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Variantní řešení stavebních detailů v oblasti 
hydroizolací spodní stavby 

 
Solution of building details in the field of 

waterproofing in ground structure 



  

Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá variantním řešením detailů v oblasti hydroizolace spodní 

stavby. První část nás seznamuje s různými typy namáhání konstrukce vodou a s alternativy 

materiálového řešení hydroizolace. Druhá část popisuje vybrané reálné objekty, na které jsou 

zpracovány variantní řešení detailů. Pro zpracování detailů byly určeny okrajové podmínky. 

Dále dle okrajových podmínek je v této části zpracován návrh řešení různých druhů 

a alternativ detailů spodní stavby s následným porovnáním. Detaily jsou doplněny 

komentářem a fotodokumentací autora. 

Klí čová slova: Hydroizolace, spodní stavba, povlaková izolace, asfaltové pásy, bentonitové 

rohože, poruchy hydroizolace, konstrukční detaily 

Abstract: 

This diploma thesis focuses on the various solutions to details in a field of waterproofing 

substructure. The first part describes different types of water stressing construction with water 

and alternatives to the waterproofing solutions. The second part describes real selected 

objects, on which the various solutions to details are processed. The boundary conditions were 

determined for detail processing. Furthermore, according to the boundary conditions 

the proposal is elaborated for the solution to different types and alternatives of the details 

of the substructure with the following comparison. The details are supplemented by author´s 

commentary and photo-documentation. 

Keywords: Waterproofing, substructure, coating insulation, asphalt bands, bentonite 

mattings, failures of waterproofing, construction details 
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Úvod 

Správný výběr a následný návrh hydroizolačního systému spodní stavby proti nežádoucím 

účinkům vody a vlhkosti je nesmírně důležitou součástí každého stavebního projektu. Vlhkost 

pronikající do stavební konstrukce může způsobit nemalé škody. Může se projevit na zkrácení 

životnosti samotné konstrukce (vlivem pronikající vlhkosti dochází ke krystalizaci solí 

v pórech a to způsobuje např. odpadávání krycí vrstvy a degradaci výztuže). Vlhkost 

pronikající do stavební konstrukce může dále negativně ovlivňovat bezpečnost (snížením 

pevnosti v tlaku), prostředí uvnitř budovy (vznik plísní a šíření škodlivin v interiéru) 

a zhoršení provozních podmínek. V neposlední řadě má vliv i na estetické vlastnosti a to 

tvorbou map a skvrn na zdech interiéru. Navíc sanace vzniklých vad a poruch často bývá 

velmi nákladnou a komplikovanou záležitostí. Obtížná je již samotná lokalizace a určení 

charakteru vad a poruch. 

Pro úspěšnou eliminaci všech těchto rizik je nesmírně důležitý pečlivý a správný výběr 

a návrh způsobu ochrany spodní stavby před pronikáním vlhkosti. Neméně důležitá je 

realizace a správné a bezchybné provedení těchto prací.  

Cílem hydroizolačního systému je zajistit požadovaný stav konstrukcí a vnitřního prostředí 

při specifikovaném zatížení vodou a to po celou dobu požadované životnosti objektu. 

Rozhodující vlivy pro návrh opatření proti působení vody a vlhkosti jsou osazení budovy 

do terénu, využití podzemních prostor, výška podzemní vody a volba základové konstrukce 

a její propojení s horní stavbou. 

Důležitou součástí návrhu, provedení i samotné funkčnosti hydroizolačního systému jsou 

detaily. Ať už se jedná o napojení hydroizolačních pásů v ploše a v rozích, správné provedení 

zpětných spojů s dostatečnou ochranou, správné řešení dilatačních, pracovních 

a konstrukčních spár anebo vhodné provedení různých prostupů v hydroizolaci. 

U rekonstrukcí nebo např. u přístavby je potřeba dbát na správné provedení napojení nového 

a starého hydroizolačního systému. 

Základním podkladem pro výše zmíněný návrh izolačního systému a řešení všech detailů, 

které se v daném objektu nacházejí, je hydrogeologický průzkum. Tento průzkum obsahuje 

informace o předpokládaném hydrofyzikálním namáhání v místě stavby a předpokládané 

výškové úrovni spodní stavby. Dalšími důležitými podklady jsou radonový průzkum 

a radonový výpočet, a to proto, že často hydroizolace plní také funkci protiradonové ochrany 

staveb.  
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1 Návrh hydroizolačního systému 

1.1 Namáhání stavebních konstrukcí vodou 

Hydroizolační koncepce se navrhuje na stanovené návrhové namáhání vodou. Návrhové 

namáhání stavby je dáno především hydrofyzikálním namáháním. Dále se zohledňuje riziko 

proniknutí vody do konstrukce a její množství, pokud hydroizolační koncepce není funkční. 

Hydrofyzikální namáhání se stanoví průzkumem prostředí v kterém je stavba umístěna. Dále 

se hydrofyzikální namáhání stanovuje z analýzy osazení stavby do terénu, analýzy provozu 

uvnitř i vně objektu, analýzou tvarového a výškového uspořádání stavby a analýzou způsobu 

realizace stavby.  

Pro návrh hydroizolační koncepce stavby  se stanovuje návrhová hladina podzemní vody. 

Stanovuje se jako nejvyšší možná úroveň, do které může voda v kontaktu se stavbou 

vystoupat kdykoliv v době, po kterou má být hydroizolační koncepce funkční, zvýšená 

o 500 mm. Jedním z faktorů ovlivňující spolehlivost hydroizolační koncepce je přístupnost 

hydroizolačních konstrukcí pro případnou opravu. [1] 

1.1.1 Základní rozlišení návrhového namáhání stavby nebo konstrukce vodou 

• stavba nebo konstrukce je namáhaná výhradně vodou šířící se přilehlým pórovitým 

prostředím kapilárním vzlínáním 

• stavba nebo konstrukce je namáhaná vodou volně stékající po povrchu konstrukce 

(působením zanedbatelného vnitřního a vnějšího tlaku) 

• stavba nebo konstrukce je namáhaná vodou volně stékající po povrchu konstrukce 

(působením zanedbatelného vnitřního a nezanedbatelného vnějšího tlaku) 

• stavba nebo konstrukce je namáhaná vodou, která působí vnitřním tlakem 

(Hydrostatický tlak ve vrstvě vody) [1] 

1.1.2 Třídy přístupnosti hydroizolačních konstrukcí 

• V - volně přístupné  

Nezakrytá hydroizolační konstrukce přístupná z exteriéru nebo interiéru. 

• P - přístupné 

Hydroizolační konstrukce zakrytá vrstvami, které lze odstranit aniž by byly 

znehodnoceny (např. dlažba na podložkách, vegetační střechy atd.). 
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• O - Obtížně přístupné 

Hydroizolační konstrukce zakrytá vrstvami, které lze odstranit bez zásadního zásahu 

do nosných konstrukcí za použití obvyklých technologií. Odstraněné vrstvy bývají 

znehodnoceny. (např. hydroizolace pod ochrannými nebo provozními vrstvami, nosné 

stěny na vodorovné hydroizolační konstrukci atd.) 

• N - Nepřístupné 

Není umožněn přístup k hydroizolační konstrukci bez zásadních zásahů do nosných 

konstrukcí stavby, případně je k zajištění přístupu nutné využití speciálních 

technologií. (např. základová deska nad hydroizolační konstrukcí, půdorys suterénu 

menší než vyší podlaží atd.) [1] 

1.1.3 Hydrofyzikální namáhání spodní stavby 

• Vodní pára 

Difúze vodní páry a její následná kondenzace v konstrukci. 

• Vlhkost přilehlého pórovitého prostředí (zemní vlhkost) 

Přenos vlhkosti probíhá kapilární vzlínavostí z pórovitého přilehlého prostředí 

do konstrukcí. 

• Srážková voda a voda provozní  

Prosakující voda ochrannými a provozními souvrstvími teras i podlah, nebo voda 

pronikající za obklady stěn v mokrých provozech. 

• Voda prosakující přilehlým propustným horninovým prostředím 

• Svislé plochy objektů 

Srážková voda stékající po povrchu izolací se zabezpečením odvodnění propustnou 

zeminou anebo drenáží. 

• Na šikmých plochách podzemních částí objektů zachycující prosakující vodu 

a na níže situovaných plochách svislých. 

• Voda tlaková 

Namáhání izolací a konstrukcí tlakovou vodou a to buď od klasické spojité hladiny 

spodní vody nebo od zadržené srážkové vody. [2] 
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1.1.4 Jednotlivé typy izolačních materiálů resp. izolačních systémů z pohledu normy 

(ČSN P 73 0606) 

• Asfaltové materiály zpracované za tepla (horký asfalt) 

• Asfaltové materiály zpracovávané za studena (penetrační, izolační a reflexní laky, 

asfaltové emulze a asfaltové vodní disperze) 

• Asfaltové pásy (bez krycí vrstvy, s krycí vrstvou, natavitelné, modifikované, 

expanzní, dilatační, speciální, oxidované) 

• Syntetické polymery - nátěry, stříkané izolace anebo stěrky (polyuretanové, 

epoxidové, polyesterové, disperzní a speciální syntetické hmoty) 

• Silikátové hmoty - stěrky (silikátové hydroizolační hmoty) - používají se především 

na izolaci jímek (i s pitnou vodou) 

• Plastové a elastové pásy (fólie) (fólie z měkčeného PVC, fólie vinyl-acetát-etylén, 

fólie z polyetylénu nebo chlorovaného polyetylénu, fólie polyolefinové, 

butylkaučukové apod.) [2] 

1.1.5 Izolační systémy v závislosti na hydrofyzikálním namáhání - spodní stavby 

1.1.5.1 Vodní pára 

Řeší se vytvořením parozábrany na stropech nad vytápěnými prostory případně 

i nad garážemi. Nejčastěji používaný systémem jsou plnoplošně natavené asfaltové pásy. 

Dalším možným řešením dle normy jsou nátěrové, stěrkové nebo stříkané povlaky 

z hydroizolačních materiálů, povlakové hydroizolace z fólií. Parozábranu lze také vytvořit 

kombinací z asfaltových pásů a asfaltových nátěrových hmot.  

