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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou sanace a odstranění vlhkosti podzemních 

stěn historického objektu v Českém Krumlově. Úvodní část se zabývá historií a stavebně 

historickým průzkumem objektu. Teorie diplomové práce se skládá ze dvou částí: první 

je návrh snížení vlhkosti a druhá část teorie stručně vysvětluje odhady cenových nákladů 

budov v investiční fázi. 

Praktická část práce vysvětluje celý postup sanace podzemních stěn, které jsou 

předmětem této diplomové práce. Byly odebrány vzorky pro měření vlhkosti a salinity 

stěn. Na základě výsledků vlhkosti a zasolení byly navrženy sanační metody, mezi které 

patří speciální odsolovací omítka, která snižuje hladinu zasolení stěn. Vzhledem k tomu, 

že diplomová práce vychází ze stávajícího projektu, vysvětluje i technologický postup 

plánovaných injektáží cihelného zdiva za účelem vytvoření izolace, která utěsní případné 

dutiny a omezí šíření vzlínající vlhkosti. Ve fázi zemních prací při stavbě bylo zjištěno, 

že podzemní stěny jsou rovněž tvořeny kamenným zděním, které přímo ovlivňuje způsob 

injektáže cihel. Z tohoto důvodu byly navrženy dvě varianty, které byly porovnány jak z 

pohledu technologického, tak i ekonomického. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of rehabilitation and dampness removal of 

subterranean walls of a historical object in Český Krumlov. The introduction part evolves 

around the history and the pre-construction condition survey of the object. The theory of 

the diploma thesis consists of two parts: one is the design of dampness reduction and 

the other part of the theory briefly explains cost estimates of buildings in the investment 

phase.  

The practical part of the thesis explains the whole procedure of rehabilitation of the 

subterranean walls that comprise the subject of this diploma thesis.  Samplings had been 

taken for measurement of dampness and salinity levels of the walls. Rehabilitation 

methods were designed on the base of the results of dampness and salinity, this includes 

a special temporary plaster that reduces the level of salinity in the walls. Since the 

diploma thesis is based on an existing project, it also explains the technological process 

of planned brick wall injections for the purpose of creating insulation that seals any 

cavities and reduces the spread of dampness. During the earthwork phase of the 

construction, it was discovered that the subterranean walls are also comprised of 

stonework which directly affects the brick wall injection method. This is the reason why 

two new methods were designed and compared technologically and economically.  
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Historic preservation, masonry dampness, masonry salinity, wall injection methods, 

desalination plaster, masonry repair systém, construction costs  
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Seznam použitých zkratek  

MPR  Městská památková rezervace 

UNESCO Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu 

SO Stavební objekt 

1.PP První podzemní podlaží 

1.NP První nadzemní podlaží 

ŽB Železobeton 

CM  Carbid-Messgerät přístroj 

ČSN Česká technická norma 

WTA  Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 

TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 

CS Cenová soustava  

ČR Česká republika 

HSV Hlavní stavební výroby  

PSV Přidružená stavební výroba  

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury  

PD Projektová dokumentace 

PDSP Projektová dokumentace pro stavební povolení 

DPS  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky  

SHP Stavebně historický průzkum  

STP Stavebně technický průzkum  

m.n.m. Nadmořská výška – v metrech nad mořem 

VCP Vícepráce 

MNP Méněpráce  

NP Nová položka  

DPH  Daň z přidané hodnoty 
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ÚVOD  

Diplomová práce se zabývá sanaci podzemních stěn památkové chráněným historickým 

objektem Varnou SO 02.1 pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově.  

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení týkající se vzlínání vlhkosti zdiva 

suterénu u historických objektů. Toto řešení bude zpracováno jak z hlediska 

technologického, tak i ekonomického. Před návrhem budou provedeny průzkumy 

vlhkosti zdiva a průzkumy salinity zdiva. Na základě těchto výsledků bude získán 

stávající stav zdiva a budou navrženy způsoby opatření a sanací zdiva. Jedním z dílčích 

cílů je na základě podrobného technologického postupu vysvětlit provádění nízkotlakové 

injektáže vlhkého zdiva oproti navrženému technologickému způsobu dle projektové 

dokumentace. Tato dokumentace byla použita jako podklad ke zpracování tématu 

diplomové práce. Druhým dílčím cílem je navrhnout dvě varianty sanací vlhkého zdiva, 

které budou v závěru práce porovnány a vyhodnoceny. 
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1 PRŮZKUM OBJEKTU  

Celý komplex pivovaru je samostatnou kulturní památkou, leží v plošně chráněném 

území MPR Český Krumlov a je součástí památky UNESCO. (1) 

V současné době je areál pivovaru (budovy i pozemky) majetkově sjednocen pod 

jednoho vlastníka a vynechán od všech majetkoprávních břemen. Pracuje se intenzivně 

na koncepci celkové rekonstrukce a revitalizace celého pivovarského areálu. V první 

etapě budu rekonstruovány objekty SO 01, SO 02, SO 06, SO 08, které po rekonstrukci 

budou sloužit jako výstavní a muzejní expozice. Objekt Varna SO 02.1 je plánován k 

realizaci expozice pivovarnictví. (2) 

1.1 Stavebně historický průzkum objektu  

Stavebně historický průzkum je seznámení se stavbou a jejím historickým vývojem. Je 

potřeba odhalit, které stojící části jsou nejstarší, jak v minulosti stavba vypadala, jak se 

postupně změnila, ale také co z ní již zaniklo. (1) 

 

Obrázek 1 – převzato ze vstupního restaurátorského průzkumu stavebních objektů pivovaru 
Eggenberg (2); barevně vyznačený čtverec je předmětem diplomové práce – objekt SO 02.1 

Varna 

Původní zbrojnice v roce 1620, po získání novým majitelem Janem Oldřichem, byla 

přebudována na pivovar. Přestavba byla provedená v letech 1625–1630 a zasahovala 

do většiny plochy objektu SO 02. Další zásadní stavební úpravy objektu se staly až po 

změně vlastnických vztahů v roce 1719, kdy celý komplex přechází dědictvím do majetku 

rodu Schwarzenberg. Tyto úpravy byly velmi významné, protože celý areál byl rozšířen 

a dostal takovou podobu, jakou má v dnešní době. Rozvoj pokračuje v 19. století, kdy 

dochází k procesu industrializace a byla vystavěná moderní varna. Varna svou první 

novodobou podobu získává při velké přístavbě v roce 1857. Důležité období bylo okolo 
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roku 1882, kdy bylo do pivovaru zavedeno první parní a moderní strojní zařízení. Další 

významné úpravy byly provedeny v letech 1915–16, následně v roce 1947. Důležitým 

klíčovým bodem je i rok 1930, kdy byl do objektu zaveden elektrický proud. Poslední 

vlna úprav proběhla v 70. a 80. letech minulého století, kdy se provedla instalace nových 

technologií, což znamenalo v některých případech velmi necitlivé stavební úpravy. (2) 

1.2 Stavebně technický průzkum objektu   

Stavebně technický průzkum zjišťuje stav stavebních konstrukcí stávajícího objektu a 

jeho současné funkční využití. Do toho se podávají informace o základních parametrech 

objektu a další údaje potřebné ke zpracování sanace objektu. Na základě výsledků 

průzkumu jsou stanoveny požadavky na sanaci, rekonstrukci nebo modernizaci objektu. 

(3) 

Předmětem diplomové práce je sanace a odstranění vlhkosti suterénních stěn objektu 

označeného jako SO 02.1 (obr. č. 2), který je částečné podsklepený. Jedná se o objekt 

obdélníkového tvaru. Šířka objektu je od 11,67 m do 13,62 m, délka objektu je přibližně 

21,0 m. Výškově má objekt suterén (1.PP) s čtyřmi nadzemními podlažími s označením 

1.NP až 4.NP. Větší část střechy nad 3.NP je sedlová s úrovní hřebene +16,82 m. Část 

nad 4.NP je provedena jako sedlová s orientací hřebene napříč objektem. Úroveň 

hřebene je přibližně +21,93 m. 

