci pravidel pro navrhování betonových konstrukcí se pokusila vyřešit Česká 

betonářská společnost ČSSI vydáním překladu výše uvedené rakouské směrnice. 

Překlad byl vydán jako technický předpis České betonářské společnosti č. 2 Bílé vany - 

vodonepropustné betonové konstrukce v říjnu 2007 (26). Dosud je to jediný podklad pro 

navrhování bílých van, který je v ČR k dispozici.  

Stejně jako v Německu, byly i u nás zásady pro navrhování povlakových hydroizolací 

umístěny do státem vydané technické normy ČSN P 73 0606 (německých norem je více 

a jsou poněkud podrobnější) a pravidla pro navrhování vodonepropustných betonových 

konstrukcí vydalo odborné sdružení. Lze však říci, že norma ČSN P 73 0606 

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (16) poskytuje obecnější a komplexnější 

pohled na problematiku ochrany staveb před nežádoucím působením vody, méně 
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zatížený podrobnostmi konkrétní materiálové báze, než základní norma německé řady 

hydroizolačních norem DIN 18195 -1 (1). 

Na stavbách vzniklých v posledních dvou desetiletích se vyskytuje značné množství 

hydroizolačních defektů. U těch nejhorších je v drtivé většině případů hlavní příčinou 

nesprávný nebo nedostatečný návrh. Projektová dokumentace vyžadovaná současnými 

právními předpisy (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  -

stavební zákon (27) a Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (28)) neobsahuje 

dostatečně podrobné informace o návrhu a posouzení ochrany stavby před nežádoucím 

působením vody. Návrhy ochrany stavby před vodou často provádějí až realizační firmy 

při přípravě stavby, tedy ve chvíli, kdy nelze ochranu stavby před vodou řešit ve všech 

souvislostech a nelze uplatnit všechny prostředky pro dosažení požadovaného stavu 

konstrukcí a vnitřních prostor. Vzácné nejsou ani případy, kdy zhotovitel stavby má 

pouze stanovenu cenu hydroizolačních konstrukcí a teprve v průběhu výstavby hledá 

zhotovitele, který mu za tuto cenu nabídne nějakou hydroizolační konstrukci. Nikdo před 

tím ale neověřil, zda za tu cenu lze pořídit dostatečnou celkovou ochranu stavby proti 

příslušnému hydrofyzikálnímu namáhání. Popsanému stavu by mohlo prospět doplnění 

normy ČSN 73 0600 o podrobnou návrhovou metodiku, kterou by uplatňovali architekti, 

projektanti i zhotovitelé staveb a o porovnání spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí 

různých materiálových bází mezi sebou.  

TNK 65 Izolace staveb rozhodla v roce 2007 o potřebě revidovat normu ČSN P 73 0600 

(16), mimo jiné z důvodu, že byla vydána jako předběžná technická norma k ověření. 

Dalším důvodem revize je potřeba doplnit do normy množství nových poznatků, které se 

od jejího vydání nově objevily, a potřeba uvést normu do souladu s vyvíjející se 

evropskou legislativou. Revize normy vytváří ideální podmínky pro realizaci výše 

uvedeného záměru. 
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4 Příklady hydroizolačních defektů 

Příklad 1 

Novostavby řadových rodinných domů v obci blízko Prahy byly umístěny rovnoběžně 

s vrstevnicí pod svahem. Na obr. 1 je vidět mírně svažitý terén v době výstavby, kdy 

plochy nad domy byly souvislé, bez členění ploty, komunikacemi a odvodňovacími rigoly. 

Osazení domů v terénu je patrné z obr. 2. Vstupní podlaží je na zahradní straně 

ukončeno suterénní stěnou ve středu půdorysu (viz výkres řezu objektem na obr. 4).  

Zemina v lokalitě je jílovitá, tedy nepropustná pro vodu. Při dešti přivedl svažitý terén 

velké množství vody k suterénním stěnám domků působícím jako přehradní hráze a 

důsledky v podobě vlhkých skvrn na stěnách (obr. 3) na sebe nenechaly dlouho čekat.  

Nahromaděná voda působící poměrně velkým hydrostatickým tlakem si našla všechny 

netěsnosti v hydroizolaci. Těch bohužel bylo dost, protože hydroizolace byla navržena, a 

hlavně zrealizována, jen na působení vody vzlínající z vlhké zeminy a ne na působení 

tlakové vody (obr. 5). 

 

Obrázek 1 - Uspořádání zástavby. 
Nad řadami domů je táhlý mírný svah 
tvořený málo propustnou zeminou. 
Nejsou dokončeny venkovní úpravy 
(ploty, odvodnění apod.). 

 

Obrázek 2 - Osazení domu do 
terénu. Vstupní podlaží je na 
zahradní straně pod úrovní terénu.  
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Obrázek 3 - Poruchy těsně před 
předáním. Do stěn vzlíná voda.  

 

Obrázek 4 - Část projektu - stavební 
řez. 

 

Obrázek  5 - Část projektu - odstavec 
věnovaný v technické zprávě 
izolacím. Zcela chybně uvedeno 
hydrofyzikální namáhání.  

Není to zdaleka jediný případ, kdy projektanti nerozlišují mezi vzlínající vlhkostí a vodou. 

V uvedeném příkladu lze samotnou vzlínající vlhkost očekávat jen pod podlahou 

obývacího pokoje na zahradní straně objektu. Pod podlahami vstupního podlaží, je určitě 

třeba počítat s vodou proniklou z povrchu terénu k základům, kde se hromadí 

v zásypech a spárách a působí tlakem. Protože za vnitřní stěnou vstupního podlaží není 



14 
 

zřízena žádná plošná drenáž, je třeba počítat s tím, že tlaková voda bude lokálně 

namáhat i svislé konstrukce vstupního podlaží.  

Vzhledem k tomu, že čtyřčlenné skupiny domů jsou založeny na společných 

základových deskách opatřených společnou vodorovnou povlakovou hydroizolací, nelze 

počítat s pokusy o opravu hydroizolace. Jediným řešením je intenzivní omezení 

pronikání vody k podzemním částem objektů. Povrchovou vodu je třeba včas na svahu 

zachytit a odvést mimo domy. Tomu výrazně napomůže dokončení venkovních úprav 

s využitím plotů, které mají pevné podezdívky.  

Příklad 2 

Rodinný dům v zástavbě „na zelené louce“ na nepropustných zeminách byl navržen jako 

podsklepený, s vysokými nároky na kvalitu vnitřního prostředí a na povrchy konstrukcí 

v suterénu (kancelář podnikatele, fitness). Objekt je umístěn na nejnižším místě mírně 

svažitého pozemku na velmi málo propustné zemině. V územním rozhodnutí byl 

zakotven požadavek na likvidaci srážkových vod dopadlých na stavbu zasakováním. 

Požadavek vychází z odst. 4, par. 6, vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na 

stavby: Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických 

srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou 

srážkové vody zadržovány pro další využití. ... Odvádění srážkových vod se zajišťuje 

přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do 

povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou 

kanalizací.  

Projektant respektoval požadavek ÚR a navrhl vsakovací objekt na pozemku, poměrně 

blízko u domu. Řešil ho jako výkopovou jámu určitého objemu vyplněnou štěrkem. Navíc 

pozemek se svažuje k objektu RD (obr. 6 a 12). Projektant zároveň respektoval 

požadavek investora na zřízení suterénu s vysokými nároky na stav prostředí a na stav 

povrchů ohraničujících konstrukcí.  

Letní přívalový déšť zajistil rychlou a jasnou odpověď na otázku, zda se do nepropustné 

zeminy může dostatečně rychle vsáknout velké množství vody. Nemůže.  

Projektant nepočítal s výskytem podzemní vody (hydrogeologický průzkum ji v úrovni 

základové vody nenalezl) a naopak počítal s funkčností navrženého vsakovacího 

objektu. Navrhl sice založení objektu na základové desce, suterénní stěny ale navrhl 

z dutinových cihel a hydroizolační vrstvu z jedné syntetické fólie umístil nad základovou 

desku (obr. 11).  

Při přívalovém dešti se vsakovací objekt rychle zaplnil vodou ze střech a voda se 

v zásypech výkopů a nakonec i v odpadním potrubí vzedmula k základům domu. 

Pronikla mezi základovou desku a hydroizolační vrstvu a vztlakem způsobila destrukci 

vrstev nad hydroizolací (obr. 7) a rozvodů připravených pro vedení v podlaze (obr. 8).  

Po opadnutí vody zůstala z podlahových betonů změť rozlámaných ker (obr. 9).  
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Obrázek 6 - Pohled na stěnu domu 
ze zahrady svažující se k domu. 

 

Obrázek 7 - Vzedmutá povlaková 
hydroizolace s ochrannou 
betonovou vrstvou a vlhnoucí zdivo 
v suterénu po přívalovém dešti. 

 

Obrázek 8 - Zdeformované rozvody 
připravené k zabudování do 
podlah. 
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Obrázek 9 - Zhroucený ochranný 
beton po ústupu vody.  

 

Obrázek 10 - Z výstavby: výkopová 
jáma v soudržné nepropustné 
zemině. 

 

Obrázek 11 - Nosná a ochranná 
konstrukce pro hydroizolační 
povlak provedená z tvárnic 
„ztraceného bednění“, ochranná 
textilie (bílá), povlak ze syntetické 
fólie (měkčené PVC černé barvy). 
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Obrázek  12 - Umístění domu a 
zasakovacího objektu na terénu. 
Terén se svažuje k domu ve směru 
šipky. 

Pokud obec, na jejímž katastru výstavba proběhla, nezřídí dešťovou kanalizaci nebo 

nepřipustí odvádění vody do povrchových vod, mají další stavebníci v území jedinou 

možnost. Nestavět suterény nebo se dobře soustředit při umisťování domů a 

zasakovacích objektů na své pozemky.  Zasakovací objekty musí být na nejnižším místě 

a domy na nejvyšším, aby při přívalovém dešti bezpečnostní přepad ze zasakovacího 

objektu byl pod úrovní podlahy suterénu. Případné pokusy o vytvoření spolehlivé 

hydroizolační koncepce pro stavby s náročně využívanými suterény budou v tomto 

případě vždy rizikové. Rozhodně si stavebníci v daných hydrogeologických podmínkách 

nevystačí s jednou vrstvou syntetické fólie. Příklad je ve své podstatě shodný 

s příkladem 1. Protože je podlaha podlaží namáhaného vodou (zde suterén, v příkladu 1 

vstupní podlaží) výrazně hlouběji pod terénem, projevily se i statické účinky vody na 

konstrukce. Protože s vodou nikdo nepočítal, dostala se v návrhu hydroizolační vrstva 

spolu s neúnosnými vrstvami podlah nad nosnou základovou desku. Voda proniklá mezi 

základovou desku a hydroizolaci vrstvy nad hydroizolací nadzvedla. Pro případnou 

sanaci, pokud se nepodaří odstranit zdroj vody, bude nezbytné zřídit únosnou vrstvu nad 

opravenou hydroizolací. Její stabilita se zajistí „zatažením“ pod nosné obvodové stěny, 

které kvůli tomu bude nutné postupně „podbourat“. Za takových okolností zřejmě nemá 

hydroizolační vrstva šanci na přežití. Dalším východiskem pro investora může být změna 

užívání suterénního prostoru. Například pro sklad jablek je vlhký, občas zaplavovaný, 

prostor ideální.  

Příklad 3 

Potíže s protichůdnými požadavky státní nebo obecní správy a požadavky investorů na 

výstavbu dokresluje i následující příklad. Nepodsklepený rodinný dům stavěný stejně 

jako v předchozím případě v území bez možnosti odvedení dešťové vody do kanalizace 

a na nepropustných zeminách, navíc ale stavěný v dolíku a pro investora pohybujícího 

se na vozíku. Dům je na přání investora osazen velmi nízko už v projektu (stavební řez 

je na obr. 13), o dalším snížení úrovně podlahy se investor dohodl se zhotovitelem 

stavby. Záplava z období výstavby (obr. 16) nebyla pro investora dostatečným 

varováním. Teprve po prvním letním přívalovém dešti od uvedení do provozu si uvědomil 

rozsah problému. Dům se stal ostrovem uprostřed bažiny (obr. 17 a 18). Voda si rychle 

našla nedokonalosti v provedení hydroizolace, zvláště pak netěsnou a nízko položenou 
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spáru mezi svislou částí hydroizolace a stěnou nebo rámem dveří (obr. 19 a 20). Voda 

proniklá na horní povrch vodorovné hydroizolace se rychle rozlila po celém půdorysu 

domu  a vzlínala do stěn (obr. 21) a do vrstev pod podlahou. Kromě zhoršení parametrů 

tepelné izolace způsobila rozvoj mikroorganismů napadajících materiál podlahové krytiny 

(obr. 22).  Při opravě se musel investor smířit s tím, že se rozkopou po celém obvodu 

objektu úpravy terénu. Obnažená hydroizolace se opravila, nastavila se její svislá část 

do dostatečné výšky a zřídila se drenáž, pro kterou bylo třeba vyjednat napojení do 

kanalizace (obr. 23). Bez drenáže by nebyla oprava hydroizolace dostatečně 

spolehlivým opatřením. I přes malou plochu pozemku bylo nutné doporučit změnu tvaru 

terénních úprav tak, aby co nejdále od domu a bez ohrožení pro sousedy na pozemku 

vznikla proláklina (poldr), která umožní akumulaci vody z přívalových dešťů nepobrané 

kanalizací tak, aby nepřetekla přes práh dveří.  

 

Obrázek  13 - Část projektu - řez 
domkem. Je patrné, že snaha o co 
nejmenší výškový rozdíl mezi 
přilehlým terénem a vnitřními 
podlahami vedla k „utopení“ 
vodorovné hydroizolace pod terén.  

 

Obrázek 14 - Ze všech stran 
pozemku se terén svažuje k domu. 



19 
 

 

Obrázek 15 - Ze všech stran 
pozemku se terén svažuje k domu. 
K domu může stékat i voda 
z okolních pozemků.  

 

Obrázek 16 - První varování. 
Přívalový déšť v době výstavby. 
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Obrázek 17 - Po přívalovém dešti 
po uvedení do provozu.  

 

Obrázek 18 - Po přívalovém dešti 
po uvedení do provozu. 
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Obrázek 19 - Hydroizolace není 
napojena na rám výplně otvoru. 
Není to ani technicky možné. 

 

Obrázek 20 - Netěsné napojení 
hydroizolace na stěnu je pod 
úrovní prahu dveří, rozhodně není 
doporučovaných 30 cm nad 
terénem. 

 

Obrázek 21 - Projevy vody proniklé 
na vodorovnou hydroizolaci - vzlíná 
do stěn. 
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Obrázek 22 - Projevy vody proniklé 
na vodorovnou hydroizolaci - vzlíná 
do vrstev podlahy, iniciovala růst 
plísní deegradujících podlahovou 
krytinu.  

 

Obrázek 23 - První etapa sanace - 
oprava svislé části hydroizolace, 
zřízení obvodové drenáže a 
zajištění povolení k přístupu do 
veřejné kanalizace.  

Jeden veřejný zájem - ochrana obecní kanalizace před přehlcením - se pobil s druhým - 

vytvoření podmínek pro užívání stavby osobou s omezenou možností pohybu - a 

projektant selhal jako rozhodčí. Plocha zastavěných území se rozrůstá a zvyšuje se 

procento území, ze kterých nelze odvést srážkovou vodu.  Problémy s osazením objektů 

do terénu budou přibývat. 

Příklad 4  

Před vjezdem do garáže většího rodinného domu byl umístěn sběrný žlábek. Zpevněné 

plochy, které se svažují k vjezdu (obr. 24) přivádějí při přívalových deštích takové 
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množství vody, pro které je kapacita žlábku nedostatečná. Ani dodatečně osazený 

pryžový profil (obr. 25 a 26) situaci nevyřešil, zvláště když voda obtéká žlábek pod 

zakládací lištou zateplovacího systému. Voda proniká na vodorovnou hydroizolaci, 

projevuje se mokvání stěny hned u vjezdu (obr. 26) ale i na opačné straně garáže (obr. 

27).  

 

Obrázek 24 - Příjezdová komunikace 
k vjezdu do garáže má velkou plochu 
a svažuje se ke garáži.  

 

Obrázek 25 - Dodatečné opatření - 
hráz z pryžového profilu za sběrným 
žlábkem. Mezi ETICS na fasádě a 
dlažbou zůstala mezera. 



24 
 

 

Obrázek 26 - Voda proniklá na 
vodorovnou hydroizolaci vzlíná do 
stěnových konstrukcí blízko vjezdu 
.... 

 

Obrázek 27 - ... i na vzdáleném konci 
garáže. 

V uvedeném případě na výsledek úsilí o ochranu stavby před nežádoucím působením 

vody měl mnohem větší vliv tvar okolního terénu než dimenze samotné hydroizolační 

konstrukce. Voda „přišla“ dveřmi, teprve druhotně pronikla do konstrukcí. Nejvíce bylo 

možné ovlivnit ochranu stavby tvarováním terénu. Podlaha garáže je totiž nad úrovní 

ulice. Stačilo tedy propojit garáž s ulicí komunikací svažující se ke k ulici. Zrealizovalo se 

ale řešení, kde komunikace nejprve vede od ulice do kopce na pozemek, aby se vzápětí 

prudce svažovala ke garáži.  

 

Příklad 5 

Rodinný dvojdům blízko Liberce, na úpatí jednoho z kopců Jizerských hor. Není 

podsklepen, je založen na betonových základových pasech. Pro zahájení prací na vrchní 

stavbě byly připraveny podkladní betony, po obvodu objektu ukončené štípanými 

dutinovými tvárnicemi. Na podkladních betonech je vodorovná hydroizolační vrstva 

z asfaltových pásů. Obvodové stěny z dutinových keramických cihel jsou tak založeny 

v úrovni přibližně 20 cm nad okolním terénem (obr. 28). Kolem objektu je proveden 

okapových chodníček s praným říčným kamenivem.  Na straně objektu přiléhající ke 

svahu je provedena liniová podpovrchová drenáž. Nad objektem je příjezdová místní 
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komunikace s chodníkem, kolmá na sklon svahu, rovnoběžná se vstupní fasádou domu. 

Posuzovaná polovina domu je obývána od roku 2009. 

Skladba podlahy 1.NP od interieru je následující: 

- nášlapná vrstva z keramických dlaždic do cementového lepidla 
- vyztužená železobetonová mazanina tl. 60 mm 
- desky z pěnového polystyrenu tl. 80 mm 
- vodorovná hydroizolace z oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 
- podkladní betonová mazanina tl. 100 – 150 mm 
- násyp kameniva 
- původní terén 

 

Ve dnech 21.3. - 23.3.2010 došlo k náhlému tání sněhu ze zimního období 2009/2010. 

Postupně se začaly ve sledované polovině domu objevovat vlhkostní závady. V první 

fázi vlhnuly omítky na vnitřních površích obvodových stěn a příček v 1.NP a ve spárách 

keramické dlažby, dále pak docházelo k vyvěrání vody ze spár dlažby (obr. 29). Tyto 

projevy se v prvních 2 dnech postupně zhoršovaly. Třetí den začaly vlhké konstrukce 

vysychat a další nová vlhká místa se neobjevovala. Zato postupně docházelo k vytékání 

vody ze spár tvarovek ztraceného bednění nad úrovní terénu (obr. 31 a 32). Voda 

vytékala ještě další den. Uživatel druhé poloviny domu nehlásil závady. Po vyloučení 

rozvodů vody a topení jako možné příčiny poruchy se pozornost obrátila k širšímu okolí 

domu (obr. 34) a k přípojkám, které k domu vedou. Ukázalo se, že voda z tajícího sněhu 

pronikala ke vstupu kabelů z elektroměrného sloupku na hranici pozemku do chráničky 

kabelů vedoucích do domu a do jejího obsypu (obr. 36). Oba konce chráničky 

zafungovaly jako spojené nádoby (schéma viz obr. 35). Konec pod elektroměrným 

sloupkem byl výše, takže z druhého konce voda přímo tryskala do konstrukcí.  

 

Obrázek 28 - Celkový pohled na dům 
a jeho osazení do terénu, dům je 
nepodsklepený. 
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Obrázek 29 - Voda vyvěrající ze spár 
podlahy a vzlínající do stěn při 
prvním jarním tání po uvedení do 
provozu.  

 

Obrázek 30 - Dům je postaven na 
soudržné jílovité málo propustné 
zemině. 

 

Obrázek 31 - „Záhadné“ vyvěrání 
vody z úrovně vodorovné 
hydroizolace na bok základu. 
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Obrázek 32 - Detail vyvěrající vody, 
povrch fasády je suchý. 

 

Obrázek 33 - Kontrola rozvodů 
ukázala, že jsou těsné, ale také, že 
z pod hydroizolace vyvěrá voda. 

 

Obrázek 34 - Uspořádání území 
v širších souvislostech. Pozemek je 
sice rovinný, ale pod úrovní ulice ze 
které jsou vedeny přípojky. 
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Obrázek  35 -  Náčrtek výškového uspořádání. Vodu vedoucí chráničky rozvodů a jejich 
pískové obsypy působí jako spojené nádoby. 

 

Obrázek 36 - Obnažená přípojka 
elektro v červené chráničce na dně 
výkopu. 

Uvedený příklad ilustruje těžkou úlohu projektanta, protože on je do poslední chvíle před 

dokončením jediný, kdo zná budoucí dům ve všech souvislostech a může vyhodnotit i 

taková rizika, jako zdroj vody ve výše stojícím elektroměrném sloupku. Příklad dále 

poukazuje na potřebu zhodnotit komplexně ve všech souvislostech okolní území a 

neomezovat se jen na stavební pozemek.  

Příklad 6 

Ještě jeden příklad potíží souvisejících s předvídáním výskytu vody v území při 

stanovení návrhového namáhání vodou. Ukazuje, že se vyplatí znát i historii území. 

Jediná fotografie (obr. 37) ukazuje stav pozemků připravovaných pro novou satelitní 

výstavbu na katastru obce Přezletice zhruba čtyři měsíce po povodňových událostech 

roku 2002. Od dešťů, které způsobily katastrofickou povodeň mimo jiné v blízké Praze, 

na pozemcích stojí voda. Investor teprve v tomto okamžiku, tedy po stanovení výškových 

úrovní pro osazení domů a pro komunikace a po postavení elektroměrných sloupků 
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v obci nalezl starou paní, která vzpomínala, jak v dětství do školy v sousední Vinoři 

jezdila na lodičce přes rybník, po jehož hrázi vede silnice, z níž je obr.grafie pořízena.  