1.1.5.2 Vlhkost přilehlého pórovitého prostředí 

Tento typ hydrofyzikálního namáhání se vyskytuje u staveb umístěných na úrovni povrchu 

upraveného terénu - halové objekty, nepodsklepené rodinné domy apod. 

Izolační systém proti vlhkosti a radonu pro konstrukce se navrhuje tam, kde lze vyloučit 

možnost zadržení vody u hydroizolace a kde bude namáhání izolačního systému způsobovat 

pouze kapilární vzlínavost vody v horninovém resp. zeminovém prostředí. Z hlediska 

protiradonové izolace je požadována plynotěsnost izolačního systému.  
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Izolační systémy proti vlhkosti přilehlého pórovitého prostředí: 

Izolační systém se nejčastěji navrhuje jako jednoduchý (jedna vrstva fólie nebo asfaltových 

pásů). 

Izolační systém proti vlhkosti dle normy: 

• nátěrové, stěrkové nebo stříkané povlakové hydroizolace 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů a asfaltových hmot 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů 

o povlak z jednoho modifikovaného asfaltového pásu  

• povlakové hydroizolace z fólií  

o povlak z jedné hydroizolační fólie o min. tloušťce 0,25 mm 

Pro tento typ izolačního systému se řeší prostupy sítí, napojení na sloupy a jiné typy detailů 

pomocí systémů tmelů, těsnících pásek nebo stěrek. [2] 

1.1.5.3 Srážková voda a voda provozní 

Izolační systém proti vodě srážkové a vodě provozní dle normy: 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů 

o povlak ze dvou asfaltových pásů typu S o tl. 4 mm jednoho pásu 

o povlak z jednoho asfaltového pásu kombinovaného o min tl. 5 mm 

nebo samolepícího nebo bezvložkového asfaltového pásu o tl. 3 mm 

• povlakové hydroizolace z fólií  

o povlak z jedné hydroizolační fólie o min. tloušťce 1,5 mm s tlakovou 

nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci 

o povlak ze dvou hydroizolačních fólií o tloušťce 1,0 - 1,5 mm s celoplošnou 

vakuovou kontrolou vodotěsnosti hydroizolačního systému. [2] 

1.1.5.4 Voda prosakující přilehlým horninovým prostředím  

Izolační systém proti vodě prosakující horninovým prostředím pro konstrukce se navrhuje 

tam, kde lze vyloučit možnost zadržení vody u hydroizolace. Z toho vyplývá umístnění 

izolované stavby do prostředí s propustnými zeminami (propustnost zemin musí být větší 

než 1.10-4ms-1), nebo zabezpečení drenážní funkce drenážní fólií resp. dodatečným drenážním 

štěrkovým obsypem. Tímto způsobem se zabrání vzniku namáhání izolací krátkodobou 
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tlakovou vodou nebo zadržovanou vodou na méně propustných vrstvách. Pro tuto alternativu 

je podle ČSN 73 0606 dostačující izolační systém jednoduchý. 

Řešení prostupů může být realizováno manžetovým způsobem s podtmelením a stažením 

pásnicí, opracováním pomocí speciálních ukončovacích bitumenových 

nebo butylkaučukových pásků nebo natavením resp. přivařením na prostupující rouru 

nebo konstrukci. 

V případě, že nelze zabezpečit drenážní vrstvu u konstrukce a současně propustnost zemin 

je nižší než 1.10-4ms-1  je nutné izolační systém realizovat jako izolaci proti tlakové vodě. 

Izolační systémy proti vodě prosakující propustným horninovým prostředím dle normy: 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů a asfaltových hmot 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů 

o povlak z jednoho asfaltového pásu typu S o min. tloušťce 4 mm 

• povlakové hydroizolace z fólií  

o povlak z jedné hydroizolační fólie o min. tloušťce 1,0 mm 

• povlakové hydroizolace ze silikátových hmot 

o nátěrový povlak ze silikátové hydroizolační hmoty [2] 

1.1.5.5 Voda tlaková 

V  normě ČSN 73 P 0606 jsou pro tlakové izolace doporučeny povlakové hydroizolace 

z asfaltových pásů. A to vždy povlak min. ze dvou asfaltových pásů typu S a celoplošně 

natavenými. Dále fóliové izolační systémy proti tlakové vodě buď dvojité (v případě 

samostatné funkce) nebo jednoduché v kombinaci s vodostavebním betonem případně 

s aktivním nebo pasivním sanačním systémem. Další efektivní možností je použití 

bentonitových rohoží (vytvoření systému „hnědé vany“) v kombinaci s ŽB konstrukcí. 

Izolační systémy proti tlakové vodě dle normy: 

• povlakové hydroizolace z asfaltových pásů 

• povlak ze dvou asfaltových pásu typu S  

• povlakové hydroizolace z fólií  

o povlak z jedné hydroizolační fólie se signální vrstvou o min. tloušťce 

1,5 mm s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií 

při realizaci, popřípadě v kombinaci s plošným pasivním kontrolním 

a sanačním systémem 
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o povlak ze dvou hydroizolačních fólií o tloušťce 1,0 - 1,5 mm se 

zabudovaným aktivním kontrolním a sanačním systémem. Popřípadě 

v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem 

• kombinované hydroizolační systémy - fóliový povlak + vodotěsná stavební 

konstrukce [2] 

Prostupy potrubí izolačním systémem je nutné řešit systémem pevná volná příruba 

nebo manžetovým způsobem v kombinaci s bentonitovými pásky u bentonitových rohoží. 

V případě opracování prostupů pouze tmelem dochází k protlačení tmelu tlakem vody 

a tím k netěsnosti prostupu. 

 

Nové materiály a postupy pro hydroizolace spodní stavby: 

Nejdůležitější vlastností každé izolace je její spolehlivost a odolnost vůči poškození. 

Z toho vychází jako jeden z nejdůležitějších prvků a to spolupůsobení izolace s konstrukcí 

spodní stavby, kterou chceme izolovat. 

Proto byla v poslední době vyvinuta řada nových materiálů a izolačních systémů, které 

výborně spolupůsobí s izolovanou konstrukcí. Jedná se např. o fólie s aktivní vrstvou. Aktivní 

vrstva fólie se po zabetonování zaktivuje a zabezpečí spolupůsobení (přilepení resp. spojení) 

fólie s betonovou konstrukcí. Dalším příkladem jsou kombinované systémy hydroizolací 

(PVC-P fólie, asfaltové pásy a nebo HDPE fólie) s bentonitovými rohožemi. V neposlední 

řadě nelze opomenout bentonitové kompozity (např. DUAL SEAL). 
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2 Variantní řešení detailů na podsklepeném objektu  

2.1 Vybraný podsklepený objekt - zadání 

2.1.1 Popis vybraného objektu - zadání  

Pro zpracování variantního řešení detailů proti tlakové vodě v oblasti hydroizolace spodní 

stavby jsem si vybral objekt RD Dejvice v ulici Za Hanspaulkou. Jedná se o rodinný dům 

s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemníma a podkrovím. V 1PP se nachází hlavní 

vstup do domu, schodišťová hala, pracovna, pokoj pro hosty, garáž a strojovna bazénu. 

2.1.2 Výkresová část zadání s vyznačenými řezy a vybranými detaily - zadání 

 

Obr. 1: Půdorys 1.PP s vyznačenými řezy  
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Obr. 2: Celkový příčný řez C-C 

 

Obr. 3: Výsek řezu A-A s vyznačeným detailem realizace z otevřené stavební jámy 
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Obr. 4: Výsek řezu B-B s vyznačeným detailem realizace na záporové pažení 

2.2 Určení okrajových podmínek pro vypracování detailů 

2.2.1 Propustnost zeminy 

Objekt se nachází na pozemku v katastrálním území Dejvice. V rámci regionálního 

geologického členění Českého masivu se tento pozemek nachází v oblasti hornin kvartéru, 

zastoupené hlavně sprašovou hlínou.  

“  Sprašoidní zeminy: Patří sem spraše, spraše pahorkatin a sprašové hlíny. Na našem území 

většinou vznikly eolickou činností v pleistocénu. 

Spraš je pórovitá, silně stlačitelná a pro vodu dokonale propustná. V suchém stavu 

je stabilní i ve vysokých stěnách, s vodou však rychle rozbřídá a kolabuje. Jako základová 

půda se hodnotí jako podmíněně použitelná. “ [3] 
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2.2.2 Určení radonového indexu na daném pozemku 

Radonový index pozemku vyjadřuje radonový potenciál prostředí v hloubce 0,8 m 

pod povrchem zpravidla původního, neupraveného terénu. Stanoví se podle zvláštního předpisu 

(dle zákona) v závislosti na OAR (objemové aktivitě radonu) v půdním vzduchu 

a plynopropustnosti zemin nebo v závislosti na hodnotě radonovém potenciálu pozemku 

(viz tab.1). [4] 

Tab. 1: Stanovení radonového indexu pozemku [5] 

 

Z radonové průzkumu pozemku vyplývají tyto skutečnosti: 

Koncentrace Rn v podloží:       Cs = 28 kBq/m3 

Typ základové půdy se stanovenou max. plynopropustností: F3 

Kategorie maximální plynopropustnosti pokryvu:   střední 

Z výše uvedeného vyplývá, že daný pozemek je podle naměřených hodnot, stanovené 

plynopropustnosti základových půd a doporučené metodiky hodnocen jako: 

  pozemek se středním radonovým indexem 

Do výpočtu protiradonové izolace dále vstupují tyto proměnné: 

- součinitel difuze Rn izolací  

- objem výpočtové místnosti a plocha místnosti v kontaktu s podložím 

- předpokládaná výměna vzduchu v místnosti 
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2.2.3 Výpočet dimenzování protiradonové izolace 

2.2.3.1 Referenční místnost pro výpočet dimenzování protiradonové izolace 

Pro výpočet jsem zvolil jako referenční místnost 1.10 strojovna v 1PP. Tato místnost má 

půdorysnou plochu 57,57 m2 a světlou výsku 2,98 m. Objem místnosti je 92,9 m3 a stěny jsou 

v kontaktu se zeminou na ploše 64,01 m2. Pro výpočet jsem uvažoval výměnu vzduchu 0,3 l/h 

tzn. hodnotu nN pro používané místnosti dle ČSN 73 0540. 