 

Obrázek 2 – Pohled na hlavní vstup a jihozápadní fasádu objektu SO 02.1 (vytvořeno autorem) 

 

Ze statického hlediska má budova v 1.PP kombinaci podélného a příčného nosného 

systému, nad úrovní 1.NP je již většinou podélný nosný systém doplněný o příčně 

ztužující a schodišťové zdi. Na objektu je patrný historický vývoj.   
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Základy jsou provedeny z kamenných pásů a nebyly předmětem diplomové práce.  

Svislé nosné konstrukce jsou v 1.PP a 1.NP provedeny z kamenného, někde i ze 

smíšeného zdiva s různým podílem cihel plných pálených a kamene. Zbytky venkovních 

omítek jsou z vápenných, fasádních vápenocementových omítek, místy (obzvláště 

sokly) jsou z i cementové vysprávky. Na hlavních dlouhých fasádách jsou provedena 

renesanční sgrafitová psaníčka (obr. č. 3). Vnitřní omítky jsou většinou vápenné.  

 

Obrázek 3 - Severozápadní pohled na fasádu objektu SO.02.1 – Varna (vytvořeno autorem) 

Nad částí 1.PP pod objektem jsou provedeny mezistropy z ocelových válcovaných 

nosníků, mezi kterými jsou ŽB desky.   

Založení objektu je plošné, pravděpodobně provedené z kamenných základových pasů 

a patek na vápennou maltu. Založení je nad úrovní skalního podloží. Ocelové sloupky 

jsou založeny na betonových základech nad úrovní podlahy 1.PP.  

Navrhované stavební úpravy vyvolají s ohledem na hmotnost stávajícího objektu 

minimální přetížení již zkonsolidovaných základových konstrukcí. Z tohoto důvodu není 

nutné provádět doplňkové zesilování stávajících základových konstrukcí. Základy 

v současné době plní svoji funkci a lze je i nadále využívat. 

Svislé nosné konstrukce jsou zastoupeny zděnými stěnami, ve spodní části patrné z 

kamenného nebo smíšeného zdiva, v horní části pouze z plných cihel. Příčky a novější 

části objektu mohou být i z děrovaných cihel. 
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V úrovni 1.PP (cílem této diplomové práci) je stropní konstrukce podepřená středním 

železobetonovým pilířem a ocelovými sloupy (obr. č. 4). V souvislosti s odvlhčením 

objektu bylo plánováno, aby suterénní obvodové zdivo bylo hloubkově izolováno 

šachovnicově a horizontálně prováděnými infuzními clonami.  

 

Obrázek 4 - ŽB pilíř a ocelové sloupy v místnosti 02.02 v 1.PP objektu (vytvořeno autorem) 

V úrovni 3. a 4. nadzemního podlaží jsou vnitřní svislé konstrukce tvořeny dřevěnými 

svislými a šikmými sloupky podpírajícími konstrukce stropu a krovů.  

Stávající nosné konstrukce zůstanou zachovány a v místech drobných statických poruch 

budou staticky zajištěny.  

Původně bylo navrženo, že se v místech drobných poruch bude oklepávat omítka 

v pruhu šířky cca 500 mm, spáry ve zdivu se hloubkově proškrábnou a bude potřeba 

provést nová omítka s vložením výztužné tkaniny. U větších poruch by oprava byla 

provedena shodným způsobem s tím, že by zdivo bylo staženo pomocí spon z helikální 

výztuže. Pokud by zdivo v některých částech bylo výrazně oslabeno, ovlivněno 

degradací z důvodu vlhkosti, bude přezděno plnými cihlami. Případný rozsah těchto 

úprav bude upřesněn na místě.  

Kamenná podezdívka (sokl) objektu bude očištěna, případné poškozené části budou 

vyspraveny, povrch bude opatřen hydrofobním nátěrem.  
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Všechny druhy zdiva v kolmém a rovinném směru se budou kolektivně plnohodnotně 

svazovat. Veškeré ocelové překlady umístěné do zdiva budou před nahozením řádně 

zabudovány (např. výztužná tkanina – perlinka). Spára v napojování různorodého zdiva 

bude pravidelně ošetřena (perlinka).  

V rámci stavebních úprav je vyprojektováno vybourání příček v pravé části objektu 

v úrovní 1.PP a 1.NP. Kromě toho ve 2.NP bude vybourán otvor ve vnitřní nosné stěně 

levé části naproti schodišti a paralelně ve 3. NP vybourána příčka v místě původního 

otvoru ve vnitřní nosné stěně v levé části proti schodišti.  

Podlahy ve výškové úrovní ± 0,000 m v 1.PP se budou zcela bourat a v těch místech se 

bude pokládat nová podlaha s navrženou vodorovnou hydroizolací, která se nebude 

provádět pod základovou spárou, ale spíš se vytáhne na stěnu s přesahem 200 mm. 

Podlaha se bude pokládat až po dokončením sanací vlhkého zdiva suterénních stěn.    

Stropní konstrukce nad 1.PP jsou uskutečněny jako cihelné klenby různých tvarů 

převážně valené přímo do nosného zdiva. Nad částí 1.PP pod prostorem varny jsou 

novější mezistropy z ocelových válcovaných nosníků, mezi kterými jsou pnuty 

železobetonové desky.   

Majorita půdorysu je v úrovní 1.NP a 2.NP otevřena až do klenuté stropní konstrukce 

nad 2.NP pnuté napříč objektem. Klenby jsou cihelné s důkladnými klenebními pasy. Ve 

zbývajících částech jsou stropy z ocelových válcovaných nosníků v kombinaci 

s dřevěnými trámy. Některé stropnice v prostoru podkroví plní zároveň funkci vazných 

trámů. Výše zmiňované konstrukce nevykazují důležité statické poruchy.   

Schodiště, které propojuje úroveň 1. podzemního podlaží až 3. nadzemního podlaží jsou 

instalovány z pravidelných kamenných stupňů s uložením do zdiva. Stav schodišť je 

spolehlivý, místy jsou uražené hrany stupňů, odspodu jsou mezi jednotlivými stupni 

lokálně přiznané spáry.  

Uvnitř plánovaných stavebních úprav v objektu bude zrealizováno očištění nášlapných 

vrstev ode všech nečistot, povrchy stupňů budou přebroušeny a chybějící části budou 

doplněny. Ze spodní strany budou spáry mezi jednotlivými schody vyčištěny a vyplněny 

hustou expanzní sanační maltou. 

Střecha objektu je ve dvou úrovních, v obou případech je sedlová. Střecha není 

předmětem této diplomové práce.  

V rámci STP byla u objektu SO 02.1 orientačně zjišťovaná vlhkost a salinita zdiva 

v úrovni 1.PP. Cílem průzkumu bylo zjistit skutečnou vlhkost zdiva a určit důvody 

dlouhodobého vlhnutí. Výstupem tohoto průzkumu bude navržení odstranění či snížení 

vlhkosti a salinity zdiva.  

Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že objekt je již ve velmi zanedbaném 

stavu, mnoho stavebních konstrukcí je již za hranicí své životnosti a bude nutno provést 

jejich opravy, výměny či sanaci. Po odstranění mnoha vad a poruch však objekt může i 

nadále sloužit svému majiteli. 



 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 



 
 

2 PROVEDENÍ SANAČNÍHO NÁVRHU 

OBJEKTU  

Před vlastním návrhem snížení vlhkosti zdiva je potřeba získat podklady, a to: 

• posouzení skutečného stavu zdiva; 

• výstupy z historických dokladů o stavbě, době jejich vzniku a době dodatečných 

úprav; 

• posouzení základových poměrů z hlediska jejich možného působení na vlhkost 

zdiva stavby. 