 

Obrázek 37 - Pohled na pozemky 
připravené k zástavbě, na nichž již 4 
měsíce stojí voda. Silnice v popředí 
vede po bývalé hrázi rybníka.   

 

Příklad 7 

Ačkoliv v ČR převažují staveniště s málo propustnou základovou půdou, je třeba 

připomenout i problematiku území s propustnými zeminami a se souvislou hladinou 

podzemní vody, v uvedeném příkladu navíc vázanou na hladinu blízkého říčního toku. 

Dokumentace případu je zapůjčena z archivu Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc.  

Stavitelé si neuvědomili, že podzemní voda v okolí domu kolísá v závislosti na hladině 

vody v řece a navrhli konstrukci podlah a hydroizolaci na stav zjištěný při průzkumech 

v blízké kontrolní studni (projektant tento stav dokonce zaznamenal ve stavebním řezu - 

(na obr. 40 vlevo). Průběh hladiny podzemní vody při povodni je patrný z obr. 41. 

Hladina vystoupala nad podlahu suterénu. Kolísání hladiny vody v řece je patrné z obr. 

42. Rekonstrukce základů a hydroizolace byla zvlášť komplikovaná mimo jiné proto, že 

suterén byl půdorysně i výškově velmi členitý. Vyžadovala vytvoření dodatečné tuhé 

základové desky zakotvené pod nosné stěny domu a opravu hydroizolačního povlaku. 
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Obrázek 38 - Rodinný dům blízko 
Starého Labe v Hradci Králové při 
průzkumu stavu svislých 
hydroizolací.  

 

Obrázek 39 - Stav suterénu po jarní 
povodni roku 2000. Podlaha je 
vzedmutá, do stěn vzlíná vlhkost.  
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Obrázek  40 - Stavební řez s vyznačením geologického profilu a úrovně hladiny podzemní 
vody zjištěné při průzkumech pro projekt. 

 

Obrázek  41 - Schematický řez objektem a říčním korytem s vyznačením hladin vody v řece a 
hladin podzemní vody ve dnech 10.3.2000 (povodeň 03/2000 - kulminace) a 16.5.2000 - 
obvyklý stav.  
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Obrázek  42 - Graf kolísání hladiny podzemní vody v období září 1999 - květen 2000. 
Čárkovaně vyznačena úroveň podlahy suterénu.  

Příklad jasně potvrzuje, že pro návrh ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody 

je nezbytné stanovení návrhové hladiny podzemní vody. Údaje o naražené či ustálené 

hladině jsou pouze podklady pro stanovení návrhové hladiny. Samy o sobě jsou pro 

projekt bezcenné.   

Příklad 8 

Příklad 8 již se týká hodnocení a výběru hydroizolačních konstrukcí pro stavby. Větší 
rodinný dům založený v břidlicích (obr. 44) stojí na okraji zastavěného území (obr. 43), 
pozemek sousedí s rozlehlým polem svažujícím se k domu. Dům je částečně 
podsklepen, v suterénu je umístěna bazénová technologie. V projektu byla navržena 
hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Prováděla se po etapách. První část se 
montovala při stavbě suterénních stěn z tvárnic „ztraceného bednění“ zalívaných 
betonem, pak následovala svislá hydroizolace připojená na první etapu vodorovným 
zpětným spojem. Nakonec se prováděla vodorovná izolace pod podlahou.  Při 
výkopových pracích nebyla zastižena podzemní voda, ani v průběhu stavby se ve 
stavební jámě nevyskytla. Stavbyvedoucí zhodnotil poměry staveniště a na základě 
tvaru terénu a geologického složení podloží dospěl k závěru, že je třeba objekt chránit 
před velkým množstvím povrchové vody, která může prosáknout do zásypů kolem 
suterénu a hromadit se v nich, působit na suterén tlakem.  Povlaková hydroizolace 
z asfaltových pásů neposkytuje možnost kontroly těsnosti v průběhu zabudování ani 
možnost dodatečného utěsnění, nemá v sobě samé zabudovány prostředky pro takovou 
kontrolu. Sevřená stavební jáma s nepropustnými „skalními“ stěnami stavbyvedoucího 
inspirovala k provedení zátopové zkoušky. Původním povoláním byl statik, provedení 
zkoušky řídil tak aby nebyla ohrožena stavba ani její části. Pro zkoušku stačila 
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autocisterna s vodou. Zkouška odhalila velké netěsnosti v první etapě hydroizolace. 
Zedníci provádějící nosné konstrukce suterénu byli perfektně vybaveni pro betonáž a 
zdění. Asfaltové hydroizolační pásy položené pod obvodové stěny suterénu ale napojili 
pouhým překrytím okrajů, hořák na svaření neměli. Jak již bylo řečeno, vyprojektovaná 
hydroizolace neposkytovala po zakrytí dalšími konstrukcemi možnost utěsnění. Bylo tedy 
třeba přistoupit k úpravě návrhového hydrofyzikálního namáhání zřízením trvale funkční 
drenáže (obr. 47).  

Realizace obvodové drenáže musela překonat úskalí částečného podsklepení objektu. 
Aby byl odvodněn celý obvod suterénu, musela drenáž pod přilehlou nepodsklepenou 
částí objektu projít raženou štolou (obr. 45 a 46).  

 

Obrázek 43 - Celkový pohled na 
dům. V popředí je podsklepená část. 

 

Obrázek 44 - Výkop v ordovických 

břidlicích po zátopové zkoušce. Na 
suterénní stěně je patrná výška 
zaplavení zkušební vodou.  
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Obrázek 45 - Štola pro zřízení 

drenáže. 

 

 

Obrázek 46 - Pohled do štoly pro 

zřízení drenáže.  

 

Obrázek 47 - Montáž obvodové 

drenáže. 
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Příklad potvrzuje význam kontroly těsnosti pro spolehlivost hydroizolační konstrukce. 

V tomto případě se díky vhodným geologickým podmínkám (kompaktní břidlicový masiv) 

a zkušenostem stavbyvedoucího podařilo navrženou hydroizolační konstrukci 

s nedostatečnou spolehlivostí doplnit o vnější zkoušku těsnosti a odhalený problém řešit 

ještě v průběhu výstavby. Takové okolnosti jsou však výjimečné a se zátopovou 

zkouškou při realizaci hydroizolace spodní stavby lze počítat jen málokdy. 
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5 Návrhové namáhání vodou a hladina podzemní vody 

Společným problémem příkladů uvedených pod čísly 1 až 6 je nesprávné vyhodnocení 

namáhání stavby nebo její části vodou. Této problematice je tedy třeba věnovat 

náležitou pozornost. Každodenní praxe ukazuje, že mnozí projektanti stále nevnímají 

pojem vlhkost ve smyslu platné ČSN P 73 0600 (16) jako vodu šířící se kapilárně 

v pórovitém prostředí, stále jim vzlínající vlhkost splývá s kapalnou vodou působící 

hydrostatickým tlakem.  Pak ale vznikají nesprávné návrhy poddimenzovaných 

hydroizolačních konstrukcí.  

Velké problémy plynou také z návrhů založených na nesprávném určení výškové úrovně 

podzemní vody.   Projektanti z hydrogeologických průzkumů přejímají informace o 

ustálené hladině vody v průzkumných vrtech na staveništi jako dogma, ne vždy ale 

provedou zhodnocení zájmového území ve všech souvislostech.  Pak hrozí riziko, že 

podzemní voda v průběhu existence stavby bude zatěžovat i ty části stavby, které na 

takové působení nebyly dimenzovány.  

Riziko proniknutí vody do konstrukce nebo skrz konstrukci a množství vody, která 

v případě defektu může do chráněné konstrukce nebo prostředí proniknout, budou 

záviset především na následujících okolnostech: 

 množství vody - dáno vydatností zdroje nebo rozsahem působení (plošně – 

lokálně), 

 doba nebo četnost výskytu (dlouhodobě – krátkodobě), 

 vliv vnějšího tlaku (vítr, tlak v potrubí apod.) nebo vnitřního tlaku (závisí 

především na tloušťce vrstvy nad defektem). 

To vše se odvíjí od původu vody a umístění konstrukce, na kterou voda působí ve 

stavbě, od tvaru a velikosti konstrukce, od klimatických podmínek stavby, případně od 

technologických zařízení provozovaných ve stavbě. 

Představme si, že se ve stejném druhu hydroizolačního povlaku vytvoří stejně velký 

defekt. Určitě menší množství vody defektem pronikne, pokud přes něj bude protékat 

voda občas při dešti, než když bude přes stejný defekt trvale stékat technologická voda. 

Ještě více vody do defektu pronikne, pokud defekt bude na dně louže, která se při dešti 

naplní vodou. Stejné, ale spíše ještě větší, riziko průniku vody nastane při defektu 

hydroizolačního povlaku pod provozními vrstvami na pochůzné nebo vegetační střeše, 

jejichž vrstvy jsou pochopitelně zaplavené dlouhodobě vodou. Takový přístup 

k hodnocení vody je nezbytný především proto, že nelze, jak bude dále ukázáno, 

předpokládat absolutně spolehlivé zastavení vody před konstrukcí nebo prostorem 

pomocí hydroizolační konstrukce, a navrhování ochrany staveb se bude odvíjet od 

posuzování rizik.  

Obrázek  48 -  Ilustrativní porovnání rizik proniknutí vody do konstrukce a případného 

množství vody proniklé do stavby 

   

a)                                         b)                                        c) 
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d) 

Komentář k obrázkům 9 a - d: 

a ... Voda může do defektu proniknout jen při dešti, k pronikání do defektu nepřispívá 

hydrostatický tlak. 

b ... Voda může do defektu pronikat nejen při dešti, nýbrž i po dobu, kdy na střeše stojí 

louže, k pronikání vody do defektu napomáhá hydrostatický tlak, množství vody proniklé 

do stavby je větší než v předchozím případě. 

c ... Provozní souvrství je zvláště na rozlehlých střechách dlouhodobě zaplněno vodou, 

na případný defekt působí poměrně velké množství jistým tlakem po poměrně dlouhou 

dobu. Riziko proniknutí vody defektem do stavby je velké, množství proniklé vody je také 

poměrně velké. 

d ... Velký tlak vody způsobí proniknutí vody i do defektů, kterých by si tekoucí voda 

„nevšimla“. Množství vody, která může proniknout defektem do stavby, je neomezené. 

Pro zaznamenání variant kombinací četnosti výskytu a množství vody (dáno rozsahem a 

hloubkou) byla sestavena tabulka 2. Při zařazení příkladů je pamatováno i na riziko 

postupného zanášení nečistotami těch míst, kde voda bez nánosů nečistot volně odtéká.  

Z tabulky 2 je patrné, že kombinace četnosti výskytu a množství vody lze sdružit do tří 

skupin: 

 téměř bez vnitřního a zcela bez vnějšího tlaku - použito označení B,  

 téměř bez vnitřního, ale s vnějším tlakem - C, 

 s vnitřním a popř. i vnějším tlakem - D. 

Zdrojem vnějšího tlaku je především tlak větru nebo tlak soustředěného proudu provozní 

vody. Vnitřním tlakem je hydrostatický tlak sloupce vody nebo hydrodynamický tlak 

proudícího velkého množství vody. 

Mimo tabulku 2 dále stojí namáhání konstrukcí kondenzující vodní parou a namáhání 

vzlínající zemní vlhkostí, pro návrh revidovaného textu normy ČSN 73 0600 bylo pro tato 

namáhání zvoleno označení O a A.  
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Tabulka 2 - Kombinace četnosti výskytu a množství vody s uvedenými příklady a 

označením  

Množství vody Výskyt vody 

místně krátkodobě místně dlouhodobě 

 nebo   

plošně krátkodobě 

stálý zdroj  

nebo  

plošně dlouhodobě 

voda v malé 
vrstvě odtékající  

 

B 

 voda stékající po 
doplňkové 
hydroizolační vrstvě,  

 voda volně stékající 
plošnou svislou 
drenáží na suterénní 
stěně 

C1 

 voda stékající po dobře 
spádované střeše bez 
překážek, 

 kapající technologická 
voda, jejíž zdroj lze 
zavřít,  

 odstřikující a odtékající 
srážková voda 

C2 

 odstřikující a 
odtékající 
technologická voda 
(spádované okolí 
bazénu) 

voda stojící nebo 
tekoucí ve vrstvě 

D1  

voda B nebo C která 
narazila na lokální 
překážku, ale 
nehromadí se  

 úžlabí na šikmé 
střeše 

 voda stékající po 
doplňkové 
hydroizolační vrstvě 
šikmé střechy nebo 
fasády k prostupu 
touto vrstvou  

D2 

 voda stékající po 
ploché střeše, popř. 
vytvářející na ní louže,  

 zátopová zkouška,  

 voda v hřebenovém 
lemování komína 
širšího než 50 cm 

D3 

 voda v provozním 
souvrství,  

 neodtékající voda v 
okolí bazénu 

voda působící 
větším tlakem na 
konstrukce pod 
hladinou 

D3  

 voda krátkodobě se 
hromadící v drenáži a 
jejím okolí  

D3  

 voda prosakující 
propustnou k podzemní 
konstrukci obklopené 
propustnou zeminou 
nad hladinou podzemní 
vody,  

 voda hromadící se na 
lokálně nepropustných 
vrstvách v jinak 
propustné zemině 
kolem suterénu,  

 jezírko na vegetační 
střeše 

D4 

 voda pod hladinou 
podzemní vody 
v propustné zemině,  

 voda nahromaděná 
v zásypu stavební 
jámy vyhloubené 
v málo propustné 
zemině, 

 

 

5.1 Zásady pro určení návrhové hladiny vody 

Naražená a ustálená hladina podzemní vody poskytují informaci pouze o okamžité 
úrovni hladiny podzemní vody v době provádění průzkumu. Výšková úroveň, ve které se 
může v kontaktu se suterénem vyskytnout voda, se v čase výrazně mění. Zodpovědný 
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návrh ochrany stavby před nežádoucím působením vody vyžaduje stanovit maximální 
úroveň vody, která se v průběhu užívání stavby může v blízkosti stavby vyskytnout.  

Je třeba si také uvědomit, že souvislá hladina vody, kterou by bylo možné do stavebního 
řezu zakreslit jedinou vodorovnou čarou, se vyskytuje jen v homogenním velmi 
propustném podloží, obvykle jen ve štěrku a štěrkopísku. Častější jsou případy, kdy se 
tlaková voda kolem objektu vyskytuje v různém čase v různých výškových úrovních a 
v různých místech. Stavební činnost na kontaktu suterénu s původním podložím obvykle 
vede ke zhomogenizování hornin a k rozvedení vody z nejvýše položených zdrojů po 
celém obvodu suterénu.  

Významným zdrojem vody v zásypech kolem suterénu a na jednotlivých méně 
propustných horizontech přilehlého horninového prostředí je prosakující povrchová voda, 
viz příklady 1 a 2. 

Při stanovení nejvyšší možné hladiny podzemní vody je třeba uvážit: 

 vedení vody do území liniovými stavbami, 

 klimatické cykly v území, 

 geologická stavba území, propustnost jednotlivých horninových horizontů, 

 historický a stavební vývoj území, 

 zamýšlený rozvoj území a změny v tvaru terénu a horninovém profilu, 

 rizika úniků technologické vody, zamýšlený způsob realizace stavby,  

 propustnost povrchů terénních úprav, 

 způsob likvidace srážkové vody v území, na vlastním pozemku a na přilehlých 
pozemcích, 

 tvar území a osazení budovy do terénu, 

 kolísání HPV (vazba HPV na blízký říční tok), 

 vůle investora, která se může odvíjet mimo jiné od kvality sjednaného pojištění 
stavby. 

Mezi zvažovaná hlediska je zahrnuta i vůle investora.  Je tím myšleno na příklad stavby 

stojící na říční terase, kde hladina podzemní vody je vázána na hladinu vodního toku a 

při určité povodňové situaci se může protnout se suterénem. Investor se může 

rozhodnout, že suterén se navrhne proti pronikání vody např. při dvacetiletých 

povodních, tedy jen do určité výše, kdežto případné škody z průsaků nad úrovní 

dvacetileté vody již budou hrazeny z pojistky.  
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5.2 Návrhové namáhání vodou v návrhu revize ČSN 73 0600 

Základní rozlišení tříd namáhání vodou bylo navrženo do tabulky 3. 

Tabulka 3 - Základní rozlišení návrhového namáhání vodou 

Označení Popis 

O Konstrukce je namáhána vodní párou, která v důsledku rozložení teplot 
v konstrukci nebo na jejím povrchu kondenzuje.   

A Stavba nebo konstrukce je namáhána výhradně vodou šířící se přilehlým 
pórovitým prostředím (zemina, stavební materiál) kapilárním vzlínáním. 

B Stavba nebo konstrukce je namáhána vodou volně stékající po povrchu 
konstrukce při působení zanedbatelného vnitřního tlaku (hydrostatického) a 
zanedbatelného vnějšího tlaku (tlak větru, tlak soustředěného proudu provozní 
vody) tlaku. 

C1, C2 Stavba nebo konstrukce je namáhána vodou volně stékající po povrchu 
konstrukce při působení zanedbatelného vnitřního tlaku (hydrostatický tlak ve 
vrstvě vody) a nezanedbatelného vnějšího tlaku (tlak větru, tlak soustředěného 
proudu provozní vody apod.).  

D1, D2, D3, D4 Stavba nebo konstrukce je namáhána vodou, která působí vnitřním tlakem 
(hydrostatický tlak ve vrstvě vody), popřípadě se současným působením 
vnějšího tlaku.   

 

Pro podrobnější rozlišení návrhového namáhání vodou B - D byla pro návrh revize 
normy použita tabulka 2. s upřesněním tloušťky vodní vrstvy. Pro druhý řádek byla 
uvedena tloušťka v řádu milimetrů, pro třetí v řádu centimetrů. Za zvláštní podmínky pro 
navrhování ochrany stavby před nežádoucím působením vody je třeba považovat velké 
hloubky (obvykle nad 8 m) a velký tlak vody (obvykle nad 50 kPa).  

Záměnám vlhkosti s kapalnou vodou v návrzích hydroizolací se návrh revize 73 0600 

pokouší čelit následujícím „polopatickým“ ustanovením:  

4.8 V zemině obklopující podzemní části staveb nelze uvažovat namáhání A. Namáhání B  lze 
uvažovat jen u svislých nebo velmi sklonitých  povrchů podzemní části staveb, a to jen  tehdy, 
budou-li mezi zeminou jakékoli propustnosti a vnějším povrchem podzemních částí staveb 
zřízeny plošné drenáže s účinným odvodem vody.  
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6 Funkční požadavky 

V různě využívaných prostorech se mohly uplatňovat různé požadavky na stav vnitřního 

prostředí a na stav konstrukcí nebo jejich povrchů. V současné době však není obvyklé, 

kromě legislativou přesně vymezeného okruhu staveb, že by mezi investory a zhotoviteli 

jejich stavebních zakázek nebo mezi investory a projektanty probíhalo nějaké 

vyjednávání o míře ochrany vnitřního prostředí před nežádoucím působením vody. 

Všichni si totiž myslí, že za své peníze mají dostat „absolutní sucho“.  Zároveň ale 

všichni chtějí stavět co nejefektivněji nebo spíše nejlevněji. Různé hydroizolační 

konstrukce v různém namáhání vodou ale poskytují různou míru hydroizolačního účinku 

s různou spolehlivostí.  Pro optimální návrh ochrany stavby před vodou, jak z pohledu 

funkčnosti tak i pohledu ekonomického, proto bude nezbytné, aby existovala dohodnutá 

míra hydroizolačního účinku. 

6.1 Legislativa 

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby (29) v § 10 Všeobecné 
požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
stanoví:  

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména 

následkem  

h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř 

staveb. 

V §18 Zakládání staveb je uvedeno: 

(6) Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od základů, 

se musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě. 

Text §18 je poněkud zavádějící. Doslovně by mohl znamenat, že vždy bude nutné mít 

mezi zeminou a suterénní stěnou speciální hydroizolační konstrukci. Použití bílé vany, 

která je nosnou, oddělující a zároveň hydroizolační konstrukcí by pak mohlo být sporné. 

Smysl odstavce vidím v potřebě chránit konstrukce a vnitřní podzemní prostory před 

nežádoucím působením vody.  

Hydroizolací, nikoli však spodní stavby, se dále dotýká ještě § 25 - Střechy v odstavci 

(1): 

 (1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce 
a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňovat vnikání vody do 
konstrukcí staveb. 

I když text odstavce 1 h) přinesli do vyhlášky nejspíš odborníci z oboru stavební fyziky a 

vnitřního prostředí budov, je třeba ho vnímat jako základní východisko pro definování 

požadavků na účinnost hydroizolační ochrany podle zamýšleného využití jednotlivých 

částí podzemních prostor těch staveb, na které se nevztahují jiné speciální předpisy.  

Speciální předpisy se vztahují například na podzemní prostory drah (viz dále). Pro 

podzemní stavby drah jsou požadavky na míru vodotěsnosti přesně definovány 

hodnotou povoleného průsaku v jednotlivých druzích podzemních prostor Vyhláškou 

577/2004 Sb. Stavební a technický řád drah (30): 
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§ 35 Technické parametry podzemních staveb  

(1) Vodotěsnost podzemních staveb musí splňovat požadavky tříd měrného průsaku vody podle 
následující tabulky (v této práci uvedena jako tabulka 4). 

Tabulka 4 - Tabulka k §35 vyhlášky 577/2004 (30) 

třída typ prostoru měrný průsak za 24 

h (l.m
-2

 ) 

na 100 m na 10 m 

1 speciální prostory a sklady, místnosti pro relé 0,01 0,02 

2 ostatní prostory stanic, větrací šachty, eskalátorové tunely, části 

tunelů u portálů v délce 500 m, výtahové šachty  

0,05 0,10 

3 traťové tunely, kabelové kanály, kolektory 0,10 0,20 

4 ostatní podzemní prostory 0,50 1,00 

 

Samotné hydroizolační ochrany staveb a konstrukcí se ve Vyhlášce 268/2009 o 

technických požadavcích na stavby dotýká ještě odstavec 3 v §10:  

(3) Úroveň podlahy obytné místnosti nad upraveným terénem a nad hladinou podzemní vody je 

dána normovými hodnotami. 