 

Obr. 5: Půdorys referenční místnosti pro výpočet dimenzování protiradonové izolace 

2.2.3.2 Součinitel difúze radonu pro jednotlivé materiály 

Tab. 2: Součinitel difúze radonu - PVC-P fólie [6] [7] 

Název hydroizolační 
fólie 

Materiál 
Součinitel difúze radonu v izolaci D (m2/s) 

V ploše Ve spoji 
Výpočtová 
hodnota 

FATRAFOL 803 PVC-P 7,0.10-12 10,0. 10-12 12,7. 10-12 
EKOPLAST 806 PVC-P 5,2. 10-12 4,2. 10-12 6,4. 10-12 
STAFOL 914 PVC-P 7,3. 10-12 5,1. 10-12 7,4. 10-12 
EKOTEN 915 PVC-P 3,8. 10-12 2,7. 10-12 4,6. 10-12 
ALKORPLAN 35034 PVC-P 1,7. 10-11 1,1. 10-11 1,8. 10-11 
SIKAPLAN WP 1100 PVC-P 2,0. 10-11 1,5. 10-11 2,1. 10-11 
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Tab. 3: Součinitel difúze radonu - asfaltové pásy [7] [8] [9] 

Název asfaltového pásu Materiál 
Součinitel difúze radonu v izolaci D (m2/s) 

V ploše Ve spoji 
Výpočtová 
hodnota 

ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 

MAP 1,8. 10-11 1,1. 10-11 1,9. 10-11 

GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 

MAP 1,3. 10-11 1,2. 10-11 1,4. 10-11 

AXTER TP4 MAP 3,0. 10-12 3,5. 10-12 3,2. 10-12 
FORCE 4000 DALLE MAP 3,1. 10-12 2,9. 10-12 3,2. 10-12 
 

Tab. 4: Součinitel difúze radonu - HDPE/LDPE fólie [6] [10] 

Název asfaltového pásu Materiál 
Součinitel difúze radonu v izolaci D (m2/s) 

V ploše Ve spoji 
Výpočtová 
hodnota 

JUNIFOL HDPE 4,2. 10-12 3,5. 10-11 5,1. 10-12 
EKOTEN 915 HDPE 3,8. 10-12 2,7. 10-12 4,6. 10-12 
PENEFOL 950 HDPE 4,3. 10-12 3,9. 10-12 4,7. 10-12 
SANOTEN 1116 LDPE 4,9. 10-12 2,9. 10-12 5,4. 10-12 

 

2.2.3.3 Výpočet dimenzování protiradonové izolace v programu Radon 2006 

 

Obr. 6: Zadání parametrů pro výpočet protiradonové izolace do programu Radon 2006 
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2.2.3.4 Výsledky výpočtu v programu Radon 2006 

 DIMENZOVÁNÍ PROTIRADONOVÉ IZOLACE 
 
 podle ČSN 730601 (2006) 
 
 Radon 2006 © Z.Svoboda&M.Jiránek, 1997-2006 
 
 
 Akce/místnost:  Vila Hanspaulka - ref. místnost 1.10 strojovna 
 Zpracovatel:  Bc. Michal Čaban 
 Datum:  9.11.2018  
 
 
 REKAPITULACE VSTUPNÍCH DAT 
 
 Objem hodnocené místnosti  Vk:  92,9 m3 
 Vodorovná kontaktní plocha  Ap:  57,57 m2 
 Svislá kontaktní plocha  As:  64,01 m2 
 Výměna vzduchu v místnosti  n:  0,3 1/h 
 
 Koncentrace Rn v podloží  Cs:  28,0 kBq/m3 
 
 Použitá izolace:  ALKORPLAN 35 034 
 Souč.difuzeRn v izolaci  D:  1,80E-11 m2/s 
 
 Místnost je v novém objektu. 
 Propustnost podloží je střední. 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU 
 
 Zvolená protiradonová izolace musí být provedena v minimální 
 tloušťce: 
  d = 1,157 mm.  
 
 Rychlost plošné exhalace radonu z povrchu izolace je totožná 
 s mezní rychlostí plošné exhalace, tj.: 
  E = E,mez = 4,58 Bq/m2.h. 
 

Z výsledků vyplývá, že je nutné provádět ochranná opatření proti pronikání radonu 

z podloží. Za odpovídající opatření lze považovat hydroizolace z asfaltových pásů,          

PVC-P fólií min. tl. 1,5 mm nebo provedení ŽB konstrukce v kombinaci s bentonitovými 

rohožemi. Ve všech případech musí současně být plynotěsné provedení prostupů. 

2.2.3.5 Závěr radonového výpočtu 

Na základě výsledků radonového průzkumu oblast odpovídá střednímu radonovému 

indexu dle metodiky ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. Celkové 

hydroizolační souvrství spodní stavby i navazující HI souvrství vytažené min. 300mm 

nad terén je navrženo tak, aby současně tvořilo opatření k zamezení pronikání radonu, veškeré 

prostupy budou navrženy jako plynotěsné. 
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2.2.4 Výpočet tepelné techniky  

2.2.4.1 Skladba podlahy v kontaktu se zeminou v 1. PP - strojovna  

 

Obr. 7: Skladba podlahy v kontaktu se zeminou v 1.PP 

Skladba (od interiéru): 

• keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm 

• lepící tmel voděodolný      tl. 4 mm 
• hydroizolační stěrka       tl. 2 mm 

• vyrovnávací stěrka       tl. 10 mm 
• nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8  tl. 55 mm 
• separační vrstva PE fólie 

• tepelná izolace podlahy       tl. 60 mm 
• ŽB deska        tl. 300 mm 

• hydroizolační souvrství 
• podkladní beton       tl. 100 mm 
• původní zemina 
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2.2.4.2 Skladba suterénní stěny v kontaktu se zeminou v 1.PP - strojovna 

 

Obr. 8: Skladba suterénní stěny v 1.PP 

Skladba (zleva doprava): 

• hutněný zásyp ( + alt. záporové pažení) 
• tepelná izolace - XPS - lokálně fixována    tl. 60 mm 
• hydroizolační souvrství 

• ŽB stěna        tl. 250 mm 
• penetrační nátěr 

• jednovrstvá sádrová omítka  pro interiéry    tl. 10 mm 
• výmalba otěruvzdorná interiérová 
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2.2.4.3 Posouzení tepelných vlastností v programu Teplo 

 

Obr. 9: Zadání parametrů do programu Teplo 

Pro zadání parametrů jednotlivých materiálů ve skladbách jsem využil katalogu 

v programu Teplo. Okrajové podmínky jsem vložil pro Prahu a upravil pro posuzování 

konstrukcí v kontaktu se zeminou pomocí programu Teplo. Interiérové podmínky jsem zvolil 

pro obývané místnosti, jelikož v 1.PP se nachází i bytové prostory. 

2.2.4.4 Závěr posouzení konstrukcí v programu Teplo 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že tloušťka tepelné izolace XPS 60 mm na suterénní 

stěně je dostačující. Zároveň lze konstatovat, že tepelné izolace z minerálních vláken 

v podlaze v kontaktu se zeminou vyhoví taktéž s tloušťkou 60 mm. Vypočítaný součinitel 

prostupu tepla U pro dané tloušťky tepelných izolací vychází Upodlaha = 0,42 W/m2K 

a Ustěna = 0,424 W/m2K. Oba splňují požadavek normy na součinitel prostupu tepla U 

dle normy ČSN 73 0540, která udává mezní U = 0,45 W/m2K. Tato hodnota platí jak 

pro suterénní stěny tak pro podlahu v kontaktu se zeminou.  
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Výsledky výpočtu v programu Teplo - podlaha v kontaktu se zeminou v 1.PP 
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Vyhodnocení dle ČSN - podlaha v kontaktu se zeminou v 1.PP 
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Výsledky výpočtu v programu Teplo - suterénní stěna v 1.PP 
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Vyhodnocení dle ČSN - suterénní stěna v 1.PP 
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2.2.5 Detaily  

2.2.5.1 Použité materiály - výhody a nevýhody 

Asfaltové pásy 

Výhody:  

- mechanická odolnost, odolnost vůči velkým mrazům, dešti i silným poryvům větru 

- lze použít s polystyrenem, není třeba separační vrstvy, tepelná izolace se může lepit 

přímo na asfaltové pásy 

- snadné opravy, menší riziko disfunkce při provádění svépomocí 

- dostupný a často používaný materiál 

 

Nevýhody: 

 

- se srovnáním s fóliemi se jedná o těžký materiál 

- problém při vysokých teplotách - dochází ke změknutí hmoty, a tím může dojít 

až k poškození 

- způsob pokládky, ta probíhá natavováním plynovým hořákem, jeho působení musí být 

krátké, ale intenzivní, aby nedošlo k poškození vrstev pásu [11] 

 

Tab. 5: Vybrané typy asfaltových pásů a jejich technické listy 

Název hydroizolační fólie Technický list - zdroj 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL [12] 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [13] 

AXTER TP4 [14] 

FORCE 4000 DALLE [15] 

 

Z technických listů jsem čerpal potřebné technické informace o asfaltových pásech, které 

sloužily pro zpracování stavebních detailů. Jednalo se zejména o ohebnosti, pevnosti, 

protažení nebo např. tloušťky jednotlivých vrstev. 