 

Všechny tyto informace nazýváme souhrnně průzkumy a hloubka jejich zpracování je 

určena dvěma základními hledisky: 

• Průzkumy nutné, které nelze vynechat – vlhkostní průzkumy, průzkumy salinity 

a šetření na místě; 

• průzkumy doplňující, které mohou být ve svém rozsahu upraveny. V závislosti na 

podmínkách stavby, srovnávání historického materiálu, na zkušenostech ze 

staveb v blízkém okolí nebo v podobném prostředí. 

 

Pro všechny druhy průzkumů platí, že jsou zpracovávány přiměřeně k rozsahu dané 

stavby a závažnosti problémů. Průzkumy, které je třeba zpracovat vždy, jsou: 

• místní šetření na stavbě; 

• zjišťování hmotnostního obsahu vody na stavbě – vlhkostní průzkum;  

• informace o podzákladí a vlastnostech okolního terénu; 

• průzkum salinity; 

• průzkum z hlediska biokoroze;  

• průzkumy archivní. 
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2.1 Důvody vlhnutí zdiva stavebních objektů  

Voda se dostává do stavebních konstrukci jako vodní pára či jako kapalina. Kapaliny 

mají tekuté a vodní páry plynné skupenství. Skutečné množství vlhkosti je dílem každé 

pórovité stavební látky a v některých stavebních konstrukcích může být i pozitivním 

činitelem z hlediska vnitřního mikroklimatu v budovách. Nesnadnou se však vlhkost 

stává v situacích, kdy dochází k jejímu shromažďování v konkrétních místech 

konstrukce, kde pak zahájí degradační procesy a zhoršuje užitné vlastnosti konstrukcí 

může být hlavním důvodem snížené funkčnosti a spolehlivosti objektu.  

Z hlediska vlhkosti jsou nejvíce namáhány suterénní konstrukce objektů s nefunkčním 

nebo neexistujícím hydroizolačním systémem, do kterých se vlhkost dostává vzlínáním 

nebo difuzí vodní páry z podzákladí. V takovém případě vodní pára ve zdivu kondenzuje 

a je kapilárními silami transportována do nadzákladových částí zdiva. Tyto konstrukce 

jsou pak zdrojem zvýšené vlhkosti. Nejčastější průniky a typické transportní cesty jsou 

vyobrazeny na obr. č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Voda srážková –  dešťová  

Vytvořením zábran proti průniků vody (Obr. č. 5 – číslo 1A) nečiní v praxi zpravidla větší 

technické potíže, dohlédneme-li na dokonalé zastřešení objektu včetně všech 

klempířských prvků a navazujících detailů. 

Voda srážková hnaná větrem (Obr. č. 5 – číslo 1B) na obvodové zdivo, bývá mnohdy 

podceňována. Je třeba mít na paměti, že za deště a větru dosahují nárazy vodních kapek 

značného tlaku a voda proniká do velké hloubky zdiva zejména trhlinami. (4) 

Obrázek 5 - Nejčastěji průniky a typické transportní cesty vlhkosti (5) 



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

10 
 

Srážková voda pronikající komínovými průduchy (Obr. č. 5 – číslo 1C) do objektu je 

problémem převážně u objektů, u kterých se přebudovalo lokální topení na ústřední nebo 

byl objekt napojen na teplárnu. Není-li komín pravidelně užíván, stéká voda za deště po 

stěnách komínů a hromadí se na jejich dně ve vrstvě popela a sazí a odsud se následně 

vsakuje do okolního zdiva.  

Voda odstřikující a odrážející se od přilehlého terénu (Obr. č. 5 – číslo 1D) bývá brána 

v potaz do výšky cca 400 mm nad terénem. Jde o spodní část soklového zdiva, kde se 

vyskytuje zvýšené namáhání působením srážkové odstřikující vody a na jaře zvýšeným 

namáháním z důvodu vody z tajícího sněhu, při nesprávném vyspádování chodníku. (4) 

 

2.1.2 Voda vzlínající  

Tato voda proniká do stavebních konstrukcí z podzákladí a ze zeminy obklopující tyto 

konstrukce pod úrovní terénu procesem kapilárního vzlínání. Základová spára nemusí 

zasahovat pod hladinu podzemní vody. Přísun vody do základového zdiva zajišťuje 

často kapilarita otevřených pórů zemin, jindy zkondenzovaná voda na základovém zdivu 

stavebního objektu, kterou nasávají póry zdiva a transportují zdivem vzhůru. (4) 

 

2.1.3 Vodní pára –  kondenzace  

Voda se sráží na chladných místech zdi, jejíž teplota je nižší, než je rosný bod páry 

obsažené ve vzduchu kolem zdi nebo pronikající do zdiva zeminou, základovým zdivem. 

Ke kondenzaci může dojít jak pod úrovní terénu, tak i nad terénem, např. na stropě 

nejvyššího nadzemního podlaží. U podsklepených objektů je nutno vždy zajistit dobré 

větrání sklepů. To je zvlášť důležité, pokud je hladina podzemní vody v malé hloubce 

pod základy zdiva, a navíc se ve sklepích vyskytují otevřené, nebo neodborně zasypané 

studny. (4) 

 

2.1.4 Hydrostatický tlak  

Jedná se o vodu z kaluží či o vodu z různých dutin, která působením gravitace proniká 

do pórů zeminy a do pórů zdiva. V době jarního tání sněhu a jarních déle trvajících dešťů 

se zvyšuje hladina podzemní vody nad úroveň podlah suterénních místností. Tato voda 

působí hydrostatickým tlakem a proniká do obvodových zdí konstrukcí. (4) 

 

2.1.5 Hygroskopicita  

Hygroskopicita je schopnost látky snadno pohlcovat a udržovat vzdušnou vlhkost. 

Hygroskopické látky za vlhka měknou a za sucha tvrdnou. Obsahuje-li zdivo větší 

množství solí s hygroskopickými vlastnostmi, je ovlivněna jeho rovnovážná vlhkost, která 

může pak dosáhnout několikanásobku rovnovážné vlhkosti stavebního materiálu bez 
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solí. Soli se do zdiva dostávají hlavně za pomocí tvrdé spodní vody, které vzlíná zdivem 

z podzákladí, nebo takzvaných kyselých dešťů. (4) 

 

2.1.6 Ostatní zdroje vlhkosti zdiva  

Může se to objevit také u sanitních instalaci: místo defektu není někdy snadné nalézt, 

zejména nemáme-li k dispozici plán rozvodu vody a kanalizace. U vodovodního rozvodu 

je možno provést tlakovou zkoušku, ale u odpadní kanalizace to zpravidla možné není. 

U okapových žlabů, popřípadě dešťovodů je nutno je pravidelně revidovat, aby 

nedocházelo k ucpávání a tím hromadění srážkové vody, která by dále stékala po 

fasádě. Voda z dešťovodů musí být vyústěna do kanalizace nebo do bezpečné 

vzdálenosti od objektu. 

K častému porušování omítek a zdiva dochází například objemovými změnami, 

způsobenými účinky teploty a vlhkosti, a proto vznikají trhliny a mikrotrhliny. Při 

vysychání povrchu omítek se trhliny smršťují, někdy popraskají, či se jinak deformují. (4) 

 

2.2 Nejčastější důvody poruch zdiva  

Hlavní příčinou viditelných i skrytých poruch z hlediska vlhkosti je velká hmotnostní 

vlhkost stavebního materiálu, často spojená s vysokou salinitou a výskytem 

mikrobiologických škůdců. Nepřerušené pronikání vody do zdiva je způsobeno mnohými 

příčinami (viz bod č. 2.1.). Vždy se jedná o závadu konstrukcí, eventuálně souvisejícího 

technického zázemí.  