K §10 vyhlášky 268/2009 (29)  je v ČSN 73 4301 Obytné budovy (20) uvedeno: 

5.1.3.1 Úroveň podlahy obytných místností musí být nejméně 150 mm nad nejvyšší úrovní 

přilehlého upraveného terénu nebo terasy na terénu v pásmu širokém 5,0 m od obvodové stěny 

s osvětlovacím otvorem a 1,0 m od obvodové stěny bez osvětlovacího otvoru a nejméně 500 mm 

nad hladinou podzemní vody, pokud místnost není chráněna před nežádoucím působením vody 

technickými prostředky. 

Při návrhu ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody se uplatní také 
funkční požadavky související s ochranou proti radonu a s korozní ochranou 
konstrukcí.  

6.2 Diskuse požadavků legislativy 

Jen pro některé druhy staveb je přesně definováno, kolik vody smí do stavby proniknout. 

Týká se to staveb, na které se vztahuje Technický a stavební řád drah (30). Pro stavby, 

na které se vztahuje vyhláška 268/2009, je nezbytné specifikovat požadavky ve 

smluvních vztazích. Pro tyto stavby vyhláška obecně předepisuje, že stavba nesmí 

ohrožovat život, zdraví, bezpečnost a zdravé životní podmínky výskytem vlhkosti na 

površích konstrukcí nebo v prostředí staveb. To však ještě neznamená, že ve všech 

prostorách a na všech površích musí být absolutní „sucho“ (ve smyslu nezatékání vody).  

Je zjevné, že v pobytových místnostech je třeba zatékání vyloučit z hygienických důvodů 

i kdyby si to investor výslovně neobjednal, v jiných prostorách ale nemusí případné 

pronikání vody bránit jejich užívání. Příkladem mohou být například podzemní garáže, 

kde sice voda, která by kapala shora, může způsobit vysoké škody na laku 

zaparkovaných automobilů, ale naopak voda volně stékající po stěnách nebo vyvěrající 

z podlah, pokud bude účinně zachycena a odvedena, nemusí být překážkou v užívání. 

Samozřejmě v případě vody vyvěrající zespodu by musela být učiněna opatření chránící 

osoby před uklouznutím a před namočením obuvi.  
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U podzemních prostor, na které se nevztahuje žádný speciální předpis, musí příslušnou 

míru ochrany proti nežádoucímu pronikání vody stanovit investor tak jako to učinil stát, 

coby investor drážních staveb, vydáním vyhlášky 177/1995 Sb. novelizované vyhláškou 

577/2004 Sb. Technický a Stavební řád drah (30). 

Při stanovení stupnice hydroizolační účinnosti se lze inspirovat třeba v publikaci (26) 

obsahující překlad směrnice Rakouské společnosti pro beton a stavební technologie pro 

navrhování vodonepropustných betonových konstrukcí (tabulka 5).  

Tabulka 5 - Třídy požadavků na vodonepropustnost vnějších stěn, základových desek a 

stropů dle (2) 

T
ří

d
a
 

p
o
ž
a
d
a
v
k

ů
 

Z
k
rá

c
e
n
é
 

o
z
n
a
č
e
n
í 

P
o
p
is

 

p
o
v
rc

h
u

 

b
e
to

n
u
 

P
o
s
o
u
z
e
n
í 

v
lh

k
ý
c
h
 

m
ís

t 

P
ří

p
u
s
tn

á
 

v
a
d
n
á
 

m
ís

ta
 

(v
lh

k
é
 

s
k
v
rn

y
, 

tr
h
lin

y
 

a
td

.)
 

n
a
 

p
o
v
rc

h
u
 

b
e
to

n
u
 

D
o
d
a
te

č
n

á
 o

p
a
tř

e
n
í 
 

P
ří

k
la

d
y
 

p
o
u
ž
it
í 

AS  

zvl. 

třída 

Zcela 
suché 

Žádná 
vizuálně 
patrná vlhká 
místa (tmavé 
zabarvení) 

  Stavebně-fyzikální 
vyšetření a 
temperování/ 
klimatizování prostoru 
je bezpodmínečně 
nutné. 

Sklady zboží, které je 
zvlášť citlivé na 
vlhkost 

A1 Z větší 
části 
suché 

Vizuálně 
patrná 
jednotlivá 
vlhká místa 
(max. matné 
tmavé 
zabarvení) 

Po plošném 
dotyku 
suchou rukou 
nejsou patrné 
žádné stopy 
po vodě 

Na 1 ‰ povrchu 
sledované konstrukce 
mohou být vlhká místa. 
Proudy vody vysychají 
po max. 20 cm 

Je nutné stavebně-
fyzikální posouzení, v 
jeho důsledku může 
být potřebné 
temperování nebo 
klimatizování prostoru 
(např. při dlouhodo-
bém pobytu lidí).  

Dopravní stavby s 
vysokými požadavky, 
místnosti pobytu, 
sklady, domovní 
sklepy (skladovací 
prostory), domovní 
technické prostory se 
zvláštními požadavky 

A2 Lehce 
vlhké 

Vizuálně a 
dotykem 
patrná 
jednotlivá 
lesklá (vlhká) 
místa na 
povrchu 

Není možné 
změřit 
množství 
odtékající 
vody. Po 
dotyku ruky 
jsou 
rozeznatelné 
stopy vody. 

Je přípustné 1 % 
vlhkých míst na celém 
povrchu betonového 
dílu. Jednotlivé proužky 
vody, které na povrchu 
betonu vysychají. 

Ve zvláštních 
případech může být 
potřebné 
temperování nebo 
klimatizování. 

Garáže, prostory s 
domovní technikou 
(např. kotelny, 
kolektory), dopravní 
stavby 

A3 Vlhké Kapkovitý 
výskyt vody s 
tvorbou 
proužků vody 

Množství 
odtékající 
vody lze 
měřit v 
záchytných 
nádobách. 

Pro stěny, podlahové 
desky a podzemní 
stěny platí: max. 
množství vody na jedno 
chybné místo, resp. 
běžný metr pracovní 
spáry podzemní stěny, 
nesmí překročit 0,2 l/h, 
přičemž průnik vody na 

1 m
2
 stěny smí být v 

průměru max. 0,01 l/h 

Uvažovat s 
odvodňovacími 
opatřeními. 

Garáže (s 
dodatečnými 
opatřeními, např. 
odvodňovací žlaby) 
atd. 

A4 Mokré Jednotlivá 
mokvající 
místa s 
výskytem 
vody, pro 
podlahové 
desky, stěny 
a podzemní 
stěny 

Množství 
odtékající 
vody lze 
měřit v 
záchytných 
nádobách. 

Maximální množství 
vody na jedno vadné 
místo nesmí překročit 2 
l/h, přičemž průnik vody 

na 1 m
2
 stěny nesmí v 

průměru překročit 1 l/h.
  

Uvažovat s 
odvodňovacími 
opatřeními. 

Vnější skořepina 
dvouplášťových 
konstrukcí. 
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6.3 Požadavky na stav konstrukcí 

Ne vždy rozhodne o míře ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody požadavek 

na ochranu vnitřního prostoru. Rozhodujícím se může stát také požadavek na ochranu 

některé z konstrukcí.  Jedním z příkladů konstrukcí, které rozhodnou o míře 

hydroizolační ochrany stavby je plošná antivibrační ochrana – viz příklad 9 uvedený 

v kapitole 11 této práce.  

Pro návrh normy byly připraveny dvě tabulky pro usnadnění komunikace o požadavcích 

na stav vnitřního prostředí a na stav ohraničujících konstrukcí mezi účastníky výstavby. 

V tabulkách se zavádí třídy požadavků P1 až P4 pro stav chráněného prostředí a třídy 

K1 až K4 pro stav ohraničujících konstrukcí. K těmto třídám se je třeba zavést ještě třídy 

ochrany dokončených prostor před stavební činností, aby projektant nebo dodavatel 

stavby mohli včas získat projev vůle investora umožnit či neumožnit stavební práce 

spojené s dotěsňováním hydroizolační konstrukce. 

6.4 Požadavky na stav prostředí a konstrukcí v návrhu revize ČSN 73 0600 

Tabulka 6 - Třídy požadavků na stav chráněného prostředí a vnitřních povrchů 

Druhy chráněných prostor Příklady Třída 
požadavků  

Prostory do kterých nesmí vnikat voda. Vnikání vody by 
způsobilo nenahraditelné škody. 

Vnitřní povrchy ohraničujících konstrukcí musí být suché.  

Obvykle zároveň prostory s požadavkem na stav vnitřního 
prostředí. 

Muzea, galerie, 
archivy, nemocnice, 
technologické provozy 
s cenným vybavením  

P1 

Prostory do kterých nesmí vnikat voda. Škody vzniklé 
vniknutím vody lze pojistit.  

Vnitřní povrchy ohraničujících konstrukcí musí být suché.  

Obvykle s požadavkem na stav vnitřního prostředí. 

Pobytové místnosti, 
prodejní prostory, 
suché sklady  

P2 

 

Prostory ve kterých mohou být povrchy vlhké, nesmí 
odkapávat nebo stékat voda. ** 

Nevadí odpar vlhkosti z povrchu konstrukcí. 

Požadavek je třeba doplnit rozsahem vlhkých ploch***  

Garáže, prostory 
s domovní technikou 

P3 

Prostory do kterých může vnikat voda v malém množství a 
může odkapávat na osoby, zařízení nebo předměty nebo 
jsou tyto chráněny vhodným opatřením. 

Vnikání vody neovlivňuje trvanlivost konstrukcí. 

Nevadí odpar vlhkosti z povrchu konstrukcí. 

Požadavek je třeba doplnit množstvím pronikající vody. *** 

Garáže s dostatečnými 
opatřeními pro 
ochranu vozidel a 
osob před vodou, 
kolektory 

P4* 

Vysvětlivky k tabulce: 

*  Nesmí být v rozporu s hygienickými předpisy pro daný druh využití prostoru. Skapávající nebo stékající 
vodu nutno odvést. Malé množství vody je takové, které nebrání zamýšlenému využití prostoru.  

** Vlhkost povrchu konstrukce se obvykle projevuje ztmavnutím povrchu, později výkvěty solí v zónách 
odparu vody z povrhu.  

*** Obvykle se udává v litrech za 24 hod. na m
2
 plochy konstrukce nebo na úsek stavby. K popsání 

vlhkostního stavu vnitřního povrchu lze použít třídy požadavků na vodonepropustnost vnějších stěn, 
základových desek a stropů uvedené v předpisu Technická pravidla ČBS 02 Bílé vany - Vodonepropustné 
betonové konstrukce. Pro podzemní stavby železnic v ČR jsou stanoveny požadavky v Technickém a 
stavebním řádu drah. 
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Tabulka 7 - Třídy požadavků na stav ohraničujících konstrukcí 

Přípustné působení vody na konstrukci a 
její materiály (nezahrnuje statické 
působení) 

Obvyklé důvody uplatnění požadavku, 
příklady 

Třída 
požadavků  

Konstrukce je bezpodmínečně ve stavu 
přípustné sorpční vlhkosti. 

Vniknutí vody do konstrukce způsobí na 
konstrukci nenahraditelné nebo 
neodstranitelné škody (např. historický 
krov, stěna s freskou). 

K1 

Konstrukce je ve stavu přípustné sorpční 
vlhkosti, vlhkostní režim konstrukce 
vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540. 

Konstrukce obsahuje materiály degradující 
působením vody nebo nadměrné vlhkosti 
(např. desky z minerálních vláken). 

K2 

Konstrukce je ve stavu přípustné sorpční 
vlhkosti, výjimečně a jen krátkodobě je v 
konstrukci nebo její části voda, konstrukce 
musí dostatečně rychle vyschnout do stavu 
přípustné sorpční vlhkosti. 

Konstrukce obsahuje materiály 
nedegradující působením vody nebo 
nadměrné vlhkosti, ale měnící užitné 
vlastnosti (např. pěnové plasty). 

K3 

Konstrukcí proniká voda, v konstrukci nebo 
její části je dlouhodobě voda. 

Voda vnikající do konstrukce nemá vliv na 
vlastnosti materiálů a trvanlivost konstrukce 
(např. betonová konstrukce ve vodě bez 
agresivních účinků na beton nebo výztuž). 

K4 

 

Tabulka 8 - Třídy ochrany dokončených prostor před stavební činností. 

Třída ochrany Popis 

F Objednatel stavby umožní přístup do chráněných prostor i po uvedení stavby 
do užívání pro případné dotěsňování hydroizolačních konstrukcí. Provádění 
prací je možné bez rizik poškození vnitřního vybavení nebo zařízení.  

X Objednatel stavby neumožní přístup do chráněných prostor i po uvedení 
stavby do užívání pro případné dotěsňování hydroizolačních konstrukcí. 
Provádění prací není možné bez rizik poškození vnitřního vybavení nebo 
zařízení. 
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7 Spolehlivost  

Spolehlivost lze obecně definovat jako schopnost věci sloužit účelu, pro který byla 

zhotovena. 

7.1 Spolehlivost konstrukcí 

 Pro stavební konstrukci lze spolehlivost definovat jako schopnost plnit stanovené 

požadavky za určených podmínek během návrhové životnosti.  Tato definice se v 

současnosti používá především v souvislosti s navrhováním nosných konstrukcí, to však 

neznamená, že by neměla platit i pro hydroizolační konstrukce.   

V případě nosné konstrukce budou parametry vyjadřující schopnost konstrukce přenést 

silová namáhání udány číselnými hodnotami. Působící silová namáhání lze také vyjádřit 

číselnými hodnotami. Stanovení požadavků, stanovení pravděpodobnosti s jakou mají 

být dosaženy a vyhodnocení bude poměrně přehledné. Postupy pro navrhování a 

hodnocení nosných konstrukcí jsou již dlouho dobu stabilizované, zažité a dokonce 

celoevropsky standardizované. Pro nosné konstrukce byl v poslední době vydán soubor 

eurokódů, tedy návrhových norem, pro různé druhy nosných konstrukcí.  

Parametry vyjadřující schopnost nosné konstrukce přenést silová namáhání lze ovlivnit 

různými vstupy - např. pevnost materiálu, statická výška průřezu, množství výztuže 

apod. Spolehlivosti, tedy dostatečně vysoké pravděpodobnosti, že bude únosnost 

konstrukce odpovídat požadavku, lze u nosných konstrukcí dosáhnout tím, že se 

parametry rozhodující o výsledku nastaví na vyšší hodnoty. To lze demonstrovat na 

výsledcích zkoušek pevnosti v tlaku prováděných na souboru zkušebních těles.  Na 

grafickém záznamu výsledků (schéma viz obr. 49)  lze doložit, kolik zkušebních těles 

musí mít pevnost větší než je deklarovaná pevnost, aby bylo možné prohlásit, že 95 % 

produkce (podíl plochy pod křivkou vpravo od deklarované hodnoty), v uvedeném 

případě betonu, má hodnoty pevnosti větší nebo rovny deklarované hodnotě.   

 

 

Obrázek  49 - Grafické znázornění rozložení výsledků zkoušek pevnosti a stanovení 

deklarované pevnosti 

PEVNOST 

průměrná 

deklarovaná 

ČETNOST 

NAMĚŘENÝCH 

HODNOT 
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7.2 Spolehlivost hydroizolačních konstrukcí 

V případě hydroizolačních konstrukcí je situace jiná. Rozhodně zatím není zažité 

hodnocení spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí. Hlavním problémem však je, že pro 

funkční parametr těsnost se obecně považuje za vyhovující jen stav „těsný“. Tedy za 

konstrukcí je „sucho“. Požaduje se tedy nejvyšší možná hodnota sledovaného 

parametru. Z rozboru obrázku 49 je ale patrné, kolik vzorků v hodnoceném souboru musí 

ve sledovaném parametru překračovat deklarovanou hodnotu. Tím, že se u hydroizolace 

požaduje nejlepší hodnota parametru těsnost, budou ve statistickém souboru chybět 

hodnoty ještě lepší než požadované, nezbytné k tomu, aby mohla být udána 

deklarovaná hodnota dosažitelná s přiměřenou zmetkovitostí.  Pravděpodobnost 

(spolehlivost) dosažení nejlepší hodnoty jakéhokoli parametru je v praxi velmi nízká. 

Z uvedeného plyne, že pro dosažení potřebné spolehlivosti účinku hydroizolačních 

konstrukcí vůči náročnějšímu namáhání vodou (větších tlaky, dlouhodobé působení, 

velký objem vody) bude nezbytné kombinovat více hydroizolačních konstrukcí a 

popřípadě doplňovat další hydroizolační opatření. Z uvedeného ale také plyne, že i při 

méně náročném hydrofyzikálním namáháním je nezbytné navrhovat „předimenzovanou“ 

hydroizolační konstrukci. 

Na výsledný účinek hydroizolační konstrukce má vliv mnoho faktorů. Kromě kvality 

návrhu se nejvíce uplatňuje kvalita provedení a vliv stavebních procesů následujících po 

realizaci hydroizolační konstrukce nebo probíhajících paralelně s ní. Z výše uvedených 

důvodů je zřejmé, že je vysoká pravděpodobnost, že se požadovaný účinek konstrukce 

nedostaví hned „na první pokus“. Je legitimní chtít v náročném namáhání další pokusy. 

Proces výstavby hydroizolační konstrukce by neměl končit odevzdáním „izolatérského“ 

díla, měl by končit až úspěšnými provozními zkouškami těsnosti.  Investoři to zatím 

nechtějí chápat 

Spolehlivější je ta konstrukce, která poskytne více „pokusů“ o dosažení požadovaného 

účinku bez drastických zásahů do stavby nebo jejího okolí.  

Je třeba si uvědomit, že „dotěsňování“ hydroizolační konstrukce lze provádět až po 

lokalizaci poruchy. V některých hydrogeologických podmínkách může nastat mezi 

dokončením hydroizolační konstrukce a „přírodní“ zkouškou těsnosti (nastoupání 

podzemní vody do návrhové úrovně) značná prodleva. Proto za mnohem spolehlivější 

lze označit hydroizolační konstrukce navržené a provedené tak, aby umožnily objektivní 

kontrolu těsnosti před dosažením návrhového stavu vody v okolí stavby nebo navržené 

alespoň tak, aby je bylo možné dotěsnit i v průběhu užívání stavby bez vážných zásahů 

do provozu a vybavení stavby.  

Spolehlivost dosažení požadovaného účinku jednotlivých hydroizolačních konstrukcí je 

závislá na hydrofyzikálním namáhání.  

7.3 Prvky spolehlivosti 

Je zřejmé, že různé hydroizolační konstrukce budou mít při daném hydrofyzikálním 

namáhání různou spolehlivost, byť jejich účinnost bude pro dané hydrofyzikální 

namáhání a požadavky odpovídající.  Z výše popsaných příkladů a z osobní zkušenosti 

autora vyplývá, že ke spolehlivosti nejvíce přispívají následující okolnosti:  
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 mechanická odolnost,   

 možnost dotěsnit hydroizolační konstrukci na základě objektivních zkoušek 

těsnosti před předáním stavby,  

 možnost jednoduše nalézt a opravit defekt v průběhu užívání díla,  

 spolupůsobení více hydroizolačních konstrukcí. 

Podrobnosti k hodnocení spolehlivosti jednotlivých hydroizolačních konstrukcí jsou 

uvedeny v samostatné kapitole. 

7.4 Uplatnění principů spolehlivosti v projektování staveb 

Jak vyplývá z výše uvedeného, v podmínkách tlakové vody nejspíš nikdy nebude 

jednotlivá hydroizolační konstrukce mít takovou spolehlivost, aby stoprocentně ochránila 

stavbu před nežádoucím působením vody. Nezbývá než kombinovat více konstrukcí 

nebo hydroizolační konstrukce doplnit o další opatření, například pokud je to možné, o 

snížení hydrofyzikálního namáhání. Výběr a návrh hydroizolačních konstrukcí ale nejsou 

první úkony v tvorbě návrhu řešení ochrany stavby před nežádoucím působením vody. 

Investor spolu s architektem se musí zabývat hydroizolační koncepcí již v raných 

stádiích příprav výstavby. Spolehlivost hydroizolačních konstrukcí ovlivní tvarem a 

členěním suterénu, půdorysným i výškovým členěním objektu ovlivňujícím požadavky na 

dilatace, osazením objektu do terénu, výškovým uspořádáním apod. a také rozhodnutím 

o využití suterénních prostor. 

Význam využití suterénních prostor lze demonstrovat na dvou objektech se suterény 

v podmínkách tlakové vody. V jednom suterénu je strojovna vzduchotechniky, ve druhém 

archiv vzácných tisků. V obou případech je důvod požadovat absolutní účinnost.  Pokud 

dojde k hydroizolačnímu defektu u suterénu s VZT a investor má uzavřenu správnou 

pojistku, zřejmě se podaří všechny škody nahradit a po odstranění poruchy provoz zcela 

obnovit. Pokud ale dojde ke stejnému defektu u suterénu s archivem, může být pojistka 

sebelepší, ale vzácné originály nikdo nenahradí. V případě např. vzácných tisků je tedy 

na zvážení, zda vůbec mají být uloženy v suterénu pod hladinou podzemní vody. 

7.5 Vliv vůle investora na spolehlivost ochrany stavby před působením vody  

Investor musí svobodně, samozřejmě v souladu s obecně platnými zákony, rozhodnout, 

jak se má naložit s jeho finančními prostředky a jaké prostředky hodlá vložit do 

jednotlivých částí stavby. Pokud se rozhodne, že do ochrany stavby vloží nižší 

prostředky, než jaké by jí příslušely, musí si být vědom, jaká rizika s sebou nese návrh 

poddimenzované ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody a musí mít kontrolu, 

že jeho rozhodnutím nedojde k rozporu s obecně závaznými předpisy. Rozhodnutí 

investora a informace o spolehlivosti, která se „nabízí“ za jím určený obnos, se musí být 

řádně na společném místě zaznamenat, aby bylo známo i při hodnocení výsledné kvality 

stavby uváděné do užívání. 