 - 34 -

Bentonitové rohože - (technický list [16]) 

Výhody:  

- nerealizuje se ochranná mazanina, vázání výztuže probíhá přímo na bentonitové rohoži 

- systém spolupůsobí se železobetonovou deskou (voda nemůže migrovat spárou mezi 

ŽB deskou a bentonitovou rohoží) 

- rychlost montáže ( 200-500 m2 za den) s možností využití rohoží šíře až 5,0 m 

- případné kotvení skrz izolaci neohrožuje její funkčnost 

Nevýhody: 

- relativně velká propustnost spojů 

- drenážní vlastnosti geotextílií v podélném směru 

- V případě zmoknutí bentonitové rohože je nutné v maximální možné míře omezit pohyb 

po rohoži, aby nedošlo k vytlačení bentonitu ze struktury geotextilií (povolit pouze pohyb 

nutný pro vázání výztuže). Samotné zmoknutí bentonitové rohože nemá vliv na izolační 

vlastnosti. [17] 

 

Bentonitový kompozit DUAL SEAL - (technický list [18]) 

Výhody:  

- není nutný suchý a vyzrálý povrch ŽB konstrukcí 

- systém spolupůsobí se železobetonovou deskou (voda nemůže migrovat spárou mezi 

ŽB deskou a izolací) 

- při drobných poškozeních má izolace samosanační schopnost (dojde k nabobtnání 

bentonitu a zamezení průniku vody) 

- možnost řešit prostupy manžetovým způsobem s garancí proti tlakové vodě 

- delší odolnost vůči povětrnostním vlivům při ponechání hotového izolačního systému 

bez zásypu nebo jiné ochrany (bentonit je chráněn nosnou HDPE fólií) [19] 

 

Nevýhody:  

 

- prakticky nemožné použití jako samotného prvku do izolačních van  

- menší mechanická odolnost vůči průrazu 
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Plastové fólie 

Výhody:  

- malá plošná hmotnost 

- tvarovatelnost a ohebnost při opracování detailů 

- rychlost pokládky, pokládají se často volně (bez plnoplošného natavení) 

- dlouhá životnost 

 

Nevýhody:  

 

- menší odolnost vůči mechanickému poškození, řeší se ochrannou a podkladní 

geotextílií 

- nutná separace s tepelnou izolací 

- množství spojů 

 

Tab. 6: Vybrané typy plastových fólií a jejich technické listy 

Název hydroizolační fólie Technický list 

FATRAFOL 803 [20] 

EKOPLAST 806 [21] 

STAFOL 914 [22] 

EKOTEN 915 [23] 

ALKORPLAN 35034 [24] 

SIKAPLAN WP 1100 [25] 

 

Z technických listů jsem čerpal potřebné technické informace o PVC-P fóliích, které 

sloužily pro zpracování stavebních detailů. Jednalo se zejména o ohebnosti, pevnosti, 

protažení nebo např. tloušťky jednotlivých vrstev. 
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2.2.5.2 Napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě 

Varianta č. 1 - zpětný spoj asfaltových pásů (Výkres č. 1-3) 

Hydroizolace této varianty je řešena pomocí celoplošně natavených modifikovaných 

asfaltových pásů ve dvou vrstvách. Napojení vodorovné a svislé izolace je zde řešeno přes 

zpětný spoj. Zpětný spoj je zpracován ve dvou alternativách. Alternativa č. 1 je provedení 

zpětného spoje s náběhovým klínem, který slouží plynulejšímu ohybu asfaltového pásu, a tím 

zabraňuje většímu namáhání v přechodu na svislou plochu. Použití náběhového klínu není 

vhodné při ochraně přizdívkou (komplikuje založení této ochranné přizdívky). Alternativa č. 2 

je provedení zpětného spoje s výztužným asfaltovým pásem. Jako ochrana zpětného spoje 

slouží tepelná izolace XPS tl. 60 mm. Dalšími možnostmi ochrany zpětného spoje je cihelná 

přizdívka, zásyp pískem či provedení ochranné betonové vrstvy. Ochrana svislé izolace je zde 

také zvolena tepelná izolace XPS tl. 60 mm, která zároveň slouží ke splnění podmínek tepelné 

techniky. Alternativní ochranou svislé izolace je přizdívka, nopová fólie nebo stříkaný beton. 

 

 

Obr. 10: Foto č.1 - zesilující asfaltový pás pro provedení zpětného spoje (autor DP) 
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Obr. 11: Foto č.2 - zpětný spoj s asfaltových pásů (autor DP) 

Varianta č. 2 - zpětný spoj bentonitový kompozit DUALSEAL (Výkres č. 4-5) 

V této variantě je použit bentonitový kompozit DUALSEAL. Na vodorovné ploše doplněn 

2 x LDPE fólií a podkladní geotextílií. Na svislé ploše je použita separační geotextílie mezi 

bentonitovým kompozitem a tepelnou izolací XPS z důvodu separace HDPE fólie a XPS. 

Při této skladbě stačí zpětný spoj provést v délce 150 mm. Ochrana zpětného spoje je 

tu zvolena jako pískové lože a ochrana svislé izolace je zde také použita tepelná izolace XPS. 

Případně je možné použít všechny varianty ochrany zmíněné v předešlém případě. V případě 

mechanického poškození je defektní plocha pokryta expandovaným sodným bentonitem 

a vytvoří se 100% vodotěsný uzávěr. 

Napojení vodorovné a svislé hydroizolace realizované přes zpětný spoj je poměrně 

komplikovanou záležitostí a vyžaduje určitou zručnost a praxi při provádění. Je potřeba, 

aby podkladní beton byl po celém obvodu stavby vyhotoven s přesahem min. 300 mm. 

Nutností je ochrana zpětného spoje proti mechanickému poškození. S tím souvisí opatrné 

provádění zpětného zásypu zeminy tak, aby nedošlo k poškození. Mezi další nevýhody této 

varianty patří znečištění před realizací svislé izolace, možnost poškození při sedání budovy 

a v neposlední řadě časová náročnost.   
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Varianta č. 3 - ukončení vodorovné izolace na bednění (Výkres č. 6-9) 

Vodorovné hydroizolační souvrství je v této variantě řešeno bentonitovou rohoží 

a modifikovaným asfaltovým pásem. Před realizací vodorovné izolace je nutné zhotovit 

bednění pro základovou ŽB desku. V prvním kroku se provede první hydroizolační vrstva 

(modifikovaný asfaltový pás), který se montážně přisponkuje k bednění. Dále se realizuje 

druhá hydroizolační vrstva (bentonitová rohož), která se vytáhne 60 mm pod hranu první  

vrstvy) a také se přisponkuje. V třetím kroku se přes bentonitovou rohož ohne modifikovaný 

asfaltový pás a zafixuje se hřebíkem, který se nezatlouká na doraz. Alternativně se může 

pro zafixování použít pomocná PZ příchytka. Lze pro ochranu vložit mezi bednění a izolační 

systém ochranou geotextílii, která se po odbednění odřízne. Po vybetonování a odbednění 

ŽB desky a ŽB obvodových stěn se provede napojení svislé izolace etapovým spojem. 

Napojení musí být min. 200 mm. Přes toto napojení se použije pojistný pás DUAL SEAL 

r.š. 400 mm, který je kotvený k podkladní betonové desce PZ lištou. V kombinaci 

s bentonitovou rohoží lze alternativně použít také PVC-P nebo HDPE fólii. Zároveň jsem 

zpracoval ve 3D postup realizace v jednotlivých krocích. 

 

Obr. 12: Foto č.3 - ukončení izolačního systému na bednění (autor DP) 
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Obr. 13: Foto č.4 - Izolační systém připraven pro realizaci základové ŽB desky (autor DP) 

 

Obr. 14: Foto č.5 - izolační systém po odbednění (autor DP) 
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Varianta č. 4 - bílá vana + PVC-P fólie (Výkres č. 10) 

Spára mezi vodorovnou a svislou konstrukcí se řeší zabudováním těsnícího plechu. Plech 

je upevněn na betonářskou výztuž pomocí integrovaného perforovaného L profilu. Dále je 

do spáry vložen bentonitový bobtnající pásek. Tento prvek se do spáry vkládá 

až po vybetonování vodorovné části. Je důležité, aby pásek měl dostatečné krytí. V případě 

nedostatečného krytí pásku vzniká riziko popraskání a dokonce i odlomení betonu. Tato spára 

je tedy těsněna dvojnásobně, což snižuje riziko průsaku vody na minimum. V této variantě je 

bílá vana doplněna PVC-P fólií o tl. 1,5 mm se signální vrstvou. Signální vrstva umožňuje 

snadnou kontrolu kontinuity povlakové hydroizolace. Napojení vodorovné a svislé izolace je 

řešeno, jako v předchozí variantě tzn. ukončení vodorovné izolace do bednění. PVC-P fólie 

plní funkci pojistné ochrany proti vodě a ochranu před radonem.  

 

Obr. 15: Foto č.6 - PVC-P fólie se signální vrstvou, opracování sloupu kotevní pásnicí 

(autor DP) 
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2.2.5.3 Napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení 

Přechod vodorovné izolace na svislou u záporového pažení - (Výkres č. 11-15) 

Tento detail je zpracován ve dvou alternativách. V první alternativě je zvoleno jako 

hydroizolační souvrství modifikovaný asfaltový pás s bentonitovou rohoží. U přechodu 

na záporové pažení je vložen zesilující pás r.š. min. 300 mm. Bentonitové rohože se spojují 

horkovzdušným svarem a s min. přesahem 100 mm. Kotveny jsou přes pojistný pás DUAL 

SEAL po cca 600 mm. Také lze v kombinaci s bentonitovou rohoží použít PVC-P nebo 

HDPE fólii. 

Druhá alternativa je zpracována pro dva modifikované asfaltové pásy. Zde se také vkládá 

zesilující samolepící podkladní pás r.š. min 300 mm. Asfaltové pásy se pokládají na svislé 

ploše s min. překrytím 120 mm.  

Dále jsem zpracoval 3D schéma pokládky asfaltových pásu v rozích, na kterém je vidět 

postup realizace v jednotlivých krocích. Z této schémy je vidět použití a umístění jednotlivých 

zesilujících pásů a vyztužujících tvarovek (tzv. hrušky pro první vrstvu a kruhové koutové 

tvarovky pro druhou vrstvu). 