 

2.2.1 Nedostatek hydroizolace  

Častými poruchami spodních staveb je absence, nebo dožilý nevyhovující stav 

hydroizolace spodní stavby. U historických staveb můžeme nalézt vkládané ostře pálené 

keramické materiály do zdiva, kamenné desky, jílové vrstvy při patě obvodového zdiva 

pod soklovou oblastí, nebo systém vzduchových kanálků pod podlahami nebo při 

obvodě. (4) 

 

2.2.2 Špatné provedení izolace stavby  

Existují dvě skupiny budov postavených před rokem 1890. Do první skupiny patří objekty 

postaveny kvalitně a úspěšně zabezpečeny proti působení vlhkosti. Druhá skupina 

obsahuje objekty, které již nestojí. Hlavní příčinou je působení vody, čím se objekty 

rozpadly, vážné poškodily, a proto byly odstraněny. Pokud je stavba, která je postavená 

před rokem 1890 zavlhčená a hrozí jí poškození vlhkostí, to znamená, že je buď 

změněná konstrukce stavby nebo využití objektu. (5) 
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Obrázek 6 - Příklad č. 4 (7) 

2.2.3 Nedostatečná mrazuvzdornost  

Mezi další časté poruchy se můžou zařadit poruchy vzniklé působením mrazu. 

Mrazuvzdornost neboli odolnost proti zmrazovacím cyklům, je schopnost materiálu 

odolávat přeměně vody na led. Tato odolnost je tím vyšší, čím je vyšší pevnost materiálu, 

zvláště pevnost v tahu za ohybu. Materiály s nižším elastickým modulem (měkčí) se lépe 

podrobují krystalickému tlaku při přeměně na led. Sama fázová přeměna voda-led je 

doprovázena desetiprocentní změnou objemu – nárůstem. Pokud se voda dostane skrze 

póry nebo trhliny do zdiva, má často až katastrofální účinky. (6) 

 

2.2.4 Příklad příčiny  poruchy zdiva  

Příklad č. 4 - Podsklepená budova, kde je vlhkostí narušena celá plocha stěn suterénů 

a do určité výše i soklová část. Tyto závady nejsou přímo závislé na atmosférických 

podmínkách. Hlavní příčinou je voda, která proniká do boků vlivem porušené plošné 

izolace a pak druhotně vzlíná do obvodového zdiva. Souvisejícím důvodem bývá i 

nevhodná skladba povrchů v přímém okolí budovy. (7) 
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2.3 Metody měření vlhkosti  

Rozložení vlhkosti v konstrukci a její časové změny jsou jednou z klíčových informací 

pro posouzení stavu konstrukcí. Zodpovědné stanovení diagnózy vlhkého zdiva musí 

vycházet z co nejpřesnějších informací, především objektivního zjištění skutečného 

vlhkostního stavu zdiva. 

 

Metody měření vlhkosti lze rozdělit: 

• podle způsobu odběrů vzorku: 

o destruktivní – pro určení vlhkosti je odebírán vzorek materiálu; 

o nedestruktivní – stanovení obsahu vlhkosti je nejčastěji prováděno 

příložným přístrojem nebo je měřící čidlo zabudováno přímo do 

měřeného materiálu. 

• podle způsobu měření: 

 

o přímé – měřenou veličinou je množství vody v materiálu, která je 

oddělena od materiálu; 

o nepřímé – je měřena konkrétní fyzikální veličina v závislosti na měnící se 

vlhkosti materiálu (elektrický odpor, tepelná vodivost apod.), měření je 

nedestruktivní. 

Volba místa odběru závisí na tom, jakou informaci chceme analýzou získat, např. 

rozložení vlhkosti ve svislém profilu, v příčném směru, v omítce, ve spárové maltě apod. 

Pro odebrání a vyhodnocení vzorků bývá často užívána kombinace některé přímé a 

destruktivní metody, kdy alespoň část vzorků se ověří metodou např. gravimetrickou. 

Nepřímé metody udávají hodnoty vlhkosti zdiva pouze do hloubky několika centimetrů 

pod povrchem konstrukce. Mezi jejich velké výhody však patří nenarušení zkoumaného 

vzorku a též okamžité zjištění výsledků. Měřící přístroje jsou jednoduché a snadno 

přenosné. U všech nepřímých metod je nutné předem provést kalibraci přístroje – zjistit 

závislost vlhkosti na měřeném parametru. Standardně se pro porovnávání hmotnosti 

určité složky analyzovaného vzorku používá gravimetrická metoda. (6) 

 

2.3.1 Gravimetrická  metoda  

Podstatou gravimetrické (vážkové) metody je oddělení vody od pevné fáze a stanovení 

hmotností obou složek. Princip spočívá v tom, že je ze zkoumaného objektu odebrán 

vzorek. Ten je následně uzavřen do těsně uzavíratelné nádoby, aby se předešlo ztrátě 

vlhkosti vlivem času, než vzorek doputuje ze zkoumaného objektu do laboratoře. V 

laboratoři se vzorek přesně zváží a vysuší (nejčastěji ve větrané peci) do ustálené 

hmotnosti. Rozdíl hmotnosti vlhkého vzorku a hmotnosti suchého vzorku (včetně 

ponechání cca dvou dnů v laboratoři k získání sorpční vlhkosti ze vzduchu) je roven 

hmotnosti vody, která ve vzorku byla obsažena. (6) 
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Obrázek 7  - Vlhkostní průzkum zdiva gravimetrickou metodou (5) 

 

Vlhkost stavebních materiálů vyjadřujeme zpravidla jako hmotnostní vlhkost wh [%], která 

udává poměr hmotnosti vody obsažené ve vlhkém vzorku. Hmotnostní vlhkost se udává 

vztahem: 

𝑤ℎ =  
𝑚𝑤 − 𝑚𝑑

𝑚𝑑
∗ 100% (1) 

 

kde:      wh – hmotnostní vlhkost [%] 

mw – hmotnost vlhkého materiálu [kg] 

md – hmotnost suchého materiálu, včetně sorpční vlhkosti [kg] 

 
Norma předepisuje a kategorizuje přiměřené a zvýšené hodnoty. Klasifikace vlhkosti 

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

ustanovení (8) je uvedena Tab. 1. 

Tabulka 1 Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610 (8) 

Hmotnostní vlhkost [%] Klasifikace 

wh < 3,0 Vlhkost velmi nízká 

3,0 < wh < 5,0 Vlhkost nízká 

5,0 < wh < 7,5 Vlhkost zvýšená 

7,5 < wh <10,0 Vlhkost vysoká 

10,0 ≤ wh Vlhkost velmi vysoká 

 

Při měření vlhkosti gravimetrickou metodou nezáleží na druhu materiálu, jehož vlhkost 

je zkoumána. Největší výhodou této metody je právě její nezávislost na dalších 

parametrech materiálu a není tedy třeba sestrojit kalibrační křivku. Proto je gravimetrická 

metoda považována za standardní a univerzální. 
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Hlavní nevýhodou této metody je destruktivní charakter odběru a tím znemožněné 

kontinuální sledování vlhkosti v určitém místě a časové zpoždění informace, neboť 

výsledek obdržíme až po vysušení odebraného vzorku. Nicméně i přes uvedené 

nevýhody je tato metoda stále nejužívanější a nejpřesnější. (6) 

Podrobnější postup průzkumu vlhkosti gravimetrickou metodou je popsán 

v kapitole 4.1.2. 