7.6 Principy spolehlivosti v návrhu revize ČSN 73 0600 

Dle ČSN EN 1990:2002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí (24), uplatňované při 

navrhování konstrukcí staveb na silové účinky namáhání, musí být konstrukce navržena 

a provedena tak, aby během předpokládané životnosti s příslušným stupněm 

spolehlivosti a hospodárnosti  
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 odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění a 
používání a 

 sloužila svému účelu. 

Aby nebylo pochyb, že stejný princip se musí uplatnit i pro hydroizolační konstrukce, je 

nezbytné, aby se obdobná definice uplatnila i v normě ČSN 73 0600, například 

v následující podobě:   

Hydroizolační koncepce staveb se navrhují tak, aby po požadovanou dobu byl zajištěn 
požadovaný stav chráněného prostředí nebo chráněných konstrukcí při návrhovém zatížení 
vodou. Požadovanou dobou je obvykle předpokládaná životnost stavby nebo jejích částí.  
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8 Trvanlivost a životnost 

8.1 Trvanlivost a životnost v evropských dokumentech 

V dokumentu Pokyn F - Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích (2004) ke 

směrnici o stavebních výrobcích 89/106 EHS (od roku 2013 nařízení 305/2011) jsou 

uvedeny následující definice:   

Životnost stavby je doba, během níž budou ukazatele charakteristik stavby udrženy na 

úrovni slučitelné s plněním základních požadavků. 

Životnost výrobku je doba, během níž budou ukazatele charakteristik výrobku udrženy 

na úrovni, která umožní, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní 

požadavky. Životnost výrobku závisí na jeho vlastní trvanlivosti a běžné údržbě. 

Trvanlivost výrobku je schopnost výrobku udržet požadované ukazatele svých 

charakteristik po dobu, kdy je vystaven předvídaným zatížením. Při běžné údržbě musí 

výrobek umožňovat, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní 

požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu (životnost výrobku). Trvanlivost tedy závisí 

na určeném použití výrobku a jeho provozních podmínkách. 

Obdobné definice nalezneme také v Eurokódu ČSN EN 1990:2002 – Zásady navrhování 

konstrukcí (24). V ČSN EN 1990: 2002 lze také nalézt tabulku rozdělení stavebních 

konstrukcí a konstrukčních částí do kategorií návrhových životností s obvyklými 

hodnotami těchto životností, viz tabulku 9.  

Tabulka 9 - kategorie návrhových životností podle ČSN EN 1990: 2002 (24) 

Kategorie návrhové 

životnosti 

Charakteristická 

návrhová životnost (roky) 

Příklady 

1 10 Dočasné konstrukce 1) 

2 10 až 25 Vyměnitelné konstrukční části 

3 15 až 30 Zemědělské a podobné konstrukce 

4 50 Konstrukce budov a jiné běžné 

konstrukce 

5 100 Konstrukce historicky významných 

budov, mosty a ostatní inženýrské 

konstrukce 

1) Konstrukce nebo části konstrukcí, které mohou být demontovány za účelem jejich 

opětovného použití, nemají být pokládány za dočasné. 

 

V  dokumentu EOTA GD 002 Předpoklad životnosti stavebních výrobků v pokynech pro 

evropské technické schválení, evropských technických schváleních a harmonizovaných 

nornách (32) je uvedena tabulka předpokládaných životností výrobků pro jednotlivé 

kategorie konstrukcí podle opravitelnosti a vyměnitelnosti (viz tabulku 10). Zde se lze 
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inspirovat při stanovení životnosti různých konstrukcí staveb, v našem případě 

hydroizolačních konstrukcí. 

Tabulka 10 - Tabulka z EOTA GD 002:1999 - předpokládané životnosti výrobků pro 
jednotlivé kategorie konstrukcí podle opravitelnosti a vyměnitelnosti  

Předpokládaná životnost stavby 
(roky) 

Životnost výrobků, která má být předpokládaná 
v ETAGs, ETAs a hENs (roky) 

Kategorie Roky Kategorie 

  Opravitelné 
nebo snadno 
vyměnitelné 

Opravitelné 
nebo 
vyměnitelné 
s určitým 
větším úsilím 

Plná životnost2 

Krátká 10 101 10 10 

Střední 25 101 25 25 

Normální 50 101 25 50 

Dlouhá 100 101 25 100 
1 Ve výjimečných a oprávněných případech, např. u některých opravených výrobků, se 
může počítat s životností 3 až 6 let (pokud schválí EOTA TB nebo popřípadě CEN). 
2 Výrobky nejsou opravitelné nebo vyměnitelné „snadno“ nebo „s určitým větším úsilím“. 

 
Údaje v tabulce 10 by se na hydroizolační konstrukce mohly vztahovat například 
hodnotami uvedenými v tabulce 11.  

Tabulka 11 - Životnosti hydroizolačních konstrukcí odvozené z tabulky 10 

Hydroizolační konstrukce Životnost 
(roky) 

povlaková krytina ploché střechy 25  

skládaná krytina 10 

doplňková hydroizolační konstrukce v šikmé 
střeše 

25 

hydroizolační konstrukce suterénu  50  

 

Pokyn F ke směrnici o stavebních výrobcích 89/106 EHS i pokyn  EOTA 002:1999 jsou 

prvotně určeny jako metodické dokumenty pro tvorbu harmonizovaných (výrobkových) 

evropských norem. Mohla by tedy vzniknout iluze, že výrobky, na které se vztahuje 

směrnice 106/86 jsou testovány tak, aby byla prokázána jejich životnost. U výrobků pro 

hydroizolační konstrukce tomu tak bohužel zatím v drtivé většině není. Podrobnosti jsou 

v kapitole Zrada harmonizovaných evropských norem.   

Trvanlivost hydroizolační konstrukce je dána trvanlivostí nejslabšího prvku. To je třeba 

mít na paměti při volbě materiálů pro hydroizolační konstrukci.  Nejčastěji se jako první 

vyčerpá trvanlivost tmelových výplní různých připojovacích spár.  

8.2 Trvanlivost v návrhu revize ČSN 73 0600 

Autor práce je přesvědčen, že do návrhu revidované normy by měla být zařazena 

tabulka 10 doporučená pokynem EOTA 002:1999 včetně příkladů hydroizolačních 

konstrukcí z jednotlivých kategorií a zároveň tabulka 9 potřebná pro stanovení 

návrhových kategorií životnosti stavby.  
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9 Hydroizolační konstrukce 

9.1 Principy funkce hydroizolačních konstrukcí, hydroizolační účinnost 

V podstatě každá souvislá stavební konstrukce je schopna ovlivnit šíření vody z jednoho 

prostředí do druhého. Míra vlivu závisí na hydrofyzikálním namáhání a na spojitosti 

konstrukce. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě dostatečná stabilita, buď vlastní, nebo 

poskytnutá jinou konstrukcí.   

Míru pronikání vody do hydroizolační konstrukce, resp. zastavení vody konstrukcí, autor 

této práce označil hydroizolační účinnost. Toto označení bylo použito i v návrhu revize 

ČSN 73 0600. Navržené třídy hydroizolační účinnosti jsou v tabulce 12. 

Tabulka 12 - Třídy účinnosti hydroizolačních konstrukcí 

Třída 

účinnosti 

Popis 

U1 Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání nepropouští vodu pod svůj 

exponovaný povrch. Přerušuje i kapilární transport vody. 

U2 Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání nepropouští vodu na svůj 

chráněný povrch. Přerušuje nebo výrazně omezuje kapilární transport 

vody. 

U3 Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání propouští vodu tak, že její 

chráněný povrch je vlhký, ale nestéká z něj voda, nebo z ní vlhkost proniká 

vzlínáním do chráněných konstrukcí, které jsou s ní v kontaktu. Pronikání 

vody ovlivňuje vnitřní prostředí. 

U4 Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání propouští vodu, ale 

omezuje její proudění tak, že z jejího chráněného povrchu nebo z vnitřního 

povrchu jí chráněných konstrukcí stéká voda. Pronikání vody ovlivňuje 

vnitřní prostředí. 

 

9.2 Účinnost U1 

Účinnost U1 znamená, že konstrukce „zastaví“ kapalnou vodu na návodním povrchu. To 

je dáno strukturou materiálu, ze kterého je konstrukce provedena a vyloučením spár 

mezi jednotlivými částmi hydroizolačního materiálu i konstrukčních spár v hydroizolační 

konstrukci.  Typickou hydroizolační konstrukcí první skupiny je hydroizolační povlak. 

Hydroizolační povlaky v drtivé většině případů nejsou samonosné, vyžadují tedy stabilní 

souvislý podklad. Hydroizolační povlaky lze třídit podle různých hledisek. 

Hydroizolační povlaky z hlediska způsobu zpracování materiálu 

 Základní vrstva materiálu je buď vytvářena in situ stěrkováním nebo natíráním 

z materiálu upraveného rozpouštědly nebo teplem, popř. z hydratujícího materiálu, nebo 

je vytvářena spojováním prefabrikovaných dílů hydroizolačního materiálu (např. 

asfaltové pásy nebo syntetické fólie).  
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Hydroizolační povlaky z hlediska materiálové báze  

V současné době se u prefabrikovaných materiálů nejčastěji uplatňují asfalty a různé 

druhy syntetických plastů a kaučuků. Z asfaltů se již v menším rozsahu používá 

oxidovaný asfalt, převažuje použití modifikovaných asfaltů. V současné době 

nejvhodnějším modifikátorem pro použití v podmínkách ČR je syntetický SBS (styren - 

butadien - styren) kaučuk se síťovými vazbami, dále se používá EVA (etylen - vinyl - 

acetát) a APP (ataktický polypropylen). U většiny materiálů z APP modifikovaného 

asfaltu se projevila nižší trvanlivost spojů. Mezi syntetickými plasty stále převládá 

měkčené PVC (polyvinyl - chlorid) díky snadné zpracovatelnosti a dlouhodobým 

zkušenostem s jejich užíváním. Velkou skupinu materiálů tvoří polyolefiny, mezi nimi 

polyetylen. Všechny jsou ve srovnání s měkčeným PVC hůře opracovatelné díky své 

značné tuhosti, v některých se ke změkčení používají různé druhy modifikace, např. 

chlorování. Jen některé z prefabrikovaných materiálů se dodávají v podobě pásů nebo 

fólií vyrobených pouze ze základní hmoty. Častěji jsou vyztužené vhodnou vložkou, 

zajišťující potřebnou pevnost prefabrikovaného materiálu, jeho odolnost proti průrazu 

nebo rozměrovou stabilitu. Pro stěrky se používají asfalty zpracované za horka, 

asfaltové vodní suspenze a emulze plněné např. polystyrénovými kuličkami nebo různě 

modifikované cementové hmoty. Pro nátěry se používají asfaltové suspenze a emulze 

nebo rozpouštědlové nátěry z asfaltu nebo syntetických hmot.  

Hydroizolační povlaky z hlediska spojení povlaku s podkladem 

Je-li vrstva z hydroizolačního materiálu účinně spojena s podkladem, který sám má 

určité hydroizolační vlastnosti, nedojde k šíření vody mezi podkladem a hydroizolační 

vrstvou v případě defektu hydroizolační vrstvy. Vliv defektu bude tedy pouze lokální. 

Důsledkem spojení povlaku s podkladem však může být přenos deformací a 

vzájemného pohybu částí podkladu do hydroizolace (propsání trhlin podkladu do 

hydroizolace). Naopak hydroizolační vrstva nespojená s podkladem (volně položená, 

bodově přitavená nebo nakotvená) je chráněna před porušením na spárách a trhlinách 

podkladu. Pokud ale dojde k defektu, šíří se zateklá voda do spáry mezi hydroizolací a 

podkladem do velkých vzdáleností.  

Při posuzování spolehlivosti povlaků z prefabrikátů spojovaných do jednoho celku 

rozhoduje také způsob provedení spojů. Základní přehled spojů uplatňovaných 

v hydroizolačních povlacích z prefabrikovaných dílů:  

 jednoduchý  

 překrytý celoplošně nataveným dalším materiálem 

 zdvojený (např. překrytý obvodově přitaveným přířezem) 

 dvojitý s možností tlakové kontroly 

9.3 Účinnost U2  

Druhá skupina hydroizolačních konstrukcí sice vodu zastaví, ale až uvnitř své struktury. 

9.4 Účinnost U3 a U4 

Do této skupiny budou patřit masivní souvislé konstrukce z pórovitých hmot s mezerami, 

spárami a trhlinami, skládaná krytina. Všechny omezí šíření kapalné vody, ale s určitým 

množstvím vody prošlým na vnitřní stranu hydroizolační konstrukce je třeba počítat.  
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U konstrukcí s účinností U1 lze víceméně vždy předpokládat současné přerušení 

vzlínající vlhkosti, u ostatních je třeba se vzlínáním vlhkosti počítat. Ve všech případech 

je třeba počítat se šířením vodní páry difuzí.  

Hydroizolační konstrukcí, která se vymyká z předchozího členění, je konstrukce 

z kovových plátů (obvykle z nerezavějící oceli) nebo z desek z tuhého plastu 

s vodotěsnými svary. Vůči vodě působí jako povlaky z první skupiny, jsou ale do určitých 

rozměrů samonosné. 

Vzhledem k tomu, že v příkladech řešení uvedených v samostatné kapitole se několikrát 

objevuje dvojitá sektorovaná fóliová hydroizolace a bílá vana, uvádím podrobnější popis 

těchto hydroizolačních konstrukcí. 

9.5 Dvojitá sektorovaná fóliová hydroizolace 

V poslední době se stále častěji uplatňuje povlaková hydroizolace vytvořená ze dvou 

hydroizolačních fólií ze syntetického plastu.  Fólie jsou mezi sebou liniově propojeny tak, 

že vznikají obvykle čtvercové nebo obdélníkové sektory. Sektory jsou vyplněny filtrační 

hmotou, obvykle netkanou textilií z hrubých, plastových, prostorově smyčkovaných 

vláken. Na sektory se v průběhu realizace systémovou trubicí zabudovanou do jedné 

z fólií připojí vývěva a ze sektoru se odsaje vzduch. Pokud se vakuum v sektoru udrží na 

dohodnuté hodnotě po dohodnutou dobu, lze sektor prohlásit za těsný. Spoje sektorů se 

provádějí tak, že odsátím jednoho sektoru se kontroluje těsnost plochy sektoru a těsnost 

spojů se sousedními dvěma sektory. Po odzkoušení se na sektor přivaří další, obvykle 

tři, trubice, které budou případně sloužit jako odvzdušňovací, kontrolní a injektážní při 

dotěsňování sektoru. V některých variantách se dvě z trubic propojí dvouplášťovou 

injektážní hadičkou vloženou do sektoru, která má umožnit opakovanou injektáž sektoru 

těsnicím gelem. Podmínkou je, aby byla po každé injektáži propláchnuta. Trubice se 

napojí na hadice, které se ukončí v šachtách nebo krabicích osazených obvykle 

v obvodových konstrukcích suterénu. Hadice v šachtách se uzavřou koncovkami a 

popíší. Součástí hydroizolace musí být záznam o rozměrech a umístění sektorů a o 

příslušnosti hadic k sektorům. Takovéto uspořádání umožňuje kdykoliv v průběhu 

následné výstavby i kdykoliv za provozu objektu provést kontrolu stavu hydroizolace. 

Především při realizaci základových a suterénních konstrukcí lze opakovaně kontrolovat 

těsnost sektorů a výsledky zkoušek využívat při přejímkách staveniště jednotlivými 

řemesly. Jestliže se ocelářům předalo staveniště s těsnou hydroizolační konstrukcí a po 

dokončení výztuže je některý sektor vadný, je viník hned znám.  

V případě, že se zjistí netěsnost sektoru, není třeba ihned bezhlavě injektovat, je třeba 

vyhodnotit poznatky. Obvykle pod hladinou podzemní vody nastávají následující stavy: 

 při vakuové zkoušce je sektor netěsný, ale nejde z něj voda - Je porušena vnitřní 

fólie, ale sektor jako celek nepropouští vodu na svoji vnitřní stranu. Tedy jeho 

vnější fólie je v pořádku a chrání stavbu před okolní vodou.  U menší stavby tato 

skutečnost navíc nejspíš znamená, že hydroizolační konstrukce jako celek je 

funkční, jinak by se při zkoušce přes poškozenou vnitřní fólii nasávala voda ze 

spáry mezi hydroizolací a stavbou. Sektor není třeba těsnit. Naopak, pokud by se 

tak učinilo, v případě budoucího poškození vnější fólie sektoru by již nebylo 

možné lokalizovat poruchu. 
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 z hadice vytéká voda nebo při zkoušce saje vývěva vodu, sektor je netěsný, při 

opětovném odsávání voda nepřibývá - Nejspíš se jedná o stejný stav, jako 

v předchozím případě, voda v sektoru pochází buď z doby výstavby, kdy se do 

sektoru zabudovala srážková voda, nebo z doby následné výstavby, kdy do 

spáry mezi hydroizolací a suterénem natekla srážková voda, která následně 

vadnou vnitřní fólií pronikla do sektoru. 

 na začátku zkoušky saje vývěva vodu, ale sektor je těsný - Sektor obsahuje 

srážkovou vodu zabudovanou do něj při realizaci. 

 ze sektoru vytéká voda, sektor je netěsný, vodu nelze odsát nebo se rychle 

objeví znovu - Vnější fólie sektoru je poškozená. Pokud se podaří ověřit, že ve 

spáře mezi hydroizolační konstrukcí a suterénem není voda, lze předpokládat, že 

je poškozena jen vnější fólie, ale sektor jako celek je funkční. Je-li spára mezi 

hydroizolační konstrukcí a suterénem zaplavena vodou, nelze rozhodnout, jaký je 

stav sektoru a je třeba jej injektovat. 

Vadné sektory se injektují při nastaveném vhodném tlaku těsnicím gelem. V současné 

době se používají nejčastěji polyakrylátové gely.  

9.6 Vodonepropustná betonová konstrukce (bílá vana) 

Vodonepropustné betonové konstrukce se navrhují z hutného betonu odpovídajícího 

ČSN EN 206-1 (25) s požadovanou vodotěsností, vyztuženého na mez trhlin. Součástí 

vodonepropustné betonové konstrukce musí být účinné řešení pracovních spár. Musí být 

vyřešena eliminace trhlin od smrštění betonu. Betonová konstrukce se proto betonuje po 

menších úsecích, mezi nimiž se vynechávají tzv. smršťovací pásy. Ty se pak dobetonují 

po smrštění přilehlých úseků. Každý smršťovací pás znamená další dvě pracovní spáry. 

Dále musí být předepsán postup betonáže a ošetřování betonu v době zrání. Míra 

omezení pronikání vody do konstrukce a skrz ni je závislá především na vyztužení a 

tloušťce konstrukce. V případě vodonepropustné betonové konstrukce je třeba vždy 

počítat s transportem vlhkosti póry, množství vody takto pronikající na vnitřní povrch je 

ale menší, než množství vody odpařující se z vnitřního povrchu. S odparem vody 

z vnitřního povrchu vodonepropustné betonové konstrukce je třeba počítat. Musí být 

navrženo účinné větrání vnitřních prostor ohraničených vodonepropustnou betonovou 

konstrukcí a s odparem je třeba počítat při rozmístění vnitřního vybavení. 

Kromě ČSN EN 206-1 (25) je k dispozici pro navrhování vodonepropustných betonových 

konstrukcí předpis TP 02 (26). Předpis vydala Česká betonářská společnost. Předpis 

vznikl překladem rakouské směrnice. Uvedený předpis zavádí třídy těsnosti 

vodonepropustné betonové konstrukce definované množstvím vody pronikající na vnitřní 

povrch (viz tabulku 5). Pro každou třídu těsnosti pak umožňuje nalézt vhodnou 

kombinaci tloušťky, stupně vyztužení a opatření v pracovních spárách.  

Jak již bylo řečeno, velmi důležité je řešení pracovních spár. V těsnění spár se uplatňují 

spárové plastové pásy (vnější nebo vnitřní), spárové plechy (pokryté asfaltovou hmotou 

nebo silikátovou krystalizační hmotou), profily z bobtnavého materiálu a injektážní 

hadičky. Zkušení zhotovitelé tyto prostředky kombinují. Za standard se již považuje 

dvoustupňové těsnění spár. Na obr. 50 jsou schémata použití uvedených prostředků 

těsnění spár. 
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Obrázek  50 - Varianty těsnění pracovních spár vodonepropustné betonové konstrukce 

9.7 Principy spolupůsobení více hydroizolačních konstrukcí 

Propojením a spolupůsobením dvou a více hydroizolačních konstrukcí mohou vzniknout 

nové varianty hydroizolačních konstrukcí s vyšší spolehlivostí. Lze vytvořit kombinace 

povlak - masivní konstrukce, masivní konstrukce - masivní konstrukce.  Pokud se 

kombinuje povlak s masivní konstrukcí, zajišťuje obvykle masivní konstrukce, kromě své 

hydroizolační funkce, podporu a tuhý podklad pro povlak. Rozhodující podmínkou pro 

vznik kombinované hydroizolační konstrukce je ale vzájemné spolupůsobení dílčích 
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konstrukcí vůči vodě. Pokud se voda proniklá případným defektem vnější hydroizolační 

konstrukce může volně šířit spárou mezi vnější a vnitřní konstrukcí, nejedná se o 

kombinovanou konstrukci. Vodu nemají šířit ani spolupůsobící konstrukce. V současné 

době lze uplatnit následující principy spolupůsobení: 

adheze 

Adheze se uplatní například natažením stěrkového hydroizolačního materiálu na podklad 

z vodonepropustného betonu. Princip natavení hydroizolačních pásů lze využít jen 

v případě, že je speciálním způsobem uzavřen povrch betonové konstrukce a pásy jsou 

k takovému natavení určeny. Tento princip se uplatňuje především v mostním 

stavitelství. V případě podzemních částí staveb se může uplatnit především na 

střechách suterénů, zvláště, jsou-li pojížděné. Běžné, byť celoplošné, natavení 

asfaltového pásu na běžný podklad nelze považovat za spolupůsobení dvou 

hydroizolačních konstrukcí. Takové natavení nezajistí trvale nešíření vody ve spáře mezi 

povlakem a podkladem. Za zvláštní případ hydroizolačního spolupůsobení lze považovat 

natavení hydroizolačního pásu na tepelněizolační vrstvu z pěnoskla, když spáry desek 

pěnoskla jsou dokonale zality asfaltem za horka a jejich povrch, na který se pásy nataví, 

je celoplošně zatřen asfaltem za horka. 

reaktivní spojení 

Na trhu hydroizolačních materiálů existuje fólie ze syntetického plastu, která se 

kombinuje s vodonepropustným betonem. Fólie se umístí na vnější líc konstrukcí 

ohraničujících suterén před betonáží vodonepropustné betonové konstrukce. Materiál na 

povrchu fólie se v zásaditém prostředí čerstvého betonu aktivuje tak, že reaktivně sroste 

s vodonepropustnou betonovou konstrukcí a tím zajistí nešíření vody mezi betonem a 

fólií. 

bobtnající těsnicí materiál (reaktivní plasty nebo bentonit) 

Perspektivním principem spolupůsobení hydroizolačních konstrukcí je vložení vodou 

bobtnajícího materiálu do spáry mezi spolupůsobícími konstrukcemi. Jako bobtnající 

materiál se používá bentonit, obvykle sodný. Nově se objevily i bobtnající materiály na 

bázi plastů. Bobtnající materiál musí být ve spáře mezi spolupůsobícími hydroizolačními 

konstrukcemi účinně sevřen. Mezi dvěma masivními konstrukcemi se sevření zajistí 

poměrně snadno. Je-li vnější hydroizolační konstrukce povlaková, je třeba zajistit přítlak 

kvalitně zhutněným zásypem stavební jámy. Bobtnající materiál je ve spáře mezi 

hydroizolačními konstrukcemi připraven v podstatě jako záložní automatický sanační 

systém, který se aktivuje v okamžiku, kdy defektem ve vnější hydroizolační konstrukci do 

spáry lokálně pronikne voda. Aktivovaný materiál bobtná a defekt utěsní. Podmínkou 

správné funkce, kromě přítlaku, je přiměřená tloušťka spáry mezi spolupůsobícími 

konstrukcemi, resp. rovinnost kontaktních ploch přilehlých hydroizolačních konstrukcí, 

aby objem spáry (v níž je vložen těsnicí materiál), v místě defektu byl podstatně menší 

než objem zcela nabobtnalého těsnicího materiálu.  