 

Obr. 16: Foto č.7 - Přechod vodorovné izolace na svislou - zesilující pás (autor DP) 
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Obr. 17: Foto č.8 - Přechod vodorovné izolace na svislou na záporového pažení 

 (autor DP) 

 

Obr. 18: Foto č.9 - Přechod z otevřené stavební jámy na záporové pažení (autor DP) 
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2.2.5.4 Etapové napojení na záporovém pažení  

Schéma etapového napojení na záporovém pažení (Výkres č. 16) 

Etapové ukončení na záporovém pažení se provádí kotvením bentonitové rohože 

přes pojistný pás DUAL SEAL, který je přelepen po svém obvodu bitumenovou páskou. 

Buď se kotví přímo do pažení nebo v případě kdy není tvrdý podklad (např. tepelná izolace) 

se realizuje PEHD deska r.š. 250 mm, do které je následně kotvena bentonitová rohož. 

Napojení se pak dále realizuje klasickým horkovzdušným svarem (bentonitové rohože) 

a natavením (modifikovaný asfaltový pás) na předešlou etapu hydroizolace. Na obrázku č.19 

je vidět etapové ukončení asfaltového pásu na pažení a pojistný pás DUAL SEAL pro kotvení 

bentonitové rohože. PEHD deska pro kotvení je vidět na obrázku č.17 na předešlé straně. 

 

Obr. 19: Foto č.10 - Etapové ukončení izolace na pažení (autor DP) 
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2.2.5.5 Přechod ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu 

Varianta č. 1 - Přechod realizovaný pomocí zpětného spoje (Výkres č. 17) 

V této variantě je hydroizolační souvrství spodní stavby navrženo z modifikovaného 

asfaltového pásu a bentonitové rohože. Přechod na již hotovou ŽB stěnu je realizován pomocí 

zpětného spoje min. délky 250 mm. Na již hotovou ŽB stěnu je navržen systém dvou 

modifikovaných asfaltových pásů. Tento přechod se realizuje cca 700 mm pod upraveným 

terénem. Výše by bentonitová rohož ztrácela smysl, a to z důvodu nedostatečného tlaku 

okolní zeminy. Modifikované asfaltové pásy se však též lépe ukončují - resp. nepotřebují 

ukončovat lištou stačí plnoplošné natavení. Je nutné realizace podkladního betonu z důvody 

ochrany zpětného spoje, aby při sedání zeminy nedošlo k jeho poškození o pažnice. Toto 

napojení se realizuje ve dvou etapách. V první etapě se vloží zesilující modifikovaný 

asfaltový pás a přetáhne se izolační souvrství na podkladní beton. Bentonitová rohož zároveň 

slouží jako ochrana izolace pro pozdější napojení. V druhé etapě se zařízne a odstraní 

bentonitová rohož a provede se napojení zpětným spojem a plnoplošné natavení 

na již hotovou ŽB stěnu. Jako ochrana zpětného spoje je zde použita ochranná geotextílie. 

Zásyp zeminou se musí provádět s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození tohoto spoje. 

Varianta č. 2 - Přechod realizovaný pomocí etapového spoje (Výkres č. 18-19) 

Zde je hydroizolace spodní stavby navržena z PVC-P fólie v kombinaci s bentonitovou 

rohoží. Tento detail se realizuje ve třech etapách. V první etapě je vložen pojistný pás DUAL 

SEAL a ochranná HDPE fólie tl. 1,5 mm. Tato fólie má ochrannou funkci v časovém úseku 

mezi etapami. Celé hydroizolační souvrství je přetaženo a přikotveno k pažení bodovým 

kotvením. Po realizaci ŽB stěny se v druhé etapě odstraní z přesahu ochranná HDPE fólie 

a bentonitová rohož. Použije se bentonitový tmel a pojistný pás DUAL SEAL se ohne 

a bodově přikotví na ŽB stěnu. Ve třetí etapě se s přesahem min 100 mm pokračuje s izolací 

na svislo. Spoj se přelepí bitumenovou páskou. V tomto případě je nutná separační geotextílie 

mezi PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS. Je důležité nechat dostatečný prostor pro realizaci 

tohoto spoje a to především v rozích budovy, aby bylo možné realizovat rohové tvarovky. 

 

Obě tyto varianty jsou problematické, a to především z hlediska poměrně velkého 

časového rozestupu mezi realizací jednotlivých etap. S tím je samozřejmě spojeno riziko 

znečištění, či poškození izolačního systému před napojením na další etapy. 
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Obr. 20: Foto č.11 - Přechod mezi záporovým pažením na ŽB stěnu (autor DP) 

 

Obr. 21: Foto č.12 - Znečištěný zpětný spoj u přechodu z pažení na ŽB stěnu (autor DP) 
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2.2.5.6 Objektová dilatační spára na svislé stěně 

Varianta č. 1 - Dilatační těsnící pás (Výkres č. 20-21) 

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislé stěně jsem zpracoval 

pro svislou izolaci jako bentonitový kompozit DUAL SEAL. Zpracoval jsem také 3D schéma 

realizace rozdělené na 5. etap. V první etapě je patrná vodorovná izolace vytažena 

pro napojení svislé části. A dále je znázorněn dilatační pás, který se napojuje před bednění 

pro betonáž svislé ŽB stěny. V druhé etapě se realizuje ŽB stěna. Po realizaci ŽB stěny se 

přes dilatační pás umístí zesilující pás bentonitového kompozitu DUAL SEAL r.š. 600 mm. 

Ve čtvrté etapě se realizuje celý izolační systém. A v poslední páté etapě je zobrazena 

realizace pojistného pásu r.š. 1200 mm, který je přikotvený tlakovou Al lištou do podkladního 

betonu a na svislou ŽB stěnu. Tento detail je platný pro mas. svislý posun do 30 mm. 

Varianta č. 2 - S těsnící provazcem (Výkres č. 22) 

V této variantě svislé dilatační spáry je navržen hydroizolační systém z asfaltových pásů 

a s vloženým těsnícím provazce CORDOL BUTYL. Dilatační spára je vyplněna 

polystyrénem. Jako pojistka je zde použita zátka z bentonitového tmelu. V místě dilatační 

spáry je izolační systém zesílen o další modifikované asfaltové pásy. I toto řešení je 

pro max. svislý posun do 30 mm. 

  



 - 47 -

2.2.5.7 Objektová dilatační spára na vodorovné ploše 

Varianta č. 1 - Těsnícím středovým dilatačním pás kotveným AL lištou (Výkres č. 23) 

Na izolaci objektová dilatační spára na vodorovné ploše je v této variantě navrženo hned 

několik opatření. Podkladní beton se pod dilatační spárou nařezává do 1/3 výšky desky. 

V místě dilatační spáry je vložena navíc bentonitová rohož r.š. min 500 mm. Na tuto rohož je 

lepený do bentonitového tmelu dilatační pás. Jako pojistka zde slouží bentonitová ucpávka, 

která je vložena do středového dilatačního pásu a ten je kotven do betonu přes tlakovou 

AL lištu. V dilatační spáře je vložen polystyren. Na horní hraně desky je pak umístěn krycí 

profil. Toto řešení umožňuje max. svislý posun 30 mm.  

 
Varianta č. 2 - Těsnícím středovým dilatačním pás zabetonován (Výkres č. 24) 

Varianta č. 2 se liší od předešlého detailu středovým pásem, který zde není kotven 

AL lištou, ale je přímo zabetonován v konstrukci. A dále je v této alternativě použito tepelné 

izolace místo nařezání podkladního betonu. Tepelná izolace o tl. 20 mm se vkládá 

do podkladního betonu v šíři 200 mm pod dilatační spáru. Taktéž toto řešení umožňuje svislý 

pohyb do max. 30 mm. 

 

Obr. 22: Foto č.13 - Vodorovná dilatace s bentonitovou ucpávkou a středovým pásem 

(autor DP) 



 

 

Obr. 23: Foto č.14
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14 - Těsnící dilatační pás na vodorovné ploše (autor DP)

 

 

(autor DP) 
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2.2.5.8 Prostup na svislé stěně v otevřené stavební jámě 

Varianta č. 1 - Manžetový způsob s chráničkou asfaltové pásy (Výkres č. 25) 

Varianta č. 1 popisuje opracování prostupu na svislé stěně manžetovým způsobem 

modifikovanými asfaltovými pásy. Jedná se o prostup s pozinkovanou alt. PEHD chráničkou, 

ve které prochází potrubí alt. kabelové vedení. Opracování prostupu je realizováno v několika 

krocích. V první řadě se nataví první pás s vyříznutým otvorem ve velikosti obvodu 

chráničky. Pokračuje se natavením rukávu, kde mezery se vyplní asfaltem. tento postup se 

opakuje natavením druhé vrstvy a druhého rukávu. Na závěr se nataví uzavírací záplata. 

Na konci chráničky se to stáhne ocelovou páskou. V chráničce je vloženo potrubní 

alt. kabelové těsnění (např. BETRRA), které se pomocí utahování šroubů dotáhne a utěsní 

prostup. 

Varianta č. 2 - Manžetový způsob bez chráničky asfaltové pásy (Výkres č. 26) 

Varianta č. 2 se liší od předešlé varianty tím, že potrubí není osazeno do chráničky. Z toho 

plyne, že tento způsob nemůže být použit pro izolační systém proti tlakové vodě. Dále je tu 

rozdíl v tom, že potrubí je průběžné. Z toho vyplývá jiné kladení pásů pro opracování 

prostupu. Minimální přesah natavených pásů na potrubí musí být 150 mm. Na konci potrubí 

je zde také použitá stahovací ocelová objímka.  

Varianta č. 3 - Volná pevná příruba (Výkres č. 27) 

Tuto variantu jsem zpracoval ve třech alternativách. Jednotlivé alternativy se liší v osazení 

a druhu ocelové chráničky. V prvním případě se jedná o dodatečně osazenou ocelovou 

chráničku. Nejdříve se vyvrtá otvor jádrovým vrtákem a do připraveného otvoru se vloží 

ocelová chránička s pevnou volnou přírubou a navařenými závitovými tyčemi na přírubě. 

Okolí chráničky se dobetonuje. Asfaltové pásy se dojedou na tupo až k prostupu, přiloží se 

volná příruba a stáhne se šroubovými maticemi na závitové tyče. Po obvodu chráničky 

lze použít bitumenový tmel. 