 

2.3.2 Další metody měření vlhkosti  

Kromě gravimetrické metody, existuji také další způsoby měření, které nejsou 

předmětem této diplomové práce: 

• Elektrické metody měření vlhkosti – nedestruktivní metoda, příložným 

vlhkoměrem se stanoví hodnota vlhkosti materiálu do hloubky max. 50 mm pod 

povrchem konstrukce 

o Kapacitní metoda měření vlhkosti – elektrická metoda spolehlivá u oblasti 

nízkých vlhkostí zdiva (0-6 %); Pro extrémně vlhké konstrukce nelze touto 

metodou již získat výsledky s požadovanou přesností.  

o Odporová metoda měření – měření vlhkosti ovlivňuje odpor mezi 

elektrodami a materiálem, geometrické uspořádaní elektrod, obsah solí 

v měřeném materiálu a geometrické rozložení vlhkosti. Dobrých výsledků 

se dosahuje při rovnoměrném rozložení vlhkosti ve zdivu. Se stoupající 

vlhkostí (do 6 %) a obsahem soli ve zdivu přesnost této metody výrazně 

klesá.  

o Mikrovlnná metoda – provádí se pomocí Gunnovy diody, tj. laboratorní 

zařízení, kterým se měří vlhkost sypkého materiálu (písku, jílu apod.), ale 

které není dobře použitelné pro práci v terénu. (9) 

• Chemické metody – destruktivní metoda, využívá se chemická reakce vody 

v rozdrceném vzorku měřeného materiálu s karbidem vápníku a určuje vlhkost 

zvážením výsledku této reakce. Používá se převážně k měření vlhkosti sypkých 

materiálů (písek, jíl, usazenina apod.). (6) 

 

 

2.4 Průzkum salinity  

Pro stanovení obsahu solí ve zdivu existuje řada metod, které se liší pracností, 

přístrojovou náročností, přesností, požadavkem na velikost vzorku i cenou. Při chemické 

analýze vzorků se obvykle určují síranové, chloridové a dusičnanové anionty. Kationty 

jsou stanovovány pouze výjimečně. Běžně používanými metodami jsou metody 

gravimetrické, postupy využívající iontově selektivních elektrod nebo metody spektrální. 

Méně často jsou používány metody titrační. (10) 
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Podrobnější postup provedení průzkumu salinity je popsán v kapitole 4.1.3. 

 

2.5 Způsoby snížení vlhkosti konstrukce  

Výsledky průzkumů a jejich zhodnocení analýzou jsou dostatečným podkladem pro 

volbu sanačního opatření. Téměř nikdy není správná možnost návrhu odstranění 

vlhkosti pouze jedna. Často jsou to návrhy levnějších provizorních úprav a návrhy 

radikálního dlouhodobého řešení. 

Odvlhčující opatření (sanační metody) lze z technologického hlediska provádění rozdělit 

na: 

• metody založené na proudění vzduchu;  

• metody vkládaných utěsňujících vrstev; 

• metody chemické, nahrazující horizontální nebo vertikální plošnou 

hydroizolaci (viz kapitola 4.3.); 

• metody mechanické; 

• metody elektrofyzikální;  

• sanační omítky (viz kapitola 5.2.). 

 

2.5.1 Vzduchové izolační systémy  

V dnešní době, pokud jde o výstavbu nových objektů, již vzduchové izolační systémy 

dávno pozbyly svého významu, neboť byly nahrazeny modernějšími materiály. Pokud se 

ale jedná o sanace vlhkého zdiva ve starších objektech, především pak historických, 

mají vzduchové izolační systémy stále své uplatnění. (6) 

 

2.5.1.1 Vzduchové dutiny stěnové  

Jedná se o oddělení stavební konstrukce od zdroje vzlínající vody (přilehlé zeminy) 

pomocí větrané vzduchové mezery, která má zajištěn trvalý přívod a odvod vzduchu. 

Fyzikálně se vlastně jedná o zvětšení plochy, ze které může difundovat vodní pára do 

atmosféry. Proudění vzduchu v dutině může být řešeno jako přirozené (gravitační), nebo 

nucené. (6) 

 

Stěnové dutiny pod úrovní terénu – ze vnější strany: 

• Otevřený systém – anglický dvorek;  

• Zakrytý systém – překrytí prostoru vzduchové dutiny.  
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Stěnové dutiny nad úrovní terénu – vnější strana zdiva: 

• Zděné sokly;  

• Zavěšené sokly; 

• Sokly z profilovaných fólií z plastických hmot.  

 

Stěnové dutiny na vnitřní straně zdiva:  

• Předsazené stěny;  

• Vnitřní obklady:  

o Neodvětrávané vzduchové dutiny;  

o Vzduchové dutiny odvětrávané s přívodem a odvodem vzduchu do 

interiéru; 

o Vzduchové dutiny odvětrávané s přívodem vzduchu v interiéru a 

s odvodem vzduchu do exteriéru; 

 

2.5.2 Podlahové vzduchové dutiny  

V souvislosti s prováděním sanací vlhkého zdiva se v České republice běžně užívá 

větraných vzduchových mezer pod podlahami, které jsou v kontaktu s podložím. Systém 

podlahových vzduchových dutin se hojně používá například u objektů zasažených 

povodňovou vlnou. 

• Vzduchová mezera vytvořená zastropením;  

• Vzduchová mezera vytvořená pomocí speciálních tvarovek. 

 

2.5.3 Ostatní vzduchové systémy  

Do těchto metod patří způsoby pokládání profilovaných fólií nebo způsob navrhování 

provětrávaných drenáží, který se pak liší podle umístění drenáží:  

• Na vnější a vnitřní straně obvodových zdí; 

• V podloží pod budovou.  

 

2.5.3.1 Použití profilovaných fólií – nopové fólie  

Provětrávaná vzduchová mezera je zde vytvořena pomocí profilované fólie z plastických 

hmot. Profilované fólie je možné použít jak v exteriéru (viz obr. č. 8), tak v interiéru. Při 

použití v exteriéru se fólie pro zamezení vlhkosti kombinují s některou z mechanických 

nebo chemických metod. Při použití v interiéru nabízí tato metoda rychlé e ekonomicky 
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únosné řešení pro užívání zavlhlých prostor. Pokud od výrobce má fólie nosnou mřížku, 

lze na ni aplikovat všechny druhy omítek. Případně lze na ni provést obklad 

sádrokartonem, dřevem nebo jiným obkladem. U podlahy a stropu musí však zůstat vždy 

mezera umožňující provětrávání vzduchové dutiny. Nevýhodou je, že v případě 

nedostatečného provětrávání může docházet v dutině ke tvorbě plísní a následnému 

roznášení jejich spor do interiéru. (6) 

 

Obrázek 8 – Uchycení nopové fólie kotvícími prvky na svislou stěnu (vytvořeno autorem) 

 

2.5.4 Princip vytvoření bariér ve zdivu  

Principem vytvoření dodatečných bariér je aplikace specifické hmoty do konstrukce, 

která zabrání dalšímu pronikání vlhkosti do zdiva. To lze v zásadě provést buď 

chemickými metodami nebo metodami mechanickými. Chemickými metodami se bariéra 

proti vlhkosti vytváří aplikací vhodných chemických látek do zdiva, kde pak vytvoří tzv. 

chemickou hydroizolační clonu. (6) 

 

2.5.4.1 Chemické izolační clony  

Oblast zdiva dodatečně opatřená utěsňovacím prostředkem brání vzlínání vlhkosti a plní 

funkci dodatečné hydroizolace. Vpravení infuzního materiálu se provádí do předem 

vyvrtaných otvorů. Tento způsob vytváření dodatečných izolací ve stávajících svislých 

konstrukcích je oproti ostatním mechanickým metodám (podřezávání, vrážení plechů 

apod.) velice šetrný. Provádění infuzí však vyžaduje od provádějících firem a osob 

praktické i teoretické zkušenosti. (6) 

Injektáže zdiva lze provádět u vnějších i vnitřních stěn staveb v celé jejich tloušťce, vždy 

je ale nutné stanovit přesné podmínky použití, potřebné množství a typ infuzního 

materiálu. 