Je třeba zdůraznit, že bentonit v žádném případě sám nemůže tvořit hydroizolační 

vrstvu, což se, bohužel, díky chybnému výkladu dokumentace výrobců realizačními 

firmami často děje. Bentonit neodolává proudící a kolísající vodě, vyplavuje se a tím 

znehodnocuje. Při sevření mezi dvěma hydroizolačními konstrukcemi není vyplavením 

ohrožen.  
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spárové pásy (+ kontrolní trubice) 

Povlaky lze s vodonepropustnou betonovou konstrukcí propojit pomocí spárových pásů 

vhodného profilu. Pásy jsou rozmístěny tak, aby mezi povlakem a vodonepropustnou 

betonovou konstrukcí vznikly sektory, které umožní lokalizovat místo případné poruchy a 

vymezí rozsah případné injektáže. Spárové pásy jsou hydroizolačně spojeny s povlakem 

například horkovzdušným natavením, pro spojení s betonovou konstrukcí jsou vybaveny 

lištou profilovanou tak, aby se co nejvíce omezilo šíření vody kolem ní. Profilace může 

být doplněna rozvodem pro injektážní hmotu.  Injektáží se zajistí dotěsnění propojení 

mezi spárovým pásem a vodonepropustnou betonovou konstrukcí. Propojování povlaků 

s vodonepropustnou betonovou konstrukcí je zatím nejčastěji používané při výstavbě 

tunelů. Jeho použití vyžaduje pečlivé posouzení okolností. Na svislých konstrukcích o 

něm není pochyb, v případě vodorovných konstrukcí (např. základových desek) je třeba 

si uvědomit, že účinné propojení nastává mezi povlakem a vodonepropustnou 

betonovou konstrukcí, proto je nutné z postupu výstavby vypustit ochrannou betonovou 

vrstvu. To ale vyvolává otázku: „Vydrží bez ní vodorovný povlak v použitelném stavu až 

do chvíle, kdy se má propojit s vodonepropustnou betonovou konstrukcí“?  

Nabízí se úvahy o propojení vodonepropustné betonové konstrukce pomocí sektorových 

pásů s dvojitou sektorovanou fóliovou hydroizolační konstrukcí. Vytvoření dvou vrstev 

sektorů umožní přesnější vyhodnocování polohy případných poruch a tím dále zvýší 

pravděpodobnost úspěchu případného dotěsňování.   

Je však třeba vzít v úvahu, že všechny rozvody kontrolních a injektážních hadic musí být 

řešeny tak, aby se neporušila vodonepropustnost betonové konstrukce suterénu. To se 

týká všech řešení ochrany stavby před nežádoucím působením vody, ve kterých jsou 

zahrnuty konstrukce s rozvody hadic včetně hadic pro dotěsňování spárových pásů (obr. 

51).  

 

Obrázek 51 - Shluk injektážních 
hadic u sektorové krabice v tunelu 
Mrázovka v Praze. Je velké riziko, že 
betonová směs neobalí všechny 
hadice. Lokálně nedojde k dosažení 
hydroizolačního účinku 
vodonepropustné betonové 
konstrukce.  Poskytl Doc. Ing. 
Zdeněk Tobolka, CSc. 

9.8 Dotěsnění sektorů jako součást hydroizolační konstrukce 

Za závažný problém při současném stavu poznání o využívání injektáží k dotěsňování 

hydroizolačních konstrukcí považuji vnímání dotěsnění investorem. Investoři v drtivé 

většině případů injektáž vnímají jako opravu vadného díla. Přitom například dvojitá 
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fóliová hydroizolační konstrukce byla od počátku vyvíjena a navrhována tak, aby mohla 

být dotěsněna a tím uvedena do navrhovaného stavu, jehož prvotní dosažení při všech 

rizicích poškození následující výstavbou a případným pohybem postupně dokončované 

stavby v podstatě není pravděpodobné. V ceně injektovatelné hydroizolační konstrukce 

musí být zahrnuta injektáž určitého množství sektorů. V případě dvojité fóliové 

hydroizolační konstrukce je dlouhodobě ověřeno, že je třeba do rozpočtu zahrnout 

injektáž pro 15 % sektorů.  

9.9 Hodnocení účinnosti a spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí 

Při navrhování hydroizolačních konstrukcí bohužel nelze uplatnit postupy, na které jsou 

projektanti zvyklí u nosných konstrukcí. Tam lze totiž stanovit namáhání mechanickými 

vlivy pomocí číselné hodnoty dohodnuté fyzikální veličiny. Zrovna tak únosnost 

posuzované konstrukce nebo jejího prvku se vyjádří hodnotou téže veličiny. Hodnoty 

namáhání a únosnosti stačí mezi sebou porovnat a návrh, resp. posouzení, jsou hotovy. 

Přitom hodnoty zatížení a únosnosti jsou v průběhu výpočtů upravovány koeficienty 

vyjadřujícími pravděpodobnost, s jakou bude v průběhu užívání konstrukce dosaženo 

mezních hodnot. V případě návrhu hydroizolační konstrukce tomu tak není. Při volbě 

hydroizolační konstrukce je třeba zvážit množství kriterií, resp. rizik nedosažení 

požadovaného účinku. Většinu kritérií nelze vyjádřit číselně. Číselné údaje lze získat 

jedině seřazením posuzovaných variant podle jednotlivých kritérií a vytvořením skóre. 

Z 31 nástrojů, které shrnuje norma ČSN EN 31010 (19), se jako nejvhodnější jeví 

analýza multikriteriálního rozhodování (MCDA). Této metody s mírnými modifikacemi a 

případným využitím dalších podpůrných metod bylo využito při sestavení tabulky 15.  

Vzájemné porovnání hydroizolačních konstrukcí bude závislé na hydrofyzikálním 

namáhání. Do hodnocení dále vstupují charakteristiky konkrétní stavby, jako požadavek 

investora na ochranu dokončených prostor před stavební činností, a dále pak 

opravitelnost konstrukce. Požadavek investora na ochranu dokončených prostor před 

stavební činností totiž rozhodne o využitelnosti určitých vlastností hydroizolačních 

konstrukcí. Například vodonepropustná betonová konstrukce (bílá vana) je hydroizolační 

konstrukce, která umožňuje lokalizovat poruchu ohledáním vnitřního povrchu a utěsnění 

této poruchy injektáží do vrtů vedených z vnitřního povrchu. Pokud ale investor 

požaduje, aby vnitřní prostory byly v průběhu užívání chráněny před stavební činností, 

uvedené vlastnosti bílé vany se uplatní jen v době výstavby. Po předání stavby 

investorovi bude bílá vana srovnatelná například s jednovrstvým povlakem. V případě 

dvojité sektorované fóliové hydroizolace požadavek investora na ochranu dokončených 

prostor před stavební činností ovlivní přinejmenším umístění vstupů do kontrolních a 

injektážních trubic. Pokud bude například v podzemních garážích požadavek investora F 

(přístup možný), mohou být hadice vyústěny v krabicích a šachtách uvnitř garáží, jejich 

provedení bude jednodušší. V případě požadavku X ale bude třeba hledat umístění 

šachet pro ukončení hadic mimo půdorys budovy, řešení hydroizolace bude mnohem 

složitější. Obdobný vliv na hodnocení konstrukce bude mít objektivní skutečnost, která 

zabrání přístupu ke konstrukci pro provedení kontroly, lokalizaci poruchy nebo pro 

opravu. Neopravitelné budou konstrukce, které se od určitého stadia výstavby stanou 

nepřístupnými bez vážných zásahů do podstatných částí stavby nebo do práv jiných 

osob. Bílá vana zakrytá z interieru cennými stabilními uměleckými díly bude pro opravu 

nepřístupná, i kdyby nakrásně investor dovolil stavební činnost v chráněných prostorách.  

V tabulce 14 je tato objektivní skutečnost popsána jako opravitelnost.  
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Hodnocení jednotlivých hydroizoačních konstrukcí je v tabulce 13 vyjádřeno spolehlivostí 

s jakou lze dosáhnout určité hydroizolační účinnosti při daném hydrofyzikálním 

namáhání a při dané přístupnosti, popř. ochraně vnitřního prostředí před následnou 

stavební činností.  

Tabulka 13 - Třídy spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí 

Třída 

spolehli- 

vosti 

Popis 

S1 Je velmi pravděpodobné, že bude dosaženo potřebné účinnosti již před 

dosažením návrhového namáhání vodou (obvykle při předání hydroizolační 

konstrukce). 

S2 Je pravděpodobné, že bude dosaženo potřebné účinnosti, byť se případné 

dotěsnění hydroizolační konstrukce provede po jejím předání. 

S3 Nelze odhadnout, zda hydroizolační konstrukce bude funkční. 

S4 Je velmi pravděpodobné, že nebude dosaženo potřebné účinnosti nebo 

v průběhu užívání dojde k neodstranitelné poruše. 
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Tabulka 14 - Třídy opravitelnosti hydroizolačních konstrukcí 

Třída 

opravitelnosti 
Definice Příklady důvodů nepřístupnosti 

R1 
lehce 

opravitelné 

nezakrytá hydroizolační 

konstrukce, přímo přístupná 

z exterieru nebo interieru 

 

R2 opravitelné  

hydroizolační konstrukce 

opravitelná po snadném 

odstranění zakrývajících 

konstrukcí aniž by došlo ke 

znehodnocení použitých materiálů 

nebo hydroizolační konstrukce, 

jejíž poruchu lze lokalizovat, a 

opravit zvláštními opatřeními bez 

přístupu k ní 

dlažba na podložkách, dlažby 

v zásypech, demontovatelné 

klempířské konstrukce, vegetační 

střechy s možností přesouvat a 

hromadit materiál souvrství při 

demontáži (nutno posoudit únosnost) 

R3 

těžko 

opravi- 

telné 

hydroizolační konstrukci lze 

opravit po odstranění zakrývajících 

konstrukcí bez zásadního zásahu 

do nosných konstrukcí a při použití 

obvyklých technologií 

(odstraňované vrstvy jsou obvykle 

znehodnoceny) nebo přístup 

k hydroizolační konstrukci 

znamená zásah do majetkových 

práv druhých osob 

zásyp stavební jámy kolem suterénu, 

vegetační střecha, monolitické 

ochranné nebo provozní vrstvy nad 

hydroizolací, nosné stěny na 

vodorovné hydroizolační konstrukci, 

nad hydroizolační konstrukcí práva 

jiných majitelů, hranice pozemku, 

veřejná komunikace podél stavby, 

technologická zařízení na střeše 

R4 
neopravi 

telné 

není umožněn přístup 

k hydroizolační konstrukci bez 

zásadních zásahů do nosných 

konstrukcí a/nebo je k zajištění 

přístupu nutné využít speciální 

technologie   

pažení podzemními stěnami, 

základová deska nad hydroizolační 

konstrukcí, půdorys suterénu menší 

než půdorys vyššího podlaží, 

zabudování ve střešní skladbě 

(parotěsnicí vrstva, pojistná 

hydroizolační vrstva) 
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Tabulka 15 - Ukázka hodnocení spolehlivosti příkladů hydroizolačních konstrukcí pro 

různé namáhání vodou 

1 2 3 4 5 6 7 

příklady 
hydroizolačních 
konstrukcí 

hodnocení 
platí pro třídu 
požadavku 
ochrany před 
stavební 
činností h

f 
n

a
m

á
h

á
n

í 

ú
č
in

n
o

s
t 

s
p

o
le

h
li
v
o

s
t

p
ro

 R
3
, 
R

4
 

s
p

o
le

h
li
v
o

s
t

p
ro

 R
1
,R

2
 

faktory spolehlivosti 

1 

vodonepropustná 
betonová konstrukce (bílá 
vana) volně přístupná a 
viditelná z interieru pro 
kontrolu i opravu 

F A U2 S2 S2 mechanická odolnost 

přístupnost z interieru  

lokalizace poruchy 

B U2 S2 S2 

C1 U2 S3 S2 

C2 U2 S3 S2 

D1 U2 S3 S2 

D2 U2 S3 S2 

D3 U2 S3 S2 

2 

vodonepropustná 
betonová konstrukce (bílá 
vana) nepřístupná z 
interieru pro kontrolu i 
opravu 

X A U2 S2 S2 mechanická odolnost 

přístupnost z interieru  

lokalizace poruchy 

B U2 S2 S2 

C1 U2 S3 S2 

C2 U2 S3 S2 

D1 U2 S3 S2 

D2 U2 S3 S2 

D3 U2 S3 S4 

D4 U2 S4 S4 

3 

hydroizolační povlaky z 
více syntetických fólií 
svařených do sektorů, 
jejichž těsnost je 
kontrolovatelná a 
opravitelná 

F 

X za 
předpokladu, 
že kontrolní 
hadice budou 
vyústěny 
mimo obvod 
budovy nebo 
v místnostech, 
na které se 
nevztahuje 
požadavek X 

A U1 S1 S1 přístupnost pro kontrolu a 

lokalizace poruchy sektorová B U1 S1 S1 

C1 U1 S1 S1 

C2 U1 S1 S1 

D1 U1 S1 S1 

D2 U1 S1 S1 

D3 U1 S1 S1 

D4 U1 S1 S1 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 

hydroizolační povlaky 
z více asfaltových pásů 
mezi sebou celoplošně 
svařených 

F a X nemá 
význam, 
opravovat lze 
jen z vnější 
strany 

A U1 S1 S1  

B U1 S2 S2 

C1 U1 S2 S2 

C2 U1 S3 S2 

D1 U1 S3 S2 

D2 U1 S3 S2 

D3 U1 S3 S2 

D4 U1 S4 S3 

5 

hydroizolační povlaky ze 
syntetických fólií 
s jednoduchými spoji 

F a X nemá 
význam, 
opravovat lze 
jen z vnější 
strany 

A U1 S2 S2  

B U1 S2 S2 

C1 U1 S3 S2 

C2 U1 S3 S2 

D1 U1 S3 S2 

D2 U1 S3 S2 

D3 U1 S3 S2 

D4 U1 S4 S3 

6 

hydroizolační povlaky ze 
syntetických fólií s 
dvoustopými spoji 

 A U1 S1 S1  

B U1 S2 S2 

C1 U1 S2 S2 

C2 U1 S3 S2 

D1 U1 S3 S2 

D2 U1 S3 S2 

D3 U1 S3 S2 

D4 U1 S4 S3 

 

Na hydroizolačních konstrukcích uvedených pod položkami 1 a 2 je patrný rozdíl 

hodnocení stejné hydroizolační konstrukce v různých podmínkách přístupu k nim. 

Vodonepropustná betonová konstrukce použitá v podzemních garážích, nezakrytá ze 

strany interieru, může být kdykoli zkontrolována. Pouhou vizuální kontrolou lze odhalit 

místa, kde voda proniká celou tloušťkou konstrukce a projevuje se zvlhnutím vnitřního 

povrchu nebo dokonce výrony vody. Příčinou pronikání vody betonovou konstrukcí často 

bývají odchylky v kvalitě betonové směsi u vodorovných pracovních spár vzniklé při 

zahájení nové etapy betonáže nebo „neprobetonované“ shluky výztuže nebo také shluky 

špatně uspořádaných kontrolních hadic. Tato místa lze utěsnit vhodnou injektáží ze 

strany interieru, aniž by se odkrýval vnější povrch konstrukce. Ze své podstaty je tedy 

konstrukce opravitelná. To ale platí jen za předpokladu, že uživatel stavby umožní 

zhotoviteli přístup do interierů ohraničených vodonepropustnou betonovou konstrukcí a 

k vnitřním povrchům této konstrukce. Za těchto okolností lze uplatnit poměrně příznivé 

hodnocení vodonepropustné betonové konstrukce ve sloupci 6 tabulky 15. Pokud ale 

investor stavby jménem budoucího uživatele uvede požadavek, aby uživatel nebyl 
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v budoucnu obtěžován stavební činností, je výsledek ve sloupci 6 stejný, jako ve sloupci 

5, tedy jako kdyby byla vodonepropustná betonová konstrukce skryta za jinou 

konstrukcí, kterou nelze odstranit. Hodnocení spolehlivosti  vodonepropustné betonové 

konstrukce nepřístupné z prvního nebo druhého důvodu by mělo projektanta donutit 

k hledání jiného řešení. Nabízí se například dvojitá sektorovaná fóliová povlaková 

hydroizolace uspořádaná ale tak, aby kontrolní trubice byly umístěny na vnější fólii a 

hadice od nich byly vedeny vně stavby. Takové řešení určitě není vhodné pro rozlehlé 

stavby, vznikl by totiž velký vnitřní objem hadic. Vodonepropustnou betonovou konstrukci 

si projektant přesto může nechat v záloze. Z hodnocení položky 1 ve sloupci 6 ví, jakou 

spolehlivost konstrukce bude moci využít v případě, kdy selžou všechny ostatní 

konstrukce a opatření a uživatel už nebude tolik trvat ani na ochraně vnitřních prostor 

před stavební činností ani na konstrukci bránící v přístupu k vodonepropustné betonové 

konstrukci.  

9.10 Zrada harmonizovaných evropských norem 

Zde je však třeba varovat před úvahami, že výrobek, který byl legálně uveden na trh 

v souladu s příslušnou evropskou harmonizovanou normou, již má potřebnou životnost. 

Některé harmonizované normy se sice tváří, že rozhodující parametry jsou stanoveny 

tak, aby byla ověřována životnost. Není tomu tak. Harmonizované normy stanovují, které 

parametry mají být udávány při uvádění výrobků na trh. Tyto parametry slouží 

k porovnání výrobků stejného typu mezi sebou, nikoliv pro posouzení chování výrobku 

v konstrukci. Jen výjimečně harmonizované normy stanovují nějaké hranice 

deklarovaných parametrů jako požadavek. 

Dobrým příkladem může být norma ČSN EN 13 707 Hydroizolační pásy a fólie - 

Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (21). Tato 

norma v tabulce A1 předepisuje uvádět pro asfaltové pásy prodávané jako vrchní 

materiál hydroizolace střechy parametr „Chování při umělém stárnutí podle ČSN EN 

1296 (22) a ČSN EN 1297 (23). Podle první metodiky je pás vystaven teplotě 70°C po 

dobu 12 týdnů, podle druhé je po dobu 1000 hodin vystaven svitu UV lampy (odpovídá to 

energii 160 MJ/m2). V obou případech je pak zkoušena ohebnost za nízkých teplot a 

odolnost proti stékání. Výsledky musí být v deklarované toleranci od hodnoty stanovené 

výrobcem. Uvědomíme-li si, že hodnoty zatížení pásů odpovídají expozicím jedné 

sezóny, musíme dospět k závěru, že nelze od zkoušky chování při umělém stárnutí 

odvozovat trvanlivost.  V poznámce k článku 5.2.19.1 normy ČSN EN 13 707 (21) je 

přímo uvedeno: Zvolená doba expozice umělým stárnutím podle EN 1296 nemá žádnou 

souvislost se skutečnou životností výrobku.     

materiály musí být do projektů navrhovány na základě dlouhodobých zkušeností.  
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10 Navrhování hydroizolační koncepce 

Jak již bylo řečeno, v náročnějším hydrofyzikálním namáhání zřejmě žádná 

hydroizolační konstrukce nebude tak spolehlivá, aby stoprocentně zajistila sama po 

celou dobu životnosti stavby ochranu této stavby před nežádoucím působením vody. Již 

bylo řečeno, že bude třeba použít více hydroizolačních konstrukcí nebo hydroizolační 

konstrukce kombinovat s dalšími opatřeními nebo bude třeba korigovat požadavky na 

míru ochrany konstrukcí a vnitřních prostor suterénů. Návrh ochrany stavby před 

nežádoucím působením vody tedy musí být komplexem mnoha rozhodnutí, z nichž volba 

hydroizolačních konstrukcí je jen menší částí. Protože si v současné době drtivá většina 

projektantů spojuje pojem hydroizolace právě jen s hydroizolační konstrukcí, mělo by se 

v souvislosti s navrhováním ochrany stavby před nežádoucím působením vody hovořit 

nikoliv o navrhování hydroizolace ale o navrhování hydroizolační koncepce. 