Alternativa č. 2 počítá s variantou uložení ocelové chráničky do bednění. Ocelová příruba 

je vbetonována přímo do stěny a dodatečně jsou navařeny závitové tyče. Jinak postup 

realizace je totožný s alternativou č.1. 
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Alternativa č.3 se liší pouze v druhu ocelové chráničky, která je stejně jako v předchozí 

alternativě vbetonována přímo do stěny (osazena už do bednění). Zde se jedná o ocelovou 

chráničku s pevnou přírubou a kapsami pro uchycení závitových tyčí. 

Ve všech případech opracování prostupů na svislé stěně je důležité opatrné provádění 

zpětných zásypů a jejich následné hutnění. A to především z důvodu, aby nedošlo k poškození 

nadměrným vnějším namáháním. V případě vychýlení prostupu je možné do chráničky vložit 

z vnitřní strany excentrické potrubní či kabelové těsnění (např. BETTRA) a dle potřeby 

utahováním šroubů zatěsnit vychýlený prostup.  

 

 

 

Obr. 24: Foto č.15 - Prostup na svislé ploše pevná volná příruba + potrubní těsnění 

 (autor DP) 
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Obr. 25: Foto č.16 - Prostup na svislé ploše s těsněním a PEHD chráničkou (autor DP) 

 

Obr. 26: Foto č.17 - Prostup na svislé ploše pevná volná příruba (autor DP) 
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2.2.5.9 Prostup na svislé stěně přes záporové pažení 

Alternativy řešení prostupu na svislé stěně na záporové pažení (Výkres č. 28) 

Ve všech alternativách je navržen hydroizolační systém kombinace modifikovaného 

asfaltového pásu a bentonitové rohože. Popřípadě lze použít také v kombinaci s bentonitovou 

rohoží PVC-P nebo HDPE fólii. Všechny alternativy opracování jsou řešeny přídavným 

pojistným pásem bentonitové rohože či bentonitového kompozitu DUAL SEAL v kombinaci 

s bentonitovým tmelem. Všechny alternativy současně počítají s obalením prostupu 

bentonitovým páskem (např. WATERSTOP). 

Alternativa č.1 zobrazuje detail opracování izolačního systému kolem prostupu s PEHD 

chráničkou. PEHD chránička je kotvena do záporového pažení. Na PEHD chráničku je 

navařen modifikovaný asfaltový pás a přes něj je natažena bentonitová rohož. Celý 

hydroizolační systém uzavírá pojistný pás bentonitové rohože r.š. 400 mm ukončeno 

na chráničce bitumenovou páskou. 

Alternativa č. 2 je řešení prostupu bez PEHD chráničky. Jinak technické řešení je stejné 

jako v předešlé variantě popsané výše. 

Alternativa č. 3 počítá navíc v pojistným pásem bentonitového kompozitu DUAL SEAL, 

který je kotvený tlakovou AL lištou k PEHD chráničce. 

 

Obr. 27: Foto č.18 - Prostup na svislé ploše na záporové pažení (autor DP) 
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2.2.5.10 Prostup na vodorovné ploše 

Varianta č. 1 - Opracování prostupu na vodorovné ploše bez chráničky (Výkres č. 29) 

Jedná se o prostup na vodorovné ploše, který ústí do instalační šachty. Opracování 

prostupu bez chráničky se provádí dotažením asfaltového pásu na tupo až k potrubí. Dalším 

krokem je natavení rukávu s přesahem min. 70 mm na potrubí a po obvodu prostupu vyplnění 

asfaltem. V třetím kroku se nataví druhá zesilující vrstva modifikovaného asfaltového pásu 

s kruhovým otvorem pro prostup. Poté se celý detail obalí bentonitovou rohoží, která je 

ukončena bentonitovým páskem a podtmelena bentonitovým tmelem v místě, kde končí 

asfaltový pás. 

Varianta č. 2 - Opracování prostupu na vodorovné ploše s chráničkou (Výkres č. 30) 

Opracování vodorovného prostupu s chráničkou má stejné řešení jako opracování prostupu 

na svislé stěně na záporové pažení. Postup realizace je popsán výše. Navíc zde chránička 

obsahuje těsnící manžetu na horním lící ŽB desky. 

 

Obr. 28: Foto č.19 - Opracování prostup na vodorovné ploše (autor DP) 
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Obr. 29: Foto č.20 - Opracování prostup na vodorovné ploše - čerpací studna (autor DP) 

 

Obr. 30: Foto č.21 - Opracování prostup na vodorovné ploše - pevná volná příruba 

 (autor DP)  
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Varianta č. 3 - Opracování zemnícího pásku -  volná pevná příruba (Výkres č. 31-32) 

Tento detail jsem zpracoval ve dvou alternativách. Alternativy se od sebe liší 

hydroizolačním souvrstvím. A je z nich dobře patrné, že bentonitová rohož se neumisťuje 

mezi pevnou volnou přírubu, ale je přetažena až na zemnící pásek do min. výšky 100 mm. 

Zemní pásek, který vede ŽB deskou např. do ŽB svislé stěny je izolován pomocí volné 

pevné příruby. Pevná příruba je vložena do podkladního betonu a zabetonována. mezi pevnou 

a volnou přírubu se dotáhne izolační systém a zatmelí se tmelem (např. SikaSwell). 

V alternativě s bentonitovou rohoží se přidává zesilující modifikovaný asfaltový pás, který je 

umístěny do pevné volné příruby a přitaven na základní izolační pásy. 

 

 

Obr. 31: Foto č.22 - Opracování prostup na vodorovné ploše - zemnící pásek (autor DP) 
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Obr. 32: Foto č.23 - Opracování prostup na vodorovné ploše - zemnící pásek (autor DP) 
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3 Variantní řešení detailů na nepodsklepeném objektu 

3.1 Vybraný nepodsklepený objekt - zadání 

3.1.1 Popis vybraného objektu - zadání 

Pro zpracování variantního řešení detailů RD nepodsklepených v oblasti hydroizolace 

spodní stavby jsem si vybral objekt RD Hamry nad Sázavou. Jedná se o nepodsklepený 

rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. 

3.1.2 Výkresová část zadání s vyznačenými řezy a vybranými detaily - zadání  

 

Obr. 33: Půdorys 1.NP s vyznačeným řezem  
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Obr. 34: Řez A-A´ - část 1. 

 

Obr. 35: Řez A-A´ - část 2. 
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3.2 Určení okrajových podmínek pro vypracování detailů 

3.2.1 Určení radonového indexu na daném pozemku 

Z radonového průzkumu pozemku vyplývají tyto skutečnosti: 

Koncentrace Rn v podloží:       Cs = 36,5kBq/m3 

Typ základové půdy se stanovenou max. plynopropustností:  S3 

Kategorie maximální plynopropustnosti pokryvu:   vysoká 

Z výše uvedené tabulky č. 1 vyplývá, že daný pozemek je podle naměřených hodnot, 

stanovené plynopropustnosti základových půd a doporučené metodiky hodnocen jako: 

  pozemek s vysokým radonovým indexem 

3.2.2 Výpočet dimenzování protiradonové izolace 

3.2.2.1 Referenční místnost pro výpočet dimenzování protiradonové izolace 

Pro výpočet jsem zvolil jako referenční místnost 1.03 a 1.04obývací pokoj s kuchyňskou 

linkou v 1NP. Tato místnost má půdorysnou plochu 35,00 m2 a světlou výsku 2,6 m. Objem 

místnosti je 62,4 m3 a stěny nejsou v kontaktu se zeminou. Pro výpočet jsem uvažoval 

výměnu vzduchu 0,3 l/h. 

 

Obr. 36: Půdorys referenční místnosti pro výpočet dimenzování protiradonové izolace 
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3.2.2.2 Výsledky výpočtu v programu Radon 2006 

 DIMENZOVÁNÍ PROTIRADONOVÉ IZOLACE 
 
 podle ČSN 730601 (2006) 
 
 Radon 2006 © Z.Svoboda&M.Jiránek, 1997-2006 
 
 
 Akce/místnost:  RD Hamry - ref. místnost 1.03 a 1.04 
 Zpracovatel:  Bc. Michal Čaban  
 Datum:  4.12.2018  
 
 
 REKAPITULACE VSTUPNÍCH DAT 
 
 Objem hodnocené místnosti  Vk:  62,4 m3 
 Vodorovná kontaktní plocha  Ap:  35,0 m2 
 Svislá kontaktní plocha  As:  0,0 m2 
 Výměna vzduchu v místnosti  n:  0,3 1/h 
 
 Koncentrace Rn v podloží  Cs:  36,5 kBq/m3 
 
 Použitá izolace:  ALKORPLAN 35034 
 Souč.difuzeRn v izolaci  D:  1,80E-11 m2/s 
 
 Místnost je v novém objektu. 
 Propustnost podloží je vysoká. 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU 
 
 Zvolená protiradonová izolace musí být provedena v minimální 
 tloušťce: 
  d = 1,483 mm. 
 
 Potřebný po čet izola čních vrstev o tl. 1,5 mm : 1 
 
 Rychlost plošné exhalace radonu z povrchu izolace je totožná 
 s mezní rychlostí plošné exhalace, tj.: 
  E = E,mez = 10,70 Bq/m2.h. 
 
 Stop, Radon 2006  

Z výsledků vyplývá, že je nutné provádět ochranná opatření proti pronikání radonu 

z podloží. Za odpovídající opatření lze považovat hydroizolace z asfaltových pásů nebo fólií 

min. tl. 1,5 mm. Ve všech případech musí současně být plynotěsné provedení prostupů. 

3.2.2.3 Závěr radonového výpočtu 

Na základě výsledků radonového průzkumu oblast odpovídá vysokému radonovému 

indexu dle metodiky ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. Celkové 

hydroizolační souvrství spodní stavby i navazující HI souvrství vytažené min. 300mm 

nad terén je navrženo tak, aby současně tvořilo opatření k zamezení pronikání radonu, veškeré 

prostupy budou navrženy jako plynotěsné. 