Základní zásady pro provádění a navrhování způsobů použití injektáží zdiva stanovuje 

ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva. Speciálním předpisem je 

směrnice WTA 4-4-96 – Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti. (11) 
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Účinnost jednotlivých injektážních metod se při laboratorních zkouškách a měřeních 

pohybují od cca 50 % do 95 % v závislosti na druhu materiálů a zejména kvalitě 

provedení. (6) 

V rámci sanace vlhkých konstrukcí prováděné injektážní technikou je například možné 

při použití vhodného materiálu zajistit i zpevnění stávajících zděných konstrukcí. Použije-

li se injektážní prostředek, který obsahuje účinné složky proti vzlínání vlhkosti a zároveň 

do narušeného zdiva doplní pojivo (zejména malty v ložných spárách), je tento způsob 

technicky i ekonomicky efektivní, protože se v jednom pracovním kroku provede izolace 

proti vlhkosti a zpevnění zdiva zároveň. V případě, že se přistoupí k sanaci velmi vlhkého 

zdiva, je třeba aplikovat injektážní látky pod tlakem nebo použít látky, které ve zdivu 

reagují s vodou. (6) 

Při provádění injektáží vlhkého zdiva, které jsou v podstatě realizovány výhradně při 

rekonstrukcích objektů, běžně nastávají situace odlišné od předpokladů daných 

projektovou dokumentací. Jedná se například o případy, kdy zdivo nemá v celém profilu 

stejně kvalitní vyzdění, objevují se nepředpokládané dutiny, praskliny apod. Proto je 

nutné, aby injektáž byla prováděna vždy odbornou firmou s proškolenými a zkušenými 

pracovníky. Jedná se především o eliminaci nekontrolovatelného unikání injektážních 

prostředků z důvodu přítomnosti dutin, prasklin apod. (7) 

Jako u každého sanačního systému je základem pro volbu nejvhodnějšího injektážního 

prostředku kvalitně zpracovaný průzkum zdiva a také technická a projektová 

dokumentace sanace. Pro injektáž se používají jednosložkové nebo vícesložkové 

injektážní hmoty, jako jsou například: 

• akryláty; 

• epoxidové pryskyřice;  

• hydrogely; 

• parafíny; 

• polyuretanové pryskyřice; 

• silikáty;  

• silany; 

• silikonové mikroemulze a další. 

 

Principy působení chemických clon ve zdivu 

Mechanismy zabraňování vzlínání zemní vlhkosti se rozdělují do následujících skupin 

podle hlavních principů působení: (6) 

• utěsňující kapiláry – aplikovaná látka má za úkol se penetrovat do pórů zdiva, 

ucpat je a chemickou reakcí ztuhnout do nepropustné formy; 
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• zužující kapiláry – injektážní látka zužuje průřez pór. Tím se snižuje kapilární 

nasákavost; 

• hydrofobizační – vodoodpudivá vrstva, někdy se této vrstvě také říká 

impregnace nebo konzervace. Uspořádání metod založených na 

hydrofobní úpravě stěn pórů, což v podstatě zamezí kapilární vzlínavosti. 

Struktura a průřez cílených pórů zůstávají prakticky nezměněny. Výhodou 

je, že po uplynutí životnosti se dá opakovaně aplikovat obdobný reparát. 

Tento systém patří k nejpoužívanějším postupům. Injektážní látka u těchto 

metod je obvykle na bázi silikonových mikroemulzí. Jelikož se jedná o 

mikroemulze, dostanou se do podstatně menších kapilár než v případě 

roztoků těsnících, které mají vyšší viskozitu. Struktura ošetřeného 

materiálu zůstává prakticky nezměněna; 

• kombinující jednotlivé přístupy – kombinuje vlastnosti jak těsnících, tak 

hydrofobizačních. 

 

Existuje řada způsobů provedení chemických clon:  

• Beztlaková injektáž – je nejběžnějším a nejpoužívanějším způsobem aplikace 

injektážního prostředku do struktur zdiva. Injektážní prostředky se do vrtů 

vpravují beztlakově, pouze kapilární nasákavostí, případně za využití mírného 

hydrostatického tlaku sloupce kapaliny ze zásobníku; (6) 

• Tlakové injektáže – vhodné zejména pro silně zavlhlé stavební konstrukce 

a materiály. Uspořádání vrtů může být v jedné nebo ve více řadách. Oproti 

beztlakové injektáži je tlaková metoda výhodnější při manipulaci a rychlosti 

provádění, vyššího stupně naplnění kapilár se však nedociluje (viz kapitola 

4.3.2); (6) 

• Metoda následné infuze – u této metody se používají ekologicky nezávadné 

materiály. Principem metody je postupné napouštění do struktur zdiva dvou 

infuzních materiálů, z nichž má jeden utěsňující a druhý velmi vysoký 

hydrofobizační účinek; (12)  

• Termicky aktivovaná injektáž – oproti ostatním zahrnuje v pracovním postupu 

mezi vyvrtáním a vlastní injektáží proces vysušení izolovaného zdiva, což má 

příznivý dopad zejména na účinnost metody a následnou pevnost izolovaného 

zdiva. (6) 

• Rubová injektáž – neprovádí se ve hmotě zdiva, ale na styku rubové strany 

podzemního zdiva s navazujícím zemním tělesem. Injektážní vrty se vrtají na 

celou tloušťku zdiva, tak aby se injektovaný materiál dostal do styku rubu zdiva 

se zeminou. (6) 
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2.5.4.2 Mechanické metody  

Vytvoření bariéry ve zdivu vložením nepropustného materiálu patří mezi nejúčinnější 

úpravy při provádění dodatečných izolací a sanací vlhkého zdiva. Utěsňující horizontální 

izolace zdiva se zřizují poměrně obtížně, avšak z hlediska jejich funkčnosti dosahují 

nejvyšších hodnot. Existuje několika metod provedení: (6) 

• Dodatečné vložení vodorovné izolace do probouraných otvorů 

• Dodatečné vložení vodorovné izolace do proříznuté ložné spáry  

o Podřezání zdiva ručně  

o Podřezání strojově  

o Podříznutí zdiva lanovou pilou s diamantovým lanem  

o Dodatečné vložení vodorovné izolace zarážením desek 

 

2.5.5 Povlakové hydroizolace  

Pro povlakové vodotěsné izolace spodních staveb se v současné době používají dva 

základní materiálové systémy: 

• modifikované asfaltové pásy – SBS, APP; 

• syntetické fólie – mPVC, TPO, LDPE, HDPE. 

Povlakové hydroizolace z asfaltových pásů se vytvářejí z jednoho či více asfaltových 

pásů. V povlacích z více pásů musí být pásy mezi sebou celoplošně svařeny. Na 

vodorovných plochách se připojení k podkladu realizuje bodovým natavením. 

Na rozdíl od asfaltových pásů lze u dvouvrstvých systémů z fóliových hydroizolací 

vytvářet tzv. kontrolní systémy, pomocí kterých můžeme nejen kontrolovat těsnost 

hydroizolačního souvrství po pokládce, ale především také během provozu stavby, a 

navíc v případě zjištění poškození hydroizolace a průniku vody, nám tento systém 

umožňuje lokalizovat místo poruchy, a provést tak opatření proti pronikání vody. (13) 

 

2.5.6 Konzervační a hydrofobizační úpravy  

2.5.6.1 Nátěry omítek a zdiva  

Nátěr povrchu zdiva, ať již omítky betonového, cihelného nebo kamenného líce zdiva, je 

vrstvou, která je vystavena mechanickému poškození na fasádě i vlivům povětrnosti. 