Tvorba hydroizolační koncepce musí probíhat souběžně s tvorbou architektonického 

záměru. Pokud se ochrana stavby proti nežádoucímu působení vody začne řešit až ve 

chvíli výběru vhodné materiálové báze pro hydroizolační konstrukci (často se tak děje až 

v okamžiku výběru izolatérské firmy), nejspíš se nepodaří zajistit potřebnou spolehlivost 

hydroizolační koncepce. Pokud se s tvorbou hydroizolační koncepce začne včas, je 

šance vytvořit dispozici tak, aby se na obvod suterénu dostaly prostory s nižšími 

požadavky na stav vnitřního prostředí. Těmi může být například technická chodba, ve 

které lze účinně zachytávat a odvádět vodu proniklou obvodem stavby. Prostory 

s náročným prostředím pak bude třeba chránit před výrazně nižším namáháním vodou 

ze strany technické chodby. Toto řešení lze pokládat za nejspolehlivější způsob ochrany 

prostor s vysokými nároky na vnitřní prostředí. Samozřejmě v současné době není příliš 

oblíbené v důsledku snahy investorů co nejintenzivněji využít zastavěnou plochu staveb. 

Pro kvalitní spolehlivou hydroizolační koncepci je nezbytné, aby byly včas k dispozici 

informace o geologické stavbě území a o možném výskytu vody v území. Návrhové 

namáhání vodou se v průběhu tvorby koncepce upřesní na základě posuzování variant 

výškového a půdorysného uspořádání stavby a variant hydroizolačních opatření.  

Náročnost dosažení „sucha“ vyhovujícího provozům s vysokými nároky na vnitřní 

prostředí v suterénech namáhaných tlakovou vodou je tak veliká, že by měla platit 

zásada, že náročné prostory se do suterénů nemají umísťovat. Pro nezbytné případy 

(příkladem může být umístění rentgenologických pracovišť nemocnice do suterénu kvůli 

přirozenému odstínění nebezpečného záření zeminou) je pak třeba prosazovat druhou 

variantu, tedy technickou chodbu po obvodu suterénu a „ztracené“ technické podlaží pod 

nejnižším užívaným podlažím. 

Jako relevantní řešení je třeba zmínit i možnost nerealizovat suterén vůbec. Nemá smysl 

vyvolávat u investora iluzi, že za běžné ceny dostane „suchý“ suterén, když zároveň 

bude vyžadovat například velkou půdorysnou členitost stavby a hydrogeologické poměry 

budou velmi náročné. 

10.1 Architektonické a konstrukční řešení a osazení objektu do terénu 

Z výše uvedeného vyplývá, že nedílnou součástí hydroizolační koncepce je i 

architektonické a konstrukční řešení stavby a osazení stavby do terénu. Architektonické 

řešení zahrnuje půdorysné a výškové uspořádání a návrh využití jednotlivých, tedy i 
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podzemních vnitřních prostor. Platí, že čím je tvar suterénu a základů jednodušší, tím 

větší je naděje, že bude dosaženo požadovaného vlhkostního stavu konstrukcí a 

vnitřních prostor. Velké komplikace činí rozdílné výškové úrovně vodorovných 

hydroizolačních konstrukcí pod suterénem. Za problematické je třeba považovat i 

suterény, jejichž obvodové stěny nenavazují na obvodové stěny nadzemní části budovy. 

Ohraničující konstrukce suterénu by v podmínkách tlakové vody neměly být rozděleny 

dilatačními spárami. Dost starostí je již s pracovními a smršťovacími spárami tuhých 

konstrukcí. Jak již bylo dříve řečeno, vyplatí se zvažovat, zda za každou cenu musí 

suterén zasahovat pod hladinu podzemní vody, zvláště tam, kde její úroveň nelze ovlivnit 

například drenáží. Rozhodně je třeba respektovat doporučení neumisťovat do suterénu 

prostory s vysokými požadavky na stav prostředí nebo je alespoň neumisťovat do 

kontaktu s obvodem stavby.  

Velmi důležité je výškové osazení stavby vzhledem k působení povrchové vody. Stavba 

by měla být osazena tak, aby povrchová voda nemohla proniknout pod podlahy 

vstupního podlaží a v případě nepodsklepené stavby na vodorovnou hydroizolaci pod 

vstupním podlažím.  Dostatečný výškový rozdíl mezi terénem a povrchem stropu pod 

vstupním podlažím, resp. hydroizolace pod ním zároveň vytváří prostor pro konstrukční a 

materiálové řešení soklové části fasády v oblasti působení odstřikující vody a nečistot 

z povrchu terénu odstřikující vodou transportovaných . 

Osazení objektu do terénu by nemělo zvyšovat namáhání vodou. Znamená to nevytvářet 

z objektu přehradu bránící proudění povrchové i podzemní vody, tedy například 

nevytvářet dvoukřídlé nebo tříkřídlé stavby tak aby se „L“ nebo „U“ jejich půdorysu 

otvíralo proti svahu terénu nebo proti sklonu geologických vrstev vedoucích vodu.  

K architektonickému a konstrukčnímu vedení patří i vedení podzemních sítí. Jak již bylo 

v kapitole Hydrofyzikální namáhání a hladina podzemní vody řečeno, podzemní sítě 

v nepropustném podloží mohou do území přivádět velké množství vody. Proto například 

tepelné čerpadlo využívající geotermální energii nebo vsakovací objekty by měly být 

umístěny na těch částech pozemku, které jsou co nejníže vůči projektované stavbě. 

Tomu je potřeba přizpůsobit polohu objektu na pozemku, zvláště je-li pozemek svažitý.  

V případě výstavby objektu se suterénem v nepropustných zeminách by také mělo být 

vyloučeno odvodnění střech na terén.  

10.2 Hydroizolační opatření 

Hydroizolační opatření, která se vedle hydroizolačních konstrukcí zařazují do 

hydroizolační koncepce, se obvykle zaměřují na úpravu hydrofyzikálního namáhání 

podzemních částí objektu a hydroizolačních konstrukcí nebo na úpravu vlhkostního 

stavu prostor, do kterých voda řízeně proniká.  

Přehled obvyklých hydroizolačních opatření: 

zachycení a odvedení povrchové vody od objektu 

Do první skupiny spadají všechna opatření vedoucí k zachycení a odvedení povrchové 

vody od objektu, od tvarování a svahování terénu, přes vytváření málo propustných 

zpevněných a od objektu spádovaných terénních úprav až po odvodňovací žlaby, dvorní 
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a uliční vpusti. Lze sem zařadit také souvislé ohradní zdi, zídky nebo podezdívky plotů 

založené do dostatečné hloubky do málo propustného podloží.  

zachycení a odvedení podpovrchové vody od objektu 

Pokud to hydrogeologické podmínky dovolí, vyplatí se do hydroizolační koncepce 

zahrnout drenáž, tedy zachycení a odvedení vody proniklé z povrchu terénu k suterénu 

nebo základům. Drenáž může být uplatněna jako prostředek k trvalému snížení 

hydrofyzikálního namáhání. Druhou variantou je zřízení pohotovostní drenáže, která se 

uvede do provozu (například osazením čerpadel do přečerpávací šachty nebo 

připojením na kanalizační řad) až v případě, že hydroizolační konstrukce nebude nebo 

nebudou schopny zadržet vodu působící tlakem a drenáž se využije pro snížení 

hydrofyzikálního namáhání. Drenáž lze uplatnit tam, kde nehrozí vyplavování součástí 

základové zeminy. V opačném případě by drenáž byla velkým rizikem pro stabilitu 

objektu.  Drenáž stavebních objektů se obvykle skládá z plošné svislé drenáže na 

vnějším povrchu suterénních stěn a z liniové obvodové drenáže podél paty suterénních 

stěn nebo podél základů. Plošná svislá drenáž se vytváří přiložením souvislé drenážní 

vrstvy k vnějšímu povrchu suterénu nebo základů. K svedení vody z jakého-koli 

horizontu přilehlé zeminy k patě suterénní stěny lze využít například prané říční 

kamenivo sypané mezi suterénní stěnu a záporovou stěnu nebo vrstvu speciálního 

výrobku, například nopové fólie (mají omezenou hloubku použití vzhledem k odolnosti 

vůči tlaku zeminy).  Obvodová drenáž by měla být řešena tak, že dno výkopu pro drenáž 

se zpevní betonem v podélném spádu a případně se středovým žlábkem. Nad 

takovýmto dnem se zřídí drén o profilu cca 50 x 40 mm, nejčastěji z praného říčního 

kameniva hrubší frakce (16 - 32 mm). Proti zanesení částicemi z okolní zeminy se 

štěrkový drén chrání obalením filtrační textilií. Pro urychlení průtoku a pro případné 

proplachování se do drénu na dno vloží drenážní hadice průměru minimálně DN 100.  

Některá technická literatura, například německá norma DIN 4095, uvádí takové řešení 

drenáží, kde zásyp nad drénem je propustný.  Dlouhodobé zkušenosti s hydroizolačními 

defekty ale ukazují, že není žádoucí, aby se do obvodové drenáže, tedy k základům 

přivedla zbytečně voda z povrchu terénu, která by se jinak k základům nedostala.  Zásyp 

výkopu nad drénem má být co nejméně propustný, terén nad ním by měl být opatřen 

nepropustnou spádovanou a odvodněnou úpravou povrchu. Ve všech zalomeních 

(změnách směru) drénu musí být kontrolní šachtice. Pokud se počítá s proplachování 

drenáže (předpokládá se, že bude nezbytné pro zajištění funkčnosti drenáže po dobu 

životnosti suterénu), musí být potřebný počet revizních šachet drenáže průlezný, obvykle 

z betonových skruží. V určitých případech lze realizovat plošnou drenáž pod celým 

objektem.  

Je třeba připomenout, že drenáž a její realizace s sebou nese mnohá rizika, která 

nesmějí být opomenuta. Je nezbytné, aby se návrhu drenáže účastnil geolog, resp. 

hydrogeolog, a statik. Geolog musí posoudit, zda možné přítoky vody nejsou již tak 

velké, že by drenáž nebyla účinná. Dále je třeba posoudit rizika vyplavování částic ze 

základové zeminy, rizika smršťování vysychajících zemin (především spraší) nebo 

naopak rizika rozbředání podloží, které bude v kontaktu s vodou proudící v drénu. Statik 

musí v případě realizace drenáže starší stavby stanovit postup provádění výkopů, a to 

jak z hlediska rizika vzniku smykových ploch v  podloží, které je výkopem odlehčené a 

při tom na ně stále působí stavba, tak i z hlediska stability konstrukcí vyvozujících 

vodorovné síly. To se týká především kleneb nad suterénními prostorami.  Také je třeba 
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stanovit správnou délku úseků drenáže, aby při daném podélném sklonu nedošlo 

podkopání základů. Projektant musí zvážit, zda výhody drenáže dané možným snížením 

nároků na spolehlivost hydroizolačních konstrukcí, převáží nad rizikem, že v obvodu 

objektu se vybuduje konstrukce, která zajistí rozvedení vody tak, že i lokální zdroj se 

stane problémem pro celou stavbu. V neposlední řadě je třeba zmínit, že realizace 

drenáže, především pak plošné, má vliv na způsob posuzování rizik pronikání radonu do 

stavby. Nároky na ochranu proti radonu se realizací drenáže zvýší.  

Jako příklady dalších hydroizolačních opatření, kterými v určitých případech musí být 

doplněna hydroizolační koncepce, uvádím odvodnění prostorů nebo dutin stavby, do 

kterých při určitém nastavení hydroizolačních konstrukcí omezeně proniká voda, a 

větrání nebo klimatizaci vnitřních prostor. 

10.3 Rozsah hydroizolační koncepce 

Je důležité připomenout, že architektonické řešení, konstrukční řešení a hydroizolační 

opatření musí být řešena v co nejširších souvislostech celého území. Nic nebudou platné 

plotové zídky, odvodňovací žlaby a spádované zpevněné plochy, pokud všechny okolní 

pozemky budou výše než navrhovaná stavba. Ve stejném případě nebude stačit jinak 

obvyklé převýšení mezi hydroizolací pod vstupním podlažím a okolním terénem. 

Umístění vlastního vsakovacího objektu do nejnižšího místa pozemku nepomůže, pokud 

soused bude mít svůj vsakovací objekt s přepadem nad úrovní podlah navrhovaného 

domu.   

10.4 Hydroizolační koncepce a radon 

V souvislosti s navrhováním hydroizolační koncepce je třeba se zmínit o ochraně staveb 

proti pronikání radonu. Nejčastěji užívaným prostředkem ochrany staveb proti pronikání 

radonu z podloží je souvislá vrstva z materiálu s vysokým difuzním odporem s ověřenými 

difuzními vlastnostmi (difuze radonu). Uvedené vlastnosti jsou typické pro povlakové 

hydroizolační vrstvy. Bohužel asfaltové pásy s kovovou (obvykle hliníkovou) vložkou, 

které mají nejvyšší difuzní odpor pro radon a pro návrh radonové izolace by se nejlépe 

hodily, jsou velmi obtížně opracovatelné. Umožní sice výpočtově dosáhnout velmi 

dobrých výsledků. Při realizaci však je velké riziko, že v detailech, především u prostupů, 

vzniknou netěsnosti. Pronikání vody těmito netěsnostmi si všimne každý, stejnými 

netěsnostmi ale proniká i radon a ten běžný uživatel stavby bez měření neodhalí. Proto 

je třeba se vyvarovat návrhům povlaků, které preferují ochranu proti pronikání radonu 

z podloží. Je třeba nejprve vyřešit ochranu stavby před vodou. Pro povlakovou 

hydroizolaci zařazenou do hydroizolační koncepce se vyplatí použít například 

hydroizolační pásy z kvalitně modifikovaného asfaltu vyztuženého rozměrově stabilní 

vložkou (skleněná tkanina, kombinovaná vložka ze skleněné tkaniny a polyesterového 

rouna apod.). Teprve po kvalitním provedení plochy i opracování všech detailů takovým 

hydroizolačním pásem se v ploše celoplošně nataví onen pro radon vysoce nepropustný 

asfaltový pás s kovovou vložkou. 

Zároveň je třeba v souvislosti s radonem připomenout, že návrh některých opatření 

hydroizolačních, např. plošná drenáž, může vyvolat potřebu opatření omezujících 

pronikání radonu z podlaží do stavby.  
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10.5 Postup návrhu ochrany spodní stavby před vodou 

Výše uvedené poznatky a závěry lze promítnout do doporučeného postupu návrhu 

ochrany podzemních prostor stavby před nežádoucím působením stavby: 

 stanovit požadavky na míru ochrany stavby před nežádoucím působením vody 

(investor podporovaný projektantem), 

 stanovit okrajové podmínky pro volbu hydroizolačních konstrukcí s dotěsňováním 

(přístupnost interieru při užívání - investor, přístupnost obvodu stavby - investor a 

projektant),   

 stanovit hydrofyzikální namáhání, popř. návrhovou hladinu podzemní vody (projektant 

s hydrogeologem), 

 v architektonickém řešení stavby uplatnit co nejvíce zásad snižujících rizika 

neúspěchu ochrany stavby před vodou, pak upřesnit namáhání vodou, 

 stanovit požadavky na stav chráněných konstrukcí stavby (projektant), 

 stanovit vhodnou kombinaci hydroizolačních konstrukcí a hydroizolačních opatření 

(projektant), 

 navrhnout materiálové a technologické řešení hydroizolačních konstrukcí a opatření 

(projektant). 

Postup je stanoven tak, aby se všechny subjekty zapojené do procesu přípravy stavby a 

procesu výstavby efektivně podílely na minimalizaci rizik hydroizolačních defektů. 

10.6 Hydroizolační koncepce v návrhu revize ČSN 73 0600 

Vzhledem k tomu, že autor práce považuje za klíčové navrhovat ochranu konstrukcí a 

vnitřních prostor před nežádoucím působením vody komplexně od samého počátku 

přípravy stavby, tedy jako hydroizolační koncepci, jsou v následující kapitole uvedena 

téměř všechna ustanovení navržené kapitoly Navrhování hydroizolačních koncepcí ve 

stavu návrhu normy ke dni 5.9.2012. Jsou vynechána jen ustanovení nesouvisející nijak 

s podzemními částmi budov. V textu je ponecháno číslování ustanovení použité v návrhu 

revize normy. 

Kapitola 7 ČSN 73 0600 hydroizolační technika  - Ochrana staveb a konstrukcí před 

nežádoucím působením vody a vlhkosti (návrh k 5.9.2012): 

7.1 Návrh hydroizolačních koncepcí staveb vychází z návrhového namáhání vodou, popř. z 
návrhové hladiny vody a z hydroizolačních požadavků.  

7.2 Hydroizolační koncepce se navrhuje podle namáhání vodou a požadavků na stav chráněného 
prostředí nebo chráněných konstrukcí jako kombinace jedné nebo více hydroizolačních 
konstrukcí a vhodných hydroizolačních opatření. V návrhu se stanoví požadovaná účinnost a 
spolehlivost hydroizolačních konstrukcí zahrnutých do hydroizolační koncepce. Obvykle se 
v návrhu určí, která hydroizolační konstrukce je hlavní a které jsou pojistné. Doporučené 
kombinace hydroizolačních konstrukcí jsou v tabulce 9 (v této práci č.16).  
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Tabulka 16 - Tabuka uvedená v návrhu revize ČSN 73 0600 pod číslem 9. Doporučené volby 
hydroizolačních konstrukcí a hydroizolačních opatření požadované třídami stavu chráněného 
prostoru P a ohraničujících konstrukcí K (uvedeny jsou nejmenší požadované účinnosti 
hydroizolačních konstrukcí) 

Návrhové 
zatížení 
vodou  

P1 

nebo K1 

(nižší index v požadavku 
P nebo K rozhoduje) 

P2 

nebo K2 

(nižší index v požadavku 
P nebo K rozhoduje) 

P3 P4 

A hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S1 

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

- - 

B hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S1 

+ 

pojistná hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U3/S2 

- 

C1, C2 hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S1 

+ 

pojistná hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U3/S2 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U4/S2 

D1, D2 hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S1 

+ 

pojistná hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U3/S2 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U4/S2 

popř. 
zachycení a 
odvod proniklé 
vody  

 

D3 neumisťovat chráněný 
prostor do kontaktu 
s obvodem stavby (např. 
technická chodba) 

 

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

+ 

pojistná hydroizolační 
konstrukce U2/S2 

nebo  

hlavní hydroizolační 
konstrukce U2/S1 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U3/S2 

 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U4/S2 

popř. 
zachycení a 
odvod proniklé 
vody  

 

D4 neumisťovat chráněný 
prostor do kontaktu 
s obvodem stavby (např. 
technická chodba) 

 

neumisťovat chráněný 
prostor do kontaktu 
s obvodem stavby (např. 
technická chodba) 

 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U3/S2 

 

 

hlavní 
hydroizolační 
konstrukce 
U4/S2 

popř. 
zachycení a 
odvod proniklé 
vody  

 



71 
 

7.3  Je-li požadována hlavní a pojistná hydroizolační konstrukce, posuzují se každá zvlášť, pokud 
nespolupůsobí, nebo jako celek, pokud spolupůsobí. Pro celek se použije požadavek na S a U 
uvedený u hlavní hydroizolační konstrukce. 

7.4  Ve všech případech, kde se vyskytuje voda ohrožující materiál hydroizolační konstrukce, je 
třeba zvolit hydroizolační konstrukci třídy U1.  

7.5  Pro P3 a P4  je třeba obvykle navrhnout ve vnitřním prostoru opatření pro odvod vody, popř. 
pro úpravu vnitřního prostředí. 

7.6  Je-li hlavní hydroizolační konstrukce třídy U3 nebo U4, musí být pro požadavek P1 a P2 
použita spolu s doplňkovou hydroizolační konstrukcí třídy U1 nebo U2.  

7.7 Je-li hydroizolační konstrukce v kontaktu s jinými stavebními konstrukcemi citlivými na vlhkost 
šířící se kapilárami, musí být třídy U1.  

7.8 Je-li pro chráněné prostory zadán požadavek P1/X (třída požadavků na stav chráněného 
prostředí a vnitřních povrchů /třída ochrany dokončených prostor před stavební činností), mají být 
tyto prostory v dispozici stavby umístěny tak, aby jejich ohraničující konstrukce nebyly 
ohraničujícími konstrukcemi stavby. Prostor mezi obvodem chráněného prostoru a obvodem 
stavby musí být průchozí popř. přístupný pro techniku potřebnou k utěsnění obvodu stavby. Musí 
být odvodněn a větrán. Obvod chráněného prostoru dimenzovat nejméně na B podle těsnosti 
obvodu a způsobu odvodnění. 

7.9 Je-li pro chráněné prostory zadána třída ochrany dokončených prostor před stavební činností 
X, nelze do hydroizolační koncepce navrhnout hydroizolační konstrukce, jejichž spolehlivost je 
založena na lokalizaci poruchy nebo dotěsňování ze strany interieru.  

7.10 Základní strategie ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody jako součást 
hydroizolační koncepce se vytváří již ve fázi rozhodování o tvaru a velikosti stavby, o jejím 
osazení do terénu a o využití prostor uvnitř stavby. Při tom se uplatní následující zásady. 

7.11 Zásady pro podzemní části staveb: 

7.11.1 Ke spolehlivosti hydroizolační koncepce přispívá jednoduchý tvar podzemní části budovy.  

7.11.2 V podmínkách tlakové vody není vhodné částečné podsklepení, to ztěžuje přístup 

k případné opravě hydroizolačních konstrukcí a tím zhoršuje spolehlivost hydroizolační koncepce.   

7.11.3 V podmínkách tlakové vody by neměly být v konstrukci suterénu vytvářeny dilatační spáry. 
Pokud je jejich návrh nezbytný, nemají být zalomené, nesmí být vedeny kouty nebo rohy 
půdorysu stavby.  

7.11.4 Pod hladinou podzemní vody nebo v nepropustných zeminách nelze zajistit absolutní 
spolehlivost těsnosti podzemních prostor. Proto se do podzemních částí budov pod hladinou 
podzemní vody nebo v nepropustném prostředí bez odvodnění, v přímém kontaktu vnější obalové 
konstrukce s okolním horninovým prostředím (kde přímo působí nebo se hromadí voda prosáklá 
z povrchu), nemají umísťovat prostory s požadavky P1 a P2. 