 - 61 -

3.2.3 Výpočet tepelné techniky 

3.2.3.1 Skladba podlahy v kontaktu se zeminou v 1.NP 

 

Obr. 37: Skladba podlahy v kontaktu se zeminou v 1.NP 

• velkoformátová keramická dlažba     tl. 9 mm 

• flexibilní lepidlo       tl. 6 mm 

• betonová mazanina       tl. 100 mm 

• PE fólie - separační vrstva 

• tepelná izolace podlahy      tl. 80 mm 

• hydroizolační souvrství 

• betonová deska C25/30 + kari síť 2x ϕ6/150/150 mm   tl. 150 mm 

• hutněné drcené kamenivo fr. 16-32 mm    tl. 150 mm 

• zhutněný rostlý terén 
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3.2.3.2 Skladba obvodové stěny v místě soklu 

 

Obr. 38: Skladba obvodové stěny  

• soklová omítka       tl.2,5 mm 

• penetrační nátěr 

• základní vrstva omítky + skleněná síťovina    tl. 5 mm 

• tepelná izolace XPS       tl. 100 mm 

• hydroizolační souvrství      tl. 4 mm 

• cementová stěrka 

• keramické tvárnice na tenkovrstvou maltu    tl. 300 mm 

• vnitřní omítka        tl. 10 mm 

• vnitřní výmalba 
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3.2.3.3 Posouzení tepelných vlastností v programu Teplo 

Výsledky výpočtu v programu Teplo - podlaha v kontaktu se zeminou v 1.NP 
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Vyhodnocení dle ČSN - podlaha v kontaktu se zeminou v 1.NP 
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Výsledky výpočtu v programu Teplo - obvodová stěna v místě soklu 
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Vyhodnocení dle ČSN - obvodová stěna v místě soklu 
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3.2.3.4 Závěr posouzení konstrukcí v programu teplo 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že tloušťka tepelné izolace XPS 100 mm na obvodové 

stěne v místě soklu je dostačující. Zároveň lze konstatovat, že tepelné izolace z minerálních 

vláken v podlaze v kontaktu se zeminou vyhoví s tloušťkou 80 mm. Vypočítaný součinitel 

prostupu tepla U pro dané tloušťky tepelných izolací vychází Upodlaha = 0,408 W/m2K 

a Ustěna = 0,188 W/m2K. Oba splňují požadavek normy na součinitel prostupu tepla U 

dle normy ČSN 73 0540, která udává mezní Upodlaha = 0,45 W/m2K a Ustěna = 0,3 W/m2K.  

3.2.4 Posouzení detailu soklu v programu Area  

3.2.4.1 Grafický výstup z programu Area 

 

Obr. 39: Posouzení soklu: teplotní pole 
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3.2.4.2 Výsledky výpočtu v programu Area 
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Vyhodnocení dle ČSN 

 

3.2.4.3 Závěr z výpočtu v programu Area 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že zateplení soklové části tepelnou izolací XPS 

tl. 100 mm a s přesahem 800 mm pod terén je dostačující. Je tak zabráněno promrzání 

základové konstrukce. Dále je splněn také požadavek na nejnižší povrchovou teplotu 

dle ČSN, a tak je zabráněno vzniku plísní. Tento komplexní způsob zateplení fasády i soklu je 

nejúčinnější ochrana objektu. Celá stavba včetně základů se nachází v chráněné oblasti, tím je 

zajištěna maximální životnost a minimální kondenzace v konstrukci. 

  



 

3.2.5 Detaily izolačního systému

3.2.5.1  Sokl u nepodsklepeného objektu

Interakci obvodové stěny a terénu lze považovat za jeden z nejd

nepodsklepených domů. Při ř

z komplexnějšího hlediska než jsou jen hydroizolace

detailu všechny zásady pro správné provedení soklové 

Zásady řešení pro správné provedení jsou:

- zakládací profil se sí

ukončení síťoviny v úrovni

- vytažení svislé hydroizolace min. 300 mm nad upr

- voděodolná (mrazuvzdorná, nenasá

odstřikující dešťové vody 

- zatažení omítky pod upravený terén

- vhodné umístění extrudovaného polystyrenu jako tepelné izolace do nezámrzn

hloubky (toto kritérium bylo o

- napojování hydroizolací pomocí zp

- správné ukončení hydroizola

V detailu jsem označil místa zp

terénem. Tato místa jsem následn

řešení. 

Obr. 40: Foto č.24 
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čil místa zpětných spojů a ukončení hydroizolace nad upraveným 

to místa jsem následně řešil podrobně a vypracoval různé alternativy možného 

Foto č.24 - Připravené pasy pod obvodové zdivo (autor DP)
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3.2.5.2 Alternativy ukon čení izolačního systému u soklu (Výkres č.34-36) 

Ukončení izolačního systému nad upraveným terénem musí být min. 300 mm. Kotvení 

tepelné izolace XPS v soklové části je zde řešeno nad ukončení hydroizolace, aby nedošlo 

k jejímu poškození. Soklová omítka je ukončena na horní hraně tepelné izolace a následně je 

zatmelena mezera mezi tepelnou izolací soklové části a zakládacím profilem pro tepelnou 

obálku budovy elastickým tmelem, a to z důvodu ochrany spáry před nečistotou a hmyzem. 

Detail jsem zpracoval v pěti alternativách. 

Alternativa č.1 je ukončení plnoplošně natavených modifikovaných asfaltových pásů. 

Pokud se jedná o plnoplošně natavený modifikovaný asfaltový pás na vyrovnaný podklad 

(např. cementovou stěrkou) není třeba žádného kotvení. Podklad musí být napenetrovaný 

asfaltovým penetračním nátěrem. Výhoda modifikovaných asfaltových pásů spočívá v tom, 

že není třeba separační geotextílie. Tepelné izolace XPS lze lepit bodově přímo na asfaltové 

pásy. 

Alternativa č. 2 zobrazuje ukončení PVC-P fólie na poplastovanou lištu. Na vyrovnaný 

podklad cementovou stěrkou je nanesen tmel (podtmelení ukončovací lišty) a následně je 

přikotvena poplastovaná lišta. Na tuto lištu je navařen konec PVC-P fólie. Z důvodu, že nelze 

lepit tepelnou izolaci na PVC-P fólii, je zde použita separační geotextílie. Ve finále je přes 

podtmelenou poplastovanou lištu provedeno pojistné bodové kotvení PVC-P fólie a separační 

geotextílie.  

Alternativa č. 3 zobrazuje variantu ukončení pozinkovanou lištou. Na vyrovnaný podklad 

se provede svislá hydroizolace z PVC-P fólie a separační geotextílie, která se bodově kotví 

300 mm nad upraveným terénem. Poté se celý hydroizolační systém ukotví ukončovací 

pozinkovanou lištou do zdiva a provede se zatmelení PU tmelem. 

V alternativě č. 4 je zpracováno ukončení PVC-P fólie lepením. Tato alternativa se dá 

realizovat pouze v případě, kdy je rovný podklad. V daném případě je podklad vyrovnaný 

cementovou stěrkou. Po přilepení PVC-P fólie se provede pojistné bodové kotvení izolačního 

systému.  

Alternativa č. 5 vyobrazuje ukončení PVC-P fólie butylkaučukovou páskou. Není to běžně 

využívané ukončení, nicméně je to také jedna z variant, jak provést ukončení svislé 

hydroizolace 300 mm nad upraveným terénem. 
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Obr. 41: Foto č.25 - Ukončení PVC-P fólie pozinkovanou lištou (autor DP) 

 

Obr. 42: Foto č.26 - Ukončení PVC-P fólie lepením + pojistné bodové kotvení (autor DP) 
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Obr. 43: Foto č.27 - Ukončení asfaltových pásů (autor DP) 
 

 

Obr. 44: Foto č.28 - Ukončení geotextílie bodovým kotvením (autor DP) 
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3.2.5.3  Alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu (Výkres č.37-40) 

V alternativě č.1 je zpracována varianta napojení vodorovné a svislé izolace, kdy zdivo je 

umístěno na vnější hraně základového pasu. Pas pod zdivem z modifikovaného asfaltového 

pásu se ohne na svislo min. 150 mm na ŽB základ a na něj se napojí svislá izolace. Jelikož 

izolační systém je zde z modifikovaných asfaltových pásu, není nutná separační geotextílie. 

Tepelné izolace XPS lze lepit přímo na asfaltové pásy. Při alternativním řešením s PVC-P 

fólií by separační geotextílie byla samozřejmě nutná.  

Alternativa č. 2 zobrazuje napojení svislé a vodorovné izolace v případě, kdy zdivo je 

umístěno více jak 150 mm od vnějšího okraje základu. V tomto případě se napojení řeší 

pomocí zpětného spoje dlouhém min 150 mm. Jako ochrana zpětného spoje je tu zvolena 

ochranná nadbetonávka tl. 50 mm. Na ochranu zpětného spoje lze alternativně použít tepelnou 

izolaci XPS nebo zásyp pískem. 

Alternativa č. 3 pojednává o řešení napojení vodorovné a svislé izolace v případě, že zdivo 

je umístěno méně než 150 mm od okraje základového pasu. V tomto případě je nutné ohnout 

pás z modifikovaného asfaltového pásu přes zkosenou hranu základové desky. Napojení 

na vodorovné části je zde také chráněno ochranou nadbetonávkou tl. 50 mm.  

Alternativa č. 4 kopíruje předešlou variantu napojení, jen je tu navíc vložen zesilující 

pojistný pás r.š. 150 mm, a to z důvodu zesílení v místě ohybu asfaltového pásu na přechodu 

z vodorovné části na svislou. 

  

Obr. 45: Foto č.29 - napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu (autor DP) 
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3.2.5.4 Alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace 

 (Výkres č. 41-43) 

Detail napojení pasů pod obvodové zdivo a vodorovné izolace v ploše byl zpracován 

ve čtyřech alternativách s asfaltovými pásy a ve dvou alternativách s prostupující výztuží 

do obvodových zdí. 

Alternativa č. 1 a alternativa č. 2 jsou standardní řešení napojení stejných materiálů. 