Právě zde se nejdříve projevují povrchové jevy jako krystalizace solí, odpar vody, 

působení světla i tepla a radiace. Je to z fyzikálního hlediska vrstva obětovaná 

poškozování, a proto musí být často obnovována. (6) 

Z fyzikálních vlastností nátěrů se hodnotí: 

• propustnost pro vodní páry;  
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• propustnost pro oxid uhličitý;  

• nasákavost (vodotěsnost); 

• přídržnost nátěru k podkladu; 

• odolnost proti zmrazovacím cyklům;  

• odolnost vůči oděru za mokra; 

• odolnost vůči UV záření; 

• odolnost proti agresivním složkám ovzduší. 

V oboru odvlhčení staveb je důležité umožnit vlhkosti co největší odpar ze zdiva, 

a naopak do zdiva propustit co nejméně vody. Z hlediska transportu vlhkosti mezi 

zdivem a vnějším prostředím jsou proto nejdůležitější dvě vlastnosti – prodyšnost 

a nasákavost. (6) 

Existuji různé typy nátěrů: 

• vápenné fasádní barvy; 

• modifikované vápenné fasádní barvy;  

• cementové fasádní barvy; 

• silikátové fasádní nátěrové hmoty; 

• čistě silikátové fasádní nátěrové hmoty; 

• modifikované silikátové fasádní nátěrové hmoty; 

• roztokové (rozpouštědlové) fasádní nátěrové hmoty;  

• disperzní fasádní nátěrové hmoty; 

• silikonové fasádní nátěrové hmoty. 

 

2.5.7 Omítky 

Základní dělení omítek, například dle ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a 

provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky (14), rozděluje omítky 

podle jejich složení, počtu vrstev, povrchové úpravy atd. Zaměření diplomové práce 

budou pouze speciální omítky, především omítky sanační.  

Pro přehlednost a možnost dalšího porovnání vlastností speciálních omítek je třeba 

definovat základní druhy omítek podle jejich složení. Termín speciální omítka je dán 

samozřejmě především jejím použitím. Rozhodujícím kritériem je pojivo omítky. 
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Tabulka 2 Rozdělení omítek dle jejich složení (6) 

Typ 

pojiva 
Typ omítky 

Druh pojiva 

 

Možnost 

speciálního použití 

 

Minerální  Vápenná vápno, hydraulické vápno oblast restaurování 

Vápenocementová vápno, cement (poměr 

obvykle 2:1) 

téměř všechny, např. 

sanační, tepelně 

izolační, spárovací, 

akustické, 

protipožární apod. 

Cementová cement, vápno ve velmi 

malém množství pro lepší 

zpracovatelnost 

Sádrová 

(vápenosádrová) 

sádra  restaurování, 

protipožární 

Organické  Silikonová  silikonová disperze  tenkovrstvé omítky, 

vysprávky Disperzní 

(akrylátová)  

akrylátová disperze 

Silikátová  vodní sklo  

Hliněná  jíl  ekologické, zdravé 

bydlení, restaurování 

 

 

2.5.7.1 Sanační omítky  

Sanační omítka WTA je definována jako suchá maltová směs s vysokou porozitou a 

prodyšností při současně velmi nízké vzlínavosti. Tím se jasně vymezuje proti omítkám 

připravovaným na stavbě za pomoci přísad. 

Protože pojem sanační omítka bývá používán poměrně široce, je možno se dále setkat 

s celou řadou jiných výrobků s tímto názvem. Jako sanační je označována například i 

sádrová opravující malta, malty na sanaci betonu apod. Proto je pro přesnost lepší 

používat označení „sanační omítka WTA“. Toto označení určuje jednoznačně 

deklarované vlastnosti výrobku. (15) 

Princip sanačních omítek spočívá v množství vzduchových pórů, které se ve struktuře 

vytvoří po rozmíchání směsi ve vodě a nanesení na zeď. Póry pak ze zdiva odvádějí 

vlhkost. 

Sanační omítky se od běžných omítek liší především vysokou pórovitostí a prodyšností, 

díky čemuž jsou velmi lehké. Mají nízkou kapilární nasákavost, případně vodu zcela 

odpuzují. Sanační omítkou voda neproniká skrze kapiláry do zdiva a odpařování vody 

ze zdiva a případné srážení solí probíhá pouze na vnitřní straně omítky. Povrch stěny 

nahozené sanační omítkou zůstává stálé suchý a neměl by trpět ani výkvěty soli 

typickými pro vlhké zdivo. (16) 
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Sanační omítkové systémy (viz kapitola 5.2)  

Sanační omítky jsou finálním krokem v rámci komplexního sanačního řešení. V praxi 

existuje pár typů provedení, které se používají pro konkrétní zásahy. Příklad běžného 

systému, který se používá pro objekty se zvýšenou zbytkovou vlhkostí a nízkým 

zasolením je WTA systém. 

Skládá se ze (viz obr. č. 9): (17) 

1) Sanačního postřiku (podhozu) – slouží k úpravě podkladu pod sanační jádrové 

omítky. Ten výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným 

zdicím materiálům;  

2) Sanační jádrové omítky – pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného 

cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Je určená pro sanační omítkové 

systémy ve vnějším i vnitřním prostředí. Aplikuje se buď strojně nebo ručně. 

Aplikace se provádí v jedné nebo více vrstvách, kde tloušťka jedné vrstvy musí 

být minimálně 10 mm a celková tloušťka nemá přesahovat 40 mm. Jádrová 

omítka vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování 

solí; 

3) Sanační štukové omítky – je prodyšná jemná omítka určená pro povrchové 

úpravy jádrových sanačních omítek ve vnějším i vnitřním prostředí;  

4) Úpravy podkladu penetrací – penetrace se aplikuje před nanášením silikátových 

pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému 

vyschnutí vrchní omítky a výrazně zvyšuje její soudržnost s podkladem. Vyrábí 

se v různých barevných odstínech;  

5) Silikátového fasádního nátěru – určeného pro povrchovou úpravu všech 

minerálních omítek a podkladů. 
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Obrázek 9 – sanační systém WTA (17) 

 

Návrh sanačních omítek  

Rozhodujícím kritériem pro úspěšný návrh sanačních omítek je jejich životnost. Obecně 

platné pravidlo bohužel neexistuje. Kromě okrajových podmínek stavu objektu, na 

kterém jsou sanační omítky použity, hraje samozřejmě roli typ sanační omítky. 

Rozhodující vlastností sanačních omítek za předpokladu splnění všech ostatních kritérií 

WTA 2-2-04 je jejich dlouhodobá odolnost proti solím, obsaženým ve vzlínající vodě. 

Na základě zkušenosti lze tvrdit, že sanační omítky plní svou funkci v relativně dlouhém 

časovém horizontu. Životnost sanační omítky je určena zasolením podkladu a také 

typem pojiva a vytvořenou strukturou sanační omítky. Dnes jsou zkoumány sanační 

omítky použité před více než patnácti lety. Nejen, že omítky stále plní svou funkci, ale 

laboratorní rozbory ukázaly, že zdaleka není vyčerpána kapacita pórů pro ukládání solí. 

(6) 

  



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

26 
 

3 OCEŇOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ FÁZI   

Investiční fáze se zabývá přípravou a realizací investičního projektu. Je to etapa velice 

rozsáhlá počtem provedených úkonů, i vypracovaných a úřady schválených dokladů. 