7.11.5 Je-li návrhová hladina podzemní vody v malé vzdálenosti nad úrovní základů suterénu, 

mělo by být upraveno výškové osazení objektu do terénu tak, aby hladina nezasahovala stavbu.  

7.11.6 Podsklepený objekt budovaný pod svahem má být orientován tak, aby tvořil co nejmenší 

překážku povrchové a podpovrchové vodě stékající ze svahu.  

7.11.7 Objekt postavený na jiných než vysoce propustných zeminách na pozemku, kde se 

likviduje dešťová voda vsakem do zeminy, nemá být podsklepen.   

7.11.8 Osazení stavby, především polohu podlah a vstupů prvního nadzemního podlaží vůči 

terénu, je nutné přizpůsobit místním klimatickým podmínkám. 

7.11.9 Podsklepené stavby, v jejichž prvním nadzemním podlaží se vyskytují chráněné prostory 
s požadavkem P1 nebo P2 se doporučuje výškově osadit tak, aby horní povrch nosné konstrukce 
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nad prvním podzemním podlažím byl v úrovni nejméně 150 mm nad nejvyšším bodem 
upraveného terénu nebo zpevněných ploch v okruhu 1 m kolem objektu. U podsklepených staveb 
s ostatními chráněnými prostory v prvním nadzemním podlaží se takové výškové osazení 
doporučuje.  

7.11.10 Nepodsklepené stavby, jejichž podzemní části jsou chráněny proti působení povrchové a 
podzemní vody a v jejichž prvním nadzemním podlaží se vyskytují chráněné prostory 
s požadavkem P1 nebo P2, se doporučuje výškově osadit tak, aby vodorovná hydroizolační 
konstrukce pod prvním nadzemním podlažím byla v úrovni nejméně 150 mm nad nejvyšším 
bodem upraveného terénu nebo zpevněných ploch v okruhu 1 m kolem objektu. 

7.11.11 Terén nebo zpevněné plochy kolem objektu se musí do vzdálenosti alespoň 1 m od 
objektu svažovat od objektu a alespoň v tomto rozsahu musí být účinně odvodněn. Sklon terénu 
nebo zpevněné plochy kolmo k nejbližší stěně objektu má být nejméně 2 %.  

7.11.12 Liniové podzemní stavby, jejichž dno se svažuje ke stavbě, obvykle přivádějí ve svých 
zásypech vodu k objektu. V takovém případě je třeba navrhnout opatření pro zachycení a 
odvedení této vody, nebo s takto přiváděnou vodou počítat v namáhání stavby.  

7.11.13 Statické řešení objektů musí být takové, aby v jejich částech s namáháním vodou D3 

nebo D4 neprocházela výztuž skrz povlakovou hydroizolaci.  

POZNÁMKA: 

Prochází-li při nižším namáhání vodou výztuž povlakem, jsou nezbytná zvláštní opatření. 

Dále jsou uvedeny zásady pro fasády, výplně otvorů a střechy, zde nejsou citovány. 

7.14 Hydroizolační konstrukce nepřístupná pro opravu, obnovu a výměnu musí být funkční po 
celou dobu předpokládané životnosti chráněné části stavby nebo musí být doplněna další 
hydroizolační konstrukcí, která při poruše převezme její funkci. V opačném případě je nutné 
uvažovat se změnou požadavků na stav chráněného prostoru a ohraničujících konstrukcí 
v průběhu životnosti stavby, popřípadě s budoucí úpravou namáhání vodou. 

7.15 Stavba musí být navržena tak, aby odolala mechanickým vlivům působení vody ve všech 
skupenstvích.  

7.16 Pro co nejvyšší spolehlivost splnění hydroizolačního požadavku je obvykle nutné do návrhu 
hydroizolační koncepce zahrnout více hydroizolačních konstrukcí a opatření.  

7.17 Pro každé odlišné namáhání konstrukcí vodou se navrhuje samostatná hydroizolační 
koncepce.  

POZNÁMKA Např. ve střeše se navrhuje hydroizolační koncepce proti působení vodní páry a hydroizolační 
koncepce proti působení atmosférické vody.  

7.18 Doporučuje se, aby součástí hydroizolační koncepce stavby, kde nejvyšší  předpokládané 
hodnoty namáhání vodou se mohou vyskytnout až po uplynutí záruk za stavbu, byla hydroizolační 
konstrukce se zabudovanými prostředky pro utěsnění. 

POZNÁMKA Uvedená situace nastává například u podzemních částí staveb realizovaných v nepropustných 
zeminách bez trvale funkčního odvodnění.   

7.19 Hydroizolační konstrukce musí odolávat mechanickému a koroznímu namáhání. 

POZNÁMKA Statické účinky vody se projeví například při umístění, byť dočasném, podzemních částí 
budovy pod hladinu podzemní vody vztlakem působícím na stavbu jako celek a zatížením působícím 
směrem od zeminy na obalové konstrukce.  

7.20 Pro návrh na namáhání kapalnou vodou se vždy musí stanovit návrhová hladina vody.  

POZNÁMKA Doporučené zásady pro stanovení návrhové hladiny podzemní vody jsou v příloze A. 
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7.21 Čím méně je hydroizolační konstrukce přístupná, tím hydroizolačně spolehlivější musí být. 
Nároky na spolehlivost hydroizolační konstrukce rostou s rozměry hydroizolační konstrukce a 
s potřebou realizovat ji ve více etapách.  

7.22 Je-li hlavní hydroizolační konstrukce nepřístupná (neopravitelná), musí být pojistná 
hydroizolační konstrukce navržena na stejné namáhání vodou jako hlavní hydroizolační 
konstrukce a musí zajistit splnění hydroizolačního požadavku po celou dobu životnosti objektu 
nebo konstrukce.  

7.23 Doporučuje se navrhnout opatření signalizující poruchu nebo vadu hlavní hydroizolační 
konstrukce, zvláště je-li hlavní hydroizolační konstrukce přístupná pro opravu. 

7.24 Pokud je vyžadováno zajištění požadavků P1 – P3 nebo K1 – K3 v prostředí, kde je 
pravděpodobný průnik vody na chráněný povrch (prostor pod skládanou HI konstrukcí) je nutné 
hydroizolační konstrukce kombinovat s doplňkovou hydroizolační konstrukcí nebo musí být 
zachycení a odvedení vody, která pronikla pod skládanou hydroizolační konstrukci, zajištěno 
jinými opatřeními (např. vestavbou konstrukce splňující požadavky P1 – P3 nebo K1 – K3 do 
prostor konstrukce plnící požadavky P3 – P4 nebo K3 – K4). 

POZNÁMKY  

1. Hydroizolační konstrukcí, která propouští za určitých podmínek vodu na svůj chráněný povrch je 
skládaná krytina nebo zavěšený obklad fasády. 

2. Namáhání doplňkové hydroizolační vrstvy vodou se stanoví podle způsobu hydroizolačního 
propojení prvků, formátu prvků, klimatických podmínek, umístění na objektu a dalších okolností.  

3. Pro hydroizolační propojení prvků se využívá překrytí, vložené těsnění, tvarování prvků, podkládání 
spár apod.  

7.25 Při návrhu pojistné hydroizolační konstrukce se může předpokládat, že hydroizolační 
požadavek bude tato konstrukce zajišťovat krátkodobě do odstranění poruchy hlavní 
hydroizolační konstrukce pouze tehdy, když je navržen účinný systém signalizace poruchy hlavní 
hydroizolační konstrukce a hlavní hydroizolační konstrukce je opravitelná. 

7.26 Není-li u materiálů navržených pro hydroizolační konstrukci stanovena předpokládaná 
životnost v podmínkách zabudování a použití, má být hydroizolační konstrukce přístupná pro 
kontrolu, opravu či výměnu. Totéž platí v případě, že životnost materiálů je nižší než plánovaná 
životnost stavby. 

7.27 Sestava hlavní a pojistné hydroizolační konstrukce se považuje za spolehlivější, pokud je 
prostor mezi nimi přístupný pro kontrolu, popř. opravu.  

7.28 Prostor mezi hlavní hydroizolační konstrukcí a pojistnou hydroizolační konstrukcí, popř. 
povrch pojistné hydroizolační konstrukce, má být odvodněn. 

7.29 Při volbě hydroizolační konstrukce je třeba zohlednit plánovaný postup výstavby a členění 
výstavby na etapy. Je třeba vzít v úvahu klimatické podmínky, které nastanou při realizaci 
hydroizolační konstrukce.  

7.30 Pro každou hydroizolační konstrukci musí být navržena odpovídající stavební připravenost 
(rozsah, kvalita a únosnost podkladů, přístup pro realizaci apod.). 

7.31 Pro každou hydroizolační konstrukci musí být předepsána ochrana před poškozením 
následujícími stavebními procesy, kontrola provedení, popřípadě kontrola funkčnosti, a podmínky 
pro přejímku. 

7.32 Je-li technicky možné snížit namáhání hydroizolační konstrukce vodou vhodným 
hydroizolačním opatřením, doporučuje se snížení navrhnout. Zvýší se tak spolehlivost 
hydroizolační konstrukce. Hydroizolační konstrukce lze navrhnout na snížené namáhání vodou 
jen v případě trvalé funkce  opatření snižujících namáhání vodou. U drenáží je třeba zvážit rizika 
krátkodobého zahlcení vodou, například při proplachování drenážního systému.  



74 
 

7.33 Opatření vedoucí ke snížení namáhání vodou musí být průběžně zajištěna, např. jejich 
trvanlivostí nebo pravidelnou údržbou prováděnou na základě kontrol. 

7.34 Pokud hydroizolační konstrukce v sousedících částech obálky stavby navzájem ovlivňují 
svoji funkci, posuzují se při návrhu jako jeden celek.  

POZNÁMKY 

1 Obvykle se rozlišuje obálka suterénu, soklová část fasády, fasáda, střecha, příp. provozní střecha.  

2 Například těsnost suterénu závisí na hydroizolační konstrukci obálky suterénu a zároveň na hydroizolační 
konstrukci terasy na střeše suterénu. 

7.35 Napojení sousedících hydroizolačních konstrukcí nebo napojení hydroizolační konstrukce na 
související stavební konstrukci musí mít odpovídající těsnost.    

7.36 K dosažení příznivého vlhkostního stavu a režimu konstrukce se doporučuje: 

a) zamezit nebo omezit transport vody do konstrukce; 

b) omezit množství technologické vody; 

c) omezit množství pohlcené vody srážkové; 

d) vyloučit nebo omezit kondenzaci vodní páry v konstrukcích nebo na jejich povrchu; 

e) umožnit únik vody z konstrukcí větráním, popř. vodivostí vlhkosti a výparem s povrchu. 

7.37 Hydroizolační konstrukce vystavené proměnlivému namáhání vodou se dimenzují na 
hydroizolačně nejnáročnější stav. Hydroizolační konstrukce, jejichž části jsou namáhány rozdílně, se 
dimenzují na nejnáročnější z vyskytujících se namáhání vodou.  

7.38 Hydroizolačně chráněné plochy stavebních konstrukcí i povrch podkladních vrstev 
hydroizolací se doporučuje navrhovat ve sklonu, který zajistí odtok vody z povrchu konstrukcí. 

7.39 Pro navrhování vodonepropustných betonových konstrukcích platí ČSN EN 206-1, lze 
uplatnit také technická pravidla TP ČBS 02 Bílé vany – vodonepropustné betonové konstrukce.  

7.40 Pro navrhování povlakových hydroizolačních konstrukcí platí ČSN 73 0606. 

7.41 Šíření a působení vzdušné vlhkosti v hydroizolačních konstrukcích a dimenze parotěsnicích 
systémů se posuzují podle příslušných technických norem.  

7.42 Při návrhu drenáže musí být zohledněno riziko vyplavování částic zemin.   

7.43 Hydroizolační konstrukce, které se budou zároveň podílet na ochraně stavby proti pronikání 
radonu, se doporučuje v prvním kroku navrhnout tak, aby vyhověly hydroizolačnímu požadavku a 
pak posoudit jejich schopnost podílet se na ochraně proti radonu.  

7.47 V případě výskytu radonu v území je nutné při návrhu plošné drenáže navrhnout potřebná 
opatření podle ČSN 73 0601. 

Následují ustanovení týkající se hydroizolací střech a stěn.  

7.51 Stěnové i podlahové konstrukce se proti vodě provozní stékající po jejich povrchu obvykle 
chrání hydroizolačními povlaky. Povlaky se zpravidla chrání ochrannými a provozními vrstvami. 

7.52 Části stěn přimykající se k terénu se proti působení srážkové odstřikující vody i vody 
povrchové zpravidla chrání hydroizolačními povlaky. Povlaky se nad terénem chrání před 
nepříznivým mechanickým a korozním namáháním odolnými materiály, zejména obklady. 

POZNÁMKY 

1 Je-li suterén izolován hydroizolačním povlakem, navazuje ochrana části stěny přimykající se k terénu na 
hydroizolaci suterénu. 

2 Výška chráněných částí stěn přimykajících se k přilehlému terénu se volí v závislosti na konstrukčním 
řešení detailu styku konstrukce s terénem, předpokládané úrovni povrchové vody, tloušťce sněhové 
pokrývky apod. Výška se volí nejméně 300 mm od nejvyššího místa povrchu v pruhu přiléhajícího terénu 
širokém 1 m.  

3 Hydroizolační ochranu stěn a prostupujících konstrukcí, přimykajících se ke střechám, řeší ČSN 73 1901. 
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7.53 Hydroizolace musí pod hladinou vody obklopovat chráněnou konstrukci spojitě. Musí být 
celistvé, odolné proti tlaku a vztlaku vody. Nepropustnost pro vodu musí vykazovat všechny prvky 
hydroizolačních konstrukcí. Hydroizolační konstrukce spodní stavby musí být zajištěny proti 
působení vztlaku vody i v průběhu realizace stavby. 

7.54 U podzemních částí budov umístěných v nepropustných zeminách se při absenci trvalého 
účinného odvodnění hydroizolační konstrukce navrhují na působení tlakové vody až do úrovně 
terénu. 

POZNÁMKA V zásypech výkopů se dodatečně vytvoří hladina zadržené vody. 

7.55 Zásypy stavební jámy, především podsklepených objektů, mají být provedeny z co nejméně 

propustných zemin a to i v případě, že je podél objektu provedena obvodová drenáž.  

7.56 Povrch terénu nebo zpevněných ploch kolem objektu, zvláště je-li podsklepen, má být do 

vzdálenosti nejméně 1 m od obvodu objektu co nejméně propustný. 

7.57 Není-li splněna zásada 7.11.9, musí být v celém obvodu stavby provedena hydroizolační 
konstrukce hydroizolačně napojená na vodorovnou hydroizolační konstrukci stavby a na 
hydroizolační konstrukce fasády. Do výšky 300 mm musí tato konstrukce být navržena na 
namáhání vodou nejméně D3.  Musí být účinně hydroizolačně napojena na otvorové výplně.  

7.58 Nejsou-li splněny zásady 7.11.9 a 7.11.10,  musí být v celém obvodu stavby provedena 
hydroizolační konstrukce hydroizolačně napojená na hydroizolační konstrukce podzemních částí 
stavby a na hydroizolační konstrukce fasády. Do výšky 300 mm musí tato konstrukce být 
navržena na namáhání vodou nejméně D3.  Musí být účinně hydroizolačně napojena na otvorové 
výplně.  

Namáhání vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí 

7.59 Hydroizolace staveb se navrhují tak, aby se přerušil nebo v požadované, popř. přípustné 
míře omezil přenos vlhkosti z přilehlého pórovitého prostředí do chráněné konstrukce nebo 
vnitřního prostoru. Užívají se pro vodu nepropustné materiály, které přerušují kapilární i difuzní 
tok vodní páry, např. nátěry, pásy, fólie, ve zvláštních případech kovové plechy, těsnění 
pórovitých materiálů, elektrokinetické metody apod. Mezi účinná opatření patří také větrané 
vzduchové vrstvy. 

Namáhání vodní párou  

7.60 Stavební konstrukce namáhané vodní párou se navrhují pokud možno tak, aby v nich 
nedocházelo k její kondenzaci. Tohoto cíle lze dosáhnout volbou vhodného materiálu a jeho 
tloušťky u jednovrstvých konstrukcí, vhodnou volbou materiálů, jejich tlouštěk, vhodným řazením 
vrstev u konstrukcí vícevrstvých, větráním konstrukcí a vkládáním parotěsnicích vrstev do 
konstrukcí. Lze také upravit teplotní a vlhkostní parametry vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. 
Podrobně viz ČSN 73 0540. Pokud ke kondenzaci dochází, volí se povrchy konstrukcí, které 
odolávají působení vlhkosti.  

Namáhání kondenzátem  

7.61 Zamezení vzniku kondenzátu na vnitřním povrchu konstrukcí lze dosáhnout především 
dostatečnými tepelněizolačními vlastnostmi konstrukcí. Je možné i temperování povrchů sálavým 
teplem, proudem vzduchu, plošným nebo liniovým temperováním apod. Lze užít i úpravu 
teplotních a vlhkostních parametrů vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. 

Mechanické namáhání hydroizolací 

7.58 Hydroizolační konstrukce staveb musí být odolné proti působícímu mechanickému 
namáhání do té míry, aby nedošlo ke ztrátě funkcí, které v konstrukci plní. 

7.59 U hydroizolačních povlaků se volí takový způsob spojení s podkladní konstrukcí, který omezuje 
přenos napětí z podkladních konstrukcí do hydroizolační konstrukce. 

7.60 Použitím účinné ochrany je nezbytné zabránit mechanickému poškození hydroizolací 
s nedostatečnou mechanickou odolností při realizaci i za provozu. 
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7.61 Stavba a hydroizolace musí být navržena tak, aby napětí v rovině hydroizolační konstrukce 
vyvolané tíhou stavby nebo konstrukcí na hydroizolaci ležících nepřekročilo povolené hodnoty.  

POZNÁMKA   K velké koncentraci napětí dochází například pod sloupy nebo pod suterénními stěnami.  Mezní 
hodnoty pro hydroizolační povlaky jsou uvedeny v ČSN 73 0606. 

Korozní namáhání hydroizolací 

7.62 Hydroizolační konstrukce musí být odolné proti působícímu koroznímu namáhání  nebo se 
musí navrhnout jejich odpovídající ochrana. 

7.63 Při výběru hydroizolačních materiálů odolných proti korozi se vychází z jejich obecně známých 
vlastností a údajů výrobců. V případě potřeby se chybějící údaje ověřují laboratorními zkouškami, 
popř. srovnáním s korozní odolností existujících, obdobně namáhaných materiálů a konstrukcí.  

POZNÁMKA Pro posouzení korozní odolnosti jsou zpravidla rozhodující vlastnosti zjištěné dlouhodobými 
zkouškami v podmínkách blízkých podmínkám zabudování.  

7.64 Při posuzování korozních vlivů se přihlíží nejen k působícím vnějším korozním vlivům, ale i k 
vzájemnému koroznímu účinku materiálů použitých v konstrukcích. 

7.65 Protikorozní ochrana betonových konstrukcí se navrhuje podle ČSN EN 206. 

7.66 Hydroizolační konstrukce vyskytující se v dosahu kořenů rostlin musí být odolné proti jejich 
prorůstání. Pokud tomu tak není, musí být navržena jejich vhodná ochrana.  

7.67 V prostředích s výskytem chemických látek ve vodním prostředí v množství přesahujícím 
běžné přírodní příměsi a nečistoty musí být použity hydroizolační materiály odolné proti jejich 
působení. 

 

Postup výstavby 

7.68 Hydroizolační konstrukce realizovaná po etapách musí být navržena tak, aby etapové spoje 
bylo možno po plánované prodlevě provést s požadovanou těsností. 

POZNÁMKA  Materiály pro povlakové hydroizolační konstrukce musí být spojitelné i po vystavení povětrnosti 
během výstavby.  Např. působení UV záření nebo nasáknutí materiálu vodou může zhoršit svařitelnost.  

  



77 
 

11 Příklady realizací  

Na níže uvedených příkladech lze ověřit správnost závěrů jednotlivých kapitol této 
disertační práce.  

Příklad 9 

Rozsáhlá budova obchodního a administrativního centra s několika patry podzemních 

garáží, převážná část založena v ordovických břidlicích. Zodpovědný investor se snažil 

zajistit vysokou kvalitu pronajímaných prostor po celou dobu užívání objektu, tedy i po 

budoucím zatížení stavby zdrojem vibrací (zamýšlená trasa metra D se stanicí pod 

budovou). Rozhodl se pro princip ochrany proti vibracím založený na vložení celé 

budovy do pružného „lůžka“. Pro samotnou hydroizolační ochranu prostor podzemních 

garáží by nejspíš vyhověla správně navržená a zrealizovaná vodonepropustná betonová 

konstrukce. Jestliže ale měl být suterén zároveň obalen antivibrační vrstvou, o 

požadavcích na spolehlivost hydroizolační ochrany celého objektu rozhodla právě tato 

vrstva, protože materiál antivibračního „lůžka“ (desky z recyklované pryže) by byl zcela 

znehodnocen v případě zaplavení vodou. Volba tedy padla na hydroizolaci ze dvou 

plastových fólií propojených do sektorů napojených trubicemi na interiér (obr. 52 - 54). 

Taková hydroizolace umožňovala průběžně v jednotlivých etapách výstavby kontrolovat 

těsnost a ještě v době funkce čerpadel snižujících hladinu podzemní vody mohla být 

utěsněna. Antivibrační vrstva z recyklované pryže je uzavřena do sektorů tvořených třetí 

fólií (obr. 52) tak, aby byla chráněna před srážkovou vodou a vodou z výstavby a aby 

mohla být zbavena vody po zatěsnění případné poruchy hydroizolačních sektorů. 

Z úsporných důvodů byly sektory třetí, ochranné“ fólie větší než hydorizolační sektory. 

Na jeden „vibrosektor“ připadaly obvykle čtyři „hydrosektory“ (obr. 58 a 62). Při takových 

rozměrech a pórovité výplni „vibrosektorů“ již nebylo reálné tyto sektory vakuově 

kontrolovat, k odsátí případné vody do nich proniklé ale posloužily dobře.  