To znamená, že pasy pod obvodové zdivo jsou řešeny ze stejného materiálu jako vodorovná 

izolace v ploše. Takové napojení se provádí s min. přesahem 150 mm. Asfaltové pásy jsou na 

sebe nataveny. U PVC-P fólie spoj je proveden svařováním horkým vzduchem a zároveň jsou 

nutností podkladní a separační geotextílie. Podkladní geotextílie plní funkci ochranné vrstvy a 

separační odděluje PVC-P fólii a tepelnou izolaci podlahy. 

Alternativa č.3 a alternativa č.4 řeší problém při napojení modifikovaných asfaltových 

pásů použitých pod obvodovým zdivem jako pasy a PVC-P fólie v ploše. Alternativa č. 3 

tento problém řeší pomocí přechodového pásu (např. EKOPLAST) r.š. min 200 mm 

a navařením ve spojích horkým vzduchem. Přechodový pás z fólie Ekoplast 806 se vyznačuje 

velmi dobrou odolností proti asfaltům. Natavování asfaltu u fólie je doporučeno provádět také 

horkým vzduchem, ne plamenem. Alternativa č. 4 řeší napojení butylkaučukovou páskou 

r.š. 80 mm natavenou do asfaltu (samolepící stranou nahoru). Poté je PVC-P fólie přilepena 

na horní samolepící stranu pásky s min. přesahem 100 mm.  

Alternativa č.5 a alternativa č.6 popisují stejné řešení jako u předešlých variant napojení 

dvou různých materiálů. S rozdílem, že v těchto variantách se napojuje na hydroizolační 

stěrku. Použití hydroizolační stěrky je vhodné při prostupující výztuži ze základové desky 

do obvodového zdiva. Pro tento případ se používají hydroizolační stěrky např. gumoasfalt 

nebo PCI pecimor 2S. V případě varianty s asfaltovými pásy na vodorovné ploše toto 

napojení může proběhnout klasickým navařením pásu na hydroizolační stěrku. 

To, že tyto způsoby napojení dvou zcela rozdílných materiálů existují a používají se, 

nemusí nutně znamenat, že je to vhodný způsob řešení pro každou stavbu. Určitě ho nelze 

doporučit pro izolace prováděné svépomocí, bez dostatečných zkušeností a znalosti prací jak 

s asfalty, tak i s fóliemi. Vždy v těchto případech je na zvážení jestli není možnost použití 

stejných materiálů pro izolaci objektu. 

 

  



 - 79 -

3.2.5.5 Prostup izolačním systémem na vodorovné ploše (Výkres č. 44) 

Detail opracování prostupu na vodorovné ploše izolačního systému, který vede 

do instalační šachty. První vrstva modifikovaného asfaltového pásu se dotáhne na tupo 

až k prostupu. V druhém kroku se nataví kolem prostupu rukáv z asfaltového pásu s přesahem 

min. 150 mm, jak na prostup tak do plochy. Obvod kolem potrubí se vyplní asfaltem 

a následně se provede natavení uzavírací záplaty. Izolační systém na potrubí se ukončí 

stahovací objímkou. Alternativně s PVC-P fólií probíhá realizace obdobně jen se musí použít 

separační a podkladní geotextílie.  

 

Obr. 46: Foto č.30 - prostup izolačním systémem na vodorovné ploše (autor DP) 

 

  



 - 80 -

4 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na variantní zpracování stavebních detailů a návrhu 

hydroizolačního systému pro konkrétní vybrané objekty v oblasti hydroizolací spodní stavby. 

Cílem diplomové práce je ukázat vybraná možná řešení detailů, který jsou důležitou součástí 

návrhu, provedení i samotné funkčnosti hydroizolačního systému. Ať už se jedná o napojení 

hydroizolačních pásů v ploše nebo v rozích, správné provedení zpětných spojů s dostatečnou 

ochranou, správné řešení dilatačních spár, vhodné provedení různých prostupů v hydroizolaci 

anebo ukončení hydroizolačního souvrství nad upraveným terénem. 

4.1 Porovnání materiálového řešení 

Každý materiál má svá specifika, a proto jednoduše nelze říci, který je nejlepší a naopak. 

Pro vhodný výběr izolačního materiálů jsou důležité konkrétní podmínky, počet a složitost 

detailů, členění objektu, hydrofyzikální namáhání, osazení budovy do terénu, využití 

podzemních prostor a volba základové konstrukce a její propojení s horní stavbou. 

Nicméně všeobecně platí, že pro podsklepené objekty je vhodnější použití PVC-P fólie 

nebo izolační systém kombinovaný s bentonitovou rohoží. U PVC-P fólie je typické 

při realizaci volné pokládání (bez plnoplošného natavení) a s tím spojenou velkou výhodu, 

a to je rychlost realizace. Nevýhodou naopak může být větší náchylnost k mechanickému 

poškození než tomu je u robustnějších asfaltových pásů a tím i zvýšené požadavky na ochranu 

položené izolace. Spojování fólií probíhá lepením nebo svařováním. Svařuje se horkým 

vzduchem, horkým klínem nebo extruzně s přídavným materiálem. Dalšími výhodami PVC-P 

fólie oproti asfaltovým pásům jsou tvarovatelnost, ohebnost a variabilita řešení detailů. 

Dalším hojně používaným systém se v poslední době stala kombinace povlakové izolace 

a bentonitové rohože, a to především z důvodu, které jsou spjaté s výhodami bentonitových 

rohoží. Mezi největší přednosti této varianty je bezpochyby fakt, že bentonitové rohože 

spolupůsobí se železobetonovou deskou (voda nemůže migrovat spárou mezi ŽB deskou 

a bentonitovou rohoží). Další vlastnost, která představuje významnou výhodu je fakt, 

že případné kotvení skrz izolační systém nijak neohrožuje jeho izolační vlastnosti, protože 

bentonitové rohože v kontaktu s vodou zvětšují svůj objem a pronikají do všech dutin 

v chráněné konstrukci, čímž vytvoří nepropustný povlak. 

Naopak u nepodsklepených rodinných domů je vhodnější izolační systém 

z modifikovaných asfaltových pásů, a to především z důvodu mechanické odolnosti a to 
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zejména odolnosti vůči velkým mrazům, dešti a větru. Tato vlastnost je důležitá kvůli velkým 

časovým odstupům, které často vznikají, mezi realizací obvodových pasů a následné svislé 

či vodorovné izolace. A dalšími výhodami jsou snadné opravy případných poruch 

a snášenlivost s většinou stavebních materiálů. Není např. potřeba separační geotextílie 

mezi izolačním systémem a tepelnou izolací. Také nesmíme zapomenout na fakt menšího 

rizika disfunkce izolačního systému při provádění svépomocí než je to u PVC-P fólie. 

Vlastnosti asfaltových pásů záleží na druhu a materiálu nosné vložky, typu asfaltové krycí 

hmoty a  tloušťce. 

4.2 Porovnání technického řešení provedení detailů 

4.2.1 Napojení vodorovné a svislé izolace 

Po vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant vyplývá, proč se často preferuje 

ukončení vodorovné izolace do bednění a následné napojení svislé izolace přes etapový spoj 

v následujících krocích. Proti napojení vodorovné a svislé hydroizolace realizované přes 

zpětný spoj mluví celá řada nevýhod. V první řadě je realizace zpětného spoje poměrně 

komplikovanou záležitostí a vyžaduje určitou zručnost a praxi při provádění. Je potřeba, 

aby podkladní beton byl po celém obvodu stavby vyhotoven s přesahem min. 300 mm a tím 

jsou spojené další náklady na stavbu. Nutností je ochrana zpětného spoje proti mechanickému 

poškození. S tím souvisí opatrné provádění zpětného zásypu zeminy, tak aby nedošlo 

k poškození. Dalšími nevýhodami jsou: znečištění před realizací svislé izolace, možnost 

poškození při sedání budovy a v neposlední řadě časová náročnost. 

4.2.2 Prostupy izolačním systémem 

Na trhu je několik výrobců, kteří se specializují na výrobu tvarovek, těsnění a dalších 

prvků, pomocí nichž je možné vyřešit prostupy kvalitně z hlediska vodotěsnosti a zároveň 

poměrně jednoduše. Po uvážení vlastností jednotlivých typů variant prostupů izolačním 

systémem se jeví jako nejlepší řešení prostup realizovaný do chráničky opatřené pevnou 

volnou přírubou. Mezi největší výhody patří bezesporu jednoduchost opracování, spolehlivost 

a pomocí těsnění případné dotěsnění i z interiérové strany. Nevýhoda chráničky je pořizovací 

cena, která prodraží opracování prostupu. Samozřejmě záleží na hydrofyzikálním namáhání 

a dalších faktorech, aby použití chráničky mělo význam.   
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4.2.3 Dilatační spáry 

Jako nespolehlivější řešení dilatačních spár se svislým posunem max. do 30 mm se jeví 

použití těsnícího dilatačního pásu v kombinaci s bentonitovou ucpávkou kotvenou tlakovou 

lištou do betonové stěny. A to především proto, že je to několika násobná ochrana dilatační 

spáry. Primární ochranu zajišťuje zesílení pojistnými pásy hydroizolace a současně těsnící 

dilatační pás. Jako pojistka zde slouží bentonitová ucpávka, která při kontaktu s vodou zvětší 

svůj objem a vytvoří nepropustnou vrstvu. 

4.2.4 Celkové shrnutí 

Ze získaných informací a poznatků lze konstatovat, že neexistuje žádný hydroizolační 

systém, o kterém bychom mohli jednoznačně říci, že je to ten nejlepší ve všech směrech 

(mechanická odolnost, pevnost v tlaku, spolehlivost, životnost, pracnost atd.). Zároveň nelze 

říci o žádném z materiálů, že by nevyhovoval nebo byl nepoužitelný na ochranu konstrukce 

proti vodě. Každý materiál i různé varianty provedení mají své výhody a nevýhody. 

Vždy záleží na investorovi/projektantovi, které materiály a jaký způsob provedení bude 

preferovat. Rozhodnutí závisí na konkrétní stavbě, okrajových podmínkách, zkušenosti 

s podobnými již realizovanými objekty nebo detaily, dostupnosti materiálu, ceně atd.. 
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