K ochranné fólii vibroizolace je přírubou připojena ocelová roura dlouhá tak, aby po 

osazení pouzdra na uzávěry hadic lícovalo pouzdro s povrchem podlahy (obr. 58). Touto 

rourou procházejí hadice hydroizolačních sektorů obvykle příslušejících k jejímu 

vibroizolačnímu sektoru (obr. 59). Koncovky hadic vytvořené ze závitových trubiček jsou 

uspořádány do trojic, ke dnu pouzdra přitaženy matkami z obou stran. Silnostěnné 

hadice vnitřního průměru cca 6 mm jsou na koncovku ze spodní strany pouzdra 

nasazeny a staženy nerezovou páskou. Koncovky jsou z interiérové strany opatřeny 

uzávěry z kloboukových matic s plastovými barevnými návleky rozlišujícími sektory a 

funkci hadic v sektorech. Ve dně každého pouzdra je otvor se závitem M10 ve kterém je 

zašroubováno víčko pouzdra. Tento otvor je po dokončení jediným spojením mezi 

interiérem a antivibračním sektorem (obr. 61). Ve stěnách jsou hadice ukončeny 

v nerezových krabicích. O poloze sektorů, poloze pouzder v podlaze a krabic ve 

stěnách, o umístění koncovek hadic v nich a o příslušnosti hadic k jednotlivým sektorům 

pořídil generální dodavatel v průběhu realizace podrobnou dokumentaci.  

Součástí výkonu dozoru nad realizací hydroizolační ochrany byla vakuová kontrola 

postupně dokončovaných sektorů a pak následná kontrola stejných sektorů po realizaci 

jednotlivých etap základové desky nad nimi. V případě jednoho sektoru se stalo, že 

betonáž desky předběhla zkoušení sektorů hydroizolace. Zkouška po betonáži avizovala 

netěsnost hydroizolačního sektoru. Investor a stavba stáli před rozhodnutím, zda 

vybourat úsek desky a sektor provést znovu nebo zda již v této fázi výstavby provést 

utěsnění sektoru speciálním gelem. Viník situace byl díky přesně vedené dokumentaci 



78 
 

znám, investor proto neměl problém rozhodnout o provedení nového sektoru a tím 

zachování kontrolovatelnosti a možnosti utěsnění i pro další etapy výstavby a užívání 

(obr. 55 - 57).  

Další výhoda hydroizolační konstrukce se zabudovanou kontrolou těsnosti se ukázala po 

dokončení stavby. Po vydatných deštích se objevily průsaky v místech pracovních spár 

na stěnách suterénu. To bylo podnětem pro provedení kontroly stavu všech sektorů (obr. 

61). Výsledky jsou zakresleny ve schematu na obrázku 62. Ukázalo se, že ve většině 

vodorovných „vibrosektorů“ je voda a naopak, jen ve třech „hydrosektorech“ je voda. Pod 

většinou „mokrých“ „vibrosektorů“ byly suché hydrosektory. Jeden ze tří mokrých 

„vibrosektorů“ byl pod suchým „vibrosektorem“. V jeho případě bylo možné prohlásit, že 

nejspíš jeho vnější fólie je netěsná a vnitřní fólie je těsná. Jako celek je sektor funkční.  

Obdobná situace byla i za suterénními stěnami.  

Zjištění, že existuje více vibroizolačních sektorů zaplněných vodou, pod nimiž všechny 

hydroizolační sektory jsou suché, vedlo k hledání dalších zdrojů vody ve vibroizolačních 

sektorech. Jako nejpravděpodobnější zdroj vody se jevila terasa mezi vstupy do obou 

„věží“ objektu. Pod ní se nachází objektová dilatační spára, půdorysně několikrát 

zalomená (obr. 63). Pokud by zatekla voda pod hydroizolaci terasy, může se volně šířit 

k dilatační spáře a tou pronikat až na povrch ochranné fólie vibroizolace. Tuto doměnku 

podporuje vytékání vody z dilatační spáry ve vratech propojujících dilatační celky a stopy 

výronů vody prasklinami ve stěnách přilehlých k dilatační spáře. Netěsnostmi v ochranné 

fólii (nebyla kontrolována její těsnost – viz výše) ale také v připojení podlahových 

pouzder k ocelovým rourám pak dojde k zaplavení vibroizolačních sektorů. Hydroizolace 

terasy je provedena z asfaltových pásů. Sondami bylo zjištěno, že hydroizolace není 

kvalitně napojena na dodatečně osazované ocelové sloupy vstupů a že nástavec vtoku 

odvádějící vodu z povrchu dlažby je do hrdla vtoku napojeného na hydroizolaci vsazen 

tak, že voda z hydroizolace nemůže odtékat. Vtoky nejspíš nejsou nejnižšími místy 

hydroizolace (po provrtání nástavce zůstala v sondě kaluž). Kvalitní nebylo ani napojení 

hydroizolace terasy na výkladce. Fotografie z průzkumů terasy jsou na obr. 64 - 67. 

Jako další zdroj vody pronikající na ochrannou fólii vibroizolace se ukázalo ukončení 

hydroizolace suterénu na fasádě. Na obr. 65 je patrné, že spára mezi stěnou a 

hydroizolací je pod úrovní chodníku.  Bohužel, tohoto detailu je po obvodu objektu 

několik set metrů. Zcela zjevná netěsnost byla nalezena v napojení (či spíše nenapojení) 

hydroizolace na práh zásobovacích vrat (obr. 69 a 70).  

Dva vodorovné sektory a jeden svislý se zainjektovaly, tím lze samotnou hydroizolaci 

suterénu vyloučit jako možný zdroj zatékající vody. Spára hydroizolace v kontaktu 

s terénem a fasádou se opravuje. Rozsah opravy je vzhledem k velké výměře veliký, 

oprava je ale díky poměrně dobré přístupnosti reálná. 

Pokud by hydroizolační konstrukce nebyla kontrolovatelná i po dokončení, padlo by 

nejspíš velké podezření na ni, nikdo by se neodvážil pustit do nákladné opravy 

obvodového detailu hydroizolace x fasáda a do opravy hydroizolace terasy, pokud by 

přetrvávalo riziko, že zatékat bude i nepřístupnou a neopravitelnou hydroizolací 

suterénu.  
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Obrázek 52 - Montáž hydroizolační 
vrstvy a antivibrační vrstvy 

 

 

Obrázek 53 - Vakuová zkouška 
těsnosti sektoru hydroizolace 
zakrytého dokončenou výztuží 

 

 

Obrázek 54 - Protokol o provedených 
zkouškách sektoru. 
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Obrázek 55 - Odstraňování 
železobetonové základové desky 
nad sektorem hydroizolace, u 
kterého byla při kontrole zjištěna 
netěsnost 

 

 

Obrázek 56 - Dokončování demolice 
základové desky (tl. 75 cm). 

 

Obrázek 57 - Odhalená hydroizolace, 
nalezen nesvařený spoj 
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Obrázek  58 - Schéma umístění 
vibroizolačního sektoru nad 
hydroizolačními, vedení a ukončení 
hadic.  

 

Obrázek 59 - Ocelová šachta 
napojená na fólii zakrývající 
vibroizolaci, z ní vyvedeny hadice 
z přilehlých vibroizolačních sektorů.  

 

Obrázek 60 - Hadice od stěnových 
sektorů jsou ukončeny v nerezových 
krabicích. 
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Obrázek 61 - Podlahové pouzdro se 
vstupy do sektorů v době kontroly. 
Pod středním šroubem vstup do 
příslušného „vibrosektoru“. Z jednoho 
sektoru vytéká voda. 

 

Obrázek  62 - Záznam výsledků kontroly vodorovných sektorů - červenou šrafou vyznačeny 
vibrosektory zaplavené vodou, modrou šrafou vyznačeny hydrosektory zaplavené vodou. 
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Obrázek  63 - Schématický řez celým 
objektem s vyznačením terasy a 
dilatační spáry. 

 

Obrázek 64 - Pohled do uličky 
(terasy) mezi nadzemními částmi 
objektu. Pod terasou je suterén 
v místě terasy rozdělený zalomenou 
dilatační spárou. Červenobílou 
páskou označeny sondy. 

 

Obrázek 65 - Sonda na rohu terasy. 
Kontrola stavu napojení asfaltové 
hydroizolace terasy na fóliovou 
hydroizolaci suterénu. Vadné 
ukončení svislé hydroizolace 
suterénu na obvodu stavby pod 
úrovní povrchu chodníku. 
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Obrázek 66 - Sonda u vstupu do 
objektu. Problematický vtok bez 
odvodnění vrstev terasy, odvodněn 
jen povrch terasy. Vadné detaily 
napojení hydroizolace na ocelový 
sloup a na výkladce.  

 

Obrázek 67 - Dodatečný prostup pro 
elektroinstalaci bez utěsnění.  

 

Obrázek 68 - Rozsáhlý obvod stavby 
r různými druhy konstrukcí, které 
měly být napojeny na hydroizolaci 
suterénu. 
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Obrázek 69 - Zásobovací vrata.  

 

Obrázek 70 - Netěsnosti ukončovací 
spáry hydroizolace surterénu u prahu 
zásobovacích vrat. 

 

 

Příklad 10  

Příklad 10 je velmi podobný příkladu 9, jen do důsledku potvrzuje závěry z příkladu 9.  

Novostavba sportovního centra byla umístěna do údolí horského potoka. Podzemní části 

stavby je třeba chránit nejen proti pronikání podzemní vody, ale také proti vztlaku vody. 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám a osazení do terénu se počítá s velkým kolísáním 

hladiny podzemní vody. Návrhová hladina se proto uvažuje až v úrovni podlahy 1. NP. 

Suterén je jen pod částí stavby, takže i svislé obvodové konstrukce suterénu budou 

nepřístupné. Vzhledem k tomu, že požadavky investora na kvalitu podzemních prostor 

jsou velmi náročné, bude vyžadována co nejvyšší spolehlivost hydroizolačních 

konstrukcí. Náročné zadání vedlo ke kombinaci dvou hydroizolačních konstrukcí – 

vodonepropustné betonové konstrukce (bílé vany) a dvojité fóliové sektorované 

hydroizolační konstrukce. Obě konstrukce jsou pro kontrolu a opravy přístupné 

z interieru, bílá vana přímo, dvojitá fóliová hydroizolační konstrukce prostřednictvím 

zabudovaných opatření – kontrolních a injektážních trubic napojených hadicemi do 

speciálních šachet v interieru. Obě konstrukce jsou kdykoliv opravitelné, navíc těsnost 
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dvojité fóliové hydroizolační konstrukce lze zkontrolovat již v průběhu výstavby bez 

zaplavení stavební jámy vodou.  

Na realizaci je zajímavá ta skutečnost, že část fóliové hydroizolační konstrukce na 

stěnách suterénu je montována z rubové strany (ve výkopu), takže hydroizolační 

konstrukce obsahuje vakuově kontrolovaný „zpětný spoj“ (obr. 71, 72 a 75), kontrolní a 

injektážní trubice jsou osazeny obráceně - na vnější fólii a hadice od nich jsou ukončeny 

v šachtách zabudovaných do podlah nepodsklepené části budovy. Na obr. 76 jsou 

patrné svazky hadic připravené k napojení do šachet, které budou budovány spolu 

s nepodsklepenou částí budovy. Z obr. 74 - 78 je patrné, jaké vznikne na stavbě 

„hydroizolační sci-fi“, pokud investor požaduje náročné vnitřní prostředí v prostoru 

obklopeném náročnými hydrogeologickými podmínkami.  

Další inspiraci poskytuje řešení dvojité fóliové hydroizolační konstrukce na anglických 

dvorcích, které jsou monoliticky propojené s betonovou konstrukcí suterénu a v průběhu 

výstavby v otevřené jámě byly vykonzolovány ze suterénní konstrukce. Pro snazší 

montáž byla vytvořena „kopyta“ z bednění (obr. 77). V nich vytvořené části hydroizolační 

konstrukce byly jako prefabrikáty připevněny na anglické dvorky (obr. 78).  

U takto poměrně složitého řešení hydroizolačních konstrukcí vznikly velké nároky na 

způsob zobrazení některých částí konstrukcí v projektu. Svislé sektory fóliové konstrukce 

byly nakonec zobrazeny v axonometrii (obr. 73).  

 

 

Obrázek  71 - Projekt, detail hydroizolalce na okraji základu suterénu - 1. etapa. 
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Obrázek  72 - Projekt, detail hydroizolace na okraji základu suterénu - 2. etapa. 

 

Obrázek  73 - Výkresy složitých detailů provedené v axonometrii. 
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Obrázek 74 - Montáž jednoho ze 
stěnových sektorů hydroizolace. 
Pevná příruba prostupu. 

 

Obrázek 75 - Zkoušení stěnových 
sektorů.  

 

Obrázek 76 - Suterén s dokončenou 
hydroizolací, svazky hadic čekají na 
vybudování šachtic v nepodsklepené 
části vlevo. 
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Obrázek 77 - Hydroizolace 
anglických dvorků prováděná v 
„kopytu“ z bednicích dílů. 

 

Obrázek 78 - Hydroizolace 
anglických dvorků. 

 

Příklad 11                                                                           

Poslední příklad má připomenout, že požadavek na navržení kontrolovatelné 
hydroizolace může vzniknout i na střeše. Zde se jedná o střechu rozlehlých a členitých 
podzemních garáží. Garáže jsou společné pro pět navazujících bytových domů. Tvar 
střechy je složitý půdorysně i výškově. Na střeše jsou provedeny přístupové komunikace 
k domům (obr. 82). Středová komunikace mezi objekty má sloužit pro vozidla 
záchranných služeb. Počítalo se s intenzivním využitím střešní konstrukce pro 
staveništní dopravu a skladování materiálu při realizaci stavby (obr. 80). Tomu odpovídá 
značné riziko poškození hydroizolační konstrukce. Generální dodavatel vyžadoval 
maximální spolehlivost hydroizolace, protože značná plocha vegetační střechy na 
garážích měla být prodána soukromým majitelům (obr. 81), což ztíží jakékoliv případné 
sanační práce. Požadovala se lokalizace případného zatékání. Případná demontáž 
vegetační skladby na ploše cca 3 000 m2 s 16-ti různými majiteli a s průměrnou 
tloušťkou vrstev nad hydroizolací cca 90 cm by v případě hledání defektu „naslepo“ 
znamenala značné finanční náklady spojené s nespokojeností uživatelů bytového 
komplexu. Vzhledem ke značné rozlehlosti střechy se přes všechny drenážní vrstvy pod 
zeminou počítá s působením tlakové vody. Navržena byla dvojitá sektorovaná fóliová 
hydroizolace chráněná betonovou vrstvou. 

Trubice ze sektorů procházejí stropní konstrukcí a ihned pod stropem jsou skryty v 
plastových krabičkách (obr. 85).  
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Plocha hydroizolace cca 3 000 m2 byla kvůli členitému tvaru střechy rozdělena na 140 
sektorů (obr. 83), které byly zkoušeny průběžně při realizaci a znovu po realizaci 
ostatních vrstev střechy. Po realizaci byly zjištěny 4 sektory netěsné, z nich bylo nutné 
dotěsnit (aktivovat) pouze dva (obr. 86). U zbylých dvou sektorů byla poškozena pouze 
jedna ze dvou hydroizolačních folií.  

 

Obrázek 79 - Vizualizace projektu 
bytového komplexu se společnými 
podzemními garážemi.  

 

Obrázek 80 - Povrch střechy 
v průběhu výstavby využitý ke 
staveništní dopravě a ke skladování 
materiálu. 

 

Obrázek 81 - Komunikace a 
soukromé zahrádky na dokončené 
střeše. 
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Obrázek  82 - Situace stavby. Je 
patrná členitost střechy garáže, 
komunikace na střeše a hranice 
soukromých zahrádek na střeše. 

 

Obrázek  83 - Schéma sektorů 
hydroizolace. 

 

Obrázek 84 - Montáž hydroizolace. 
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Obrázek 85 - Krabičky zakrývající 
trubice sektrorů.  

 

Obrázek 86 - Injektáž poškozeného 
sektoru střešní hydroizolace 
prováděná z prostoru garáží. 
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12 Závěr  

Analyzované defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany 

stavby před nežádoucím působením vody a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. 

Řešení, které vzniká až v komunikaci mezi investorem či generálním dodavatelem a 

zhotovitelem hydroizolační konstrukce, v sobě nese značná rizika nedosažení 

požadovaného efektu. Zásady a pomůcky diskutované v této práci a zformulované do 

návrhu revize české technické normy ČSN 73 0600 mohou přispět k upřesnění 

komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit 

pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením 

vody výrazně dříve než dosud. Podpora komunikace subjektů zúčastněných na procesu 

přípravy stavby o požadavcích na stav vnitřního prostředí a konstrukcí by měla vést 

k omezení dosud častých sporů o finanční náročnost hydroizolačních koncepcí a také 

sporů o zodpovědnosti za škody způsobené neúspěšnými pokusy o ochranu stavby před 

nežádoucím působením vody. V práci diskutovaná a pro revizi ČSN 73 0600 připravená 

metodika hodnocení hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti by měla přispět 

k návratu volby a navrhování hydroizolačních konstrukcí z rukou marketingových 

pracovníků výrobců materiálů na pracoviště zodpovědných projektantů. Práce také 

poukazuje na potřebu uplatnit při navrhování znalosti o trvanlivosti jednotlivých materiálů 

a z nich vytvořených konstrukcí a varuje před odvozováním těchto znalostí pouze 

z parametrů uváděných na základě harmonizovaných norem v CE štítcích. Požadavky 

na využití podzemních prostor mají být přiměřené vnějším podmínkám stavby. Současná 

úroveň techniky sice umožňuje řešit každou kombinaci namáhání a požadavků, ne vždy 

však za rozumnou cenu a ne vždy s dostatečnou spolehlivostí. 

12.1 Přehled výsledků disertace 

Zformulován doporučený postup řešení návrhu ochrany stavby před nežádoucím 

působením vody se zaměřením především na podzemní prostory a konstrukce: 

1. Stanovit požadavky na míru ochrany stavby před nežádoucím působením vody 

(investor podporovaný projektantem), 

2. Stanovit okrajové podmínky pro volbu hydroizolačních konstrukcí s dotěsňováním 

(přístupnost interieru při užívání - investor, přístupnost obvodu stavby - investor a 

projektant),   

3. Stanovit hydrofyzikální namáhání, popř. návrhovou hladinu podzemní vody (projektant 

s hydrogeologem), 

4. V architektonickém řešení stavby uplatnit co nejvíce zásad snižujících rizika 

neúspěchu ochrany stavby před vodou, pak upřesnit namáhání vodou, 

5. Stanovit požadavky na stav chráněných konstrukcí stavby (projektant), 

6. Stanovit vhodnou kombinaci hydroizolačních konstrukcí a hydroizolačních opatření 

(projektant), 

7. Navrhnout materiálové a technologické řešení hydroizolačních konstrukcí a opatření 

(projektant). 

Pro jednotlivé kroky postupu navrženy pomůcky pro komunikaci mezi subjekty řešícími 

přípravu stavby nebo výstavbu nebo pomůcky pro návrh. Viz tab.17. 
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Tabulka 17 - Přehled pomůcek vytvořených autorem této práce pro komunikaci a pro 

návrh ochrany stavby před nežádoucím působením vody 

Krok 
postupu 

Pomůcka Použije Odkaz na 
tabulku 
v textu 
práce 

1 Třídy požadavků na stav vnitřního prostředí investor s 
architektem 

tab.6 

2 Třídy ochrany stavby před stavební činností investor tab.8 

2 Třídy opravitelnosti hydroizolačních 
konstrukcí 

projektant tab.14 

3  Třídy hydrofyzikálního namáhání projektant tab.2, 
tab.3 

5 Třídy požadavků na stav chráněných 
konstrukcí 

projektant tab.7 

6 Doporučené kombinace hydroizolačních 
konstrukcí a opatření 

projektant tab.16 

6 Třídy účinnosti hydroizolačních konstrukcí projektant, 
prodejce 
materiálu 

tab.12 

6 Třídy spolehlivosti hydroizolačních 
konstrukcí 

projektant tab.13 

 

Pro bod 4 postupu návrhu ochrany stavby před vodou navrženy zásady pro 

architektonické řešení budovy a pro její osazení do terénu v náročných 

hydrogeologických podmínkách: 

 Jednoduchý půdorys v jedné výškové úrovni.  

 Suterénní konstrukce bez dilatačních spár. 

 Dilatační spáry ne v koutech a rozích. 

 Obvod suterénu shodný s obvodem nadzemní části stavby. 

 Do suterénu neumísťovat provozy vyžadující vysokou míru ochrany před vodou nebo 

je alespoň neumisťovat do kontaktu s obvodem. 

 Dostatečné převýšení mezi podlahou přízemí a terénem. 

 Vícekřídlé stavby nenatáčet otevřenou částí půdorysu proti svahu. 

 Okolní terén tvarovat a odvodnit tak, aby nevedl vodu k objektu. 

 Střechy neodvodňovat na terén. 

 Zvážit, zda je suterén pod hladinou vody nutný. 

Ověřena metodika pro hodnocení spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí v různých 

okrajových podmínkách a při různém namáhání vodou. navržena struktura záznamu 

hodnocení (tabulka 15 v textu). 

Podle evropské metodiky (Pokyn F ke Směrnici o stavebních výrobcích 89/106) byly 

doporučeny návrhové životnosti hydroizolačních konstrukcí podle způsobu zabudování 

(tabulky 9 a 10 v textu). 

Vše v této kapitole uvedené je podkladem pro revizi textu české technické normy ČSN 

73 0600. 
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12.2 Závěry pro realizaci v praxi 

Vzhledem k tomu, že procesu projednávání a schvalování české technické normy se 

účastní subjekty s různým postavením v procesu výstavby a také zkušebny a výrobci, lze 

očekávat líté souboje o jednotlivá ustanovení normy a o zachování smyslu jednotlivých 

oddílů normy. Dále pak bude nezbytná osvěta mezi širokou technickou veřejností. 

Teprve pak lze doufat, že defektů ochrany staveb před nežádoucím působením vody 

bude ubývat.  Revize normy dospěla do fáze ověřování návrhových pomůcek v návrhu 

obsažených vybranými odborníky. Poté bude text návrhu normy připraven k odevzdání 

Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a podroben kritice technické 

veřejnosti.  
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