(18) 

Oceňování staveb v investiční fázi se provádí podle pravidel, která jsou založena na pěti 

pilířích:  

• Třídění stavební produkce; 

• Cenové soustavy;  

• Legislativní požadavky; 

• Kalkulační techniky výpočtů cen; 

• Podrobnosti projektové dokumentace. (18) 

 

3.1 Třídění stavební produkce – konstrukce a práce  

Každý stát má svůj národní klasifikační systém nebo obvyklou strukturu třídění 

stavebních konstrukcí a prací. V českém stavebnictví se jedná o Třídník stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP), na kterém jsou založeny cenové soustavy vydávané 

privátními inženýrskými společnostmi. (18) 

 

3.1.1 TSKP 

Třídník stavebních konstrukcí a prací je nejpoužívanější třídník stavebních činností a 

konstrukcí v České republice (ČR).  

TKSP má ve své základní podobě číselnou strukturu, která se rozděluje do čtyř stupňů 

podrobností (s maximálně pětimístným kódem). Jednotlivé stupně: 

• Skupina stavebního dílu; 

• Stavební díl v rámci skupiny; 

• Druh konstrukce nebo práce v rámci stavebního dílu;  

• Zdrobňující charakteristiky  

Nejvyšším stupněm třídění bude skupina stavebního dílu. Tato skupina se rozděluje na 

Hlavní stavební výrobu (HSV) a Přidruženou stavební výrobu (PSV). 

Stavební díl v rámci skupiny se dělí na: 

0) Vedlejší rozpočtové náklady;  

1) Zemní práce; 
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2) Zakládání, zpevňování hornin; 

3) Svislé a kompletní konstrukce; 

4) Vodorovné konstrukce; 

5) Komunikace pozemní; 

6) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; 

7) Konstrukce a práce PSV;  

8) Vedení dálková a přípojná; 

9) Ostatní konstrukce a práce, bourání. (18) 

 

3.2 Cenová soustava  

Cenová soustava je integrovaná databáze zahrnující informace o montážních a 

stavebních pracích, stavebních hmotách a produktech, které jsou systémově zatříděné 

do položek. Jednotlivé položky se skládají z: 

• Kódu;  

• Popisu; 

• Měrné jednotky; 

• Cenové podmínky; 

• Technické podmínky.  

Všechny položky slouží k určení kalkulace potřebných nákladů a výpočtu jednotkové 

ceny. Uváděné hodnoty jsou získané statickými metodami nabídkových cen z reálných 

zakázek ve struktuře kalkulačního vzorce. 

Na českém trhu existují aktuálně tři cenové soustavy a jsou dostupné v rámci software 

řešení nebo díky následujícím webovým aplikacím: 

• CS ÚRS – ÚRS CZ, a.s., přes programy Kros nebo euroCALC;  

• RTS DATA – RTS, a.s., přes programy BuildPower nebo Ceník stavebních prací; 

• Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) (18) 

Cenové soustavy CS ÚRS a RTS DATA jsou převážně určené pro potřeby pozemního 

stavitelství. Tyto dvě soustavy mají srovnatelný formát stavebních dílů a položek. Na 

úrovnií stavebních dílů se jedná o malé rozdíly v zařazení konstrukcí. V praxi obvykle 

dochází k přenosu cenových soustav mezi jednotlivými programy. 

Cenová soustava OTSKP je prioritně určena pro liniové stavby, jako jsou dálnice, tunely, 

mosty apod., které jsou financované prostřednictvím SFDI a nejsou součástí této 

diplomové práce. (18) 
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3.3 Soupis prací 

Soupis prací je detailní popis stavebních konstrukcí, dodávek a služeb pomocí položek, 

které obsahují technické a kvalitativní podmínky dle projektové dokumentace. (18) 

Položka soupisu provedených prací obsahuje: 

• Pořadové číslo položky; 

• Číselné zatřídění položky (včetně označení cenové soustavy); 

• Popis položky, která obsahuje druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby; 

• Měrnou jednotku položky; 

• Množství; 

• Výkaz výměr. 

Základním podkladem pro vytvoření nejen soupisu prací, ale zároveň celé záležitosti 

oceňování stavební produkce, je projektová dokumentace (PD). Stupně PD, které jsou 

vhodné pro vytvoření soupisu prací:  

• Projektová dokumentace pro stavební povolení (PDSP); 

• Zadávací dokumentace;  

• Projektová dokumentace pro provedení stavby (DSP). (18) 

 

3.3.1 Výkaz výměr  

Výkaz výměr je výpočet určený ke stanovení skutečného množství položky 

v položkovém soupisu prací. Samotný výpočet musí navazovat na textovou nebo 

grafickou část projektové dokumentace. (18) 

 

3.4 Stavební rozpočet  

Hlavním cílem ve stavebnictví je sestavit výčet všech nákladů, které v souvislosti se 

stavební činností vznikají a tyto náklady uspořádat tak, aby byly přehledné a 

srozumitelné pro všechny uživatele. Tento výčet se označuje jako stavební rozpočet.  

Uživatelé rozpočtu jsou obvykle účastnici stavebního řízení – stavebník, zhotovitel, 

projektant ale i orgány státní správy, banky a další subjekty. Stavebníka zajímá částka, 

kterou bude muset za stavební projekt zaplatit. Zhotovitele zajímá cena, kterou bude 

stavebníkovi účtovat a projektanta zajímá výše nákladů za stavební objekty pro kalkulaci 

svého honoráře. Orgány státní správy podle výše rozpočtu stavby vypisují určitý typ 

zadávacího řízení veřejné zakázky a banky na základě rozpočtu vyčíslí výši hypotečního 

úvěru.  
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Podle způsobu použití se stavební rozpočet dělí na: kontrolní, nabídkový a realizační 

(výsledný). Sestavení všech typů rozpočtu se uvádí zpracováním soupisu prací 

s výkazem výměr.  

Stavební náklady jsou v rozpočtech rozdělené do dvou základních skupin. Jsou to 

Základní rozpočtové náklady (ZRN) a Vedlejší a ostatní náklady (v praxi také Vedlejší 

rozpočtové náklady, tj. VRN). ZRN jsou složeny z položek, které spadají do skupin 

stavebních dílů podle TSKP (HSV, PSV) doplněné o Montáže. VRN zahrnují náklady, 

které nejsou zahrnuty v položkách ZRN, ale souvisí se zhotovením stavby. 

Vedlejší náklady (v praxi označované jako Náklady spojené s umístěním stavby) 

obsahují prioritně náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště. Ostatní 

náklady obsahuji primárně náklady na vyhotovení projektové dokumentace. Výše 

vedlejších a ostatních nákladů jsou přímo ovlivněné současnou situací a musí být 

samostatně vypočítané. V praxi dochází často k jejich odhadu pomocí procentuálních 

sazeb ze ZRN. 

Druhy cen stavebního rozpočtu dle způsobu určení: 

• Směrné/expertní ceny (cenové soustavy); 

• Firemní ceny (kalkulace cen vlastních prací nebo z cen subdodavatelů). (18) 



 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 



 
 

4 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY K SANACI 

VLHKÉHO ZDIVA 

Tato kapitola se zabývá prováděním průzkumu vlhkosti a salinity zdiva. Na základě 

výsledků budou navrženy způsoby opatření a sanací zdiva, které budou podrobně 

popsány v technologických postupech. Technologické postupy budou posouzeny 

z hlediska nákladů.  

 

4.1 Průzkum vlhkosti a salinity  

Na severozápadní straně objektu dochází k terénnímu zářezu do výškové úrovně 1.NP, 

kde rozdíl nivelet je ve výšce 3,8 m (viz obr. č. 10). Aby bylo možné navrhnout správný 

postup zachování a ošetření suterénních stěn, bude potřeba provést výkopové práce do 

úrovně pod stávající podlahou v 1.NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stavbě byl zjištěn současný vlhkostní stav zdiva, na jehož základě je možné 

navrhnout opatření. 

 

4.1.1 Místní šetření na stavbě   

Poruchy zdiva z hlediska vysokého zavlhčení jsou zejména na stěně při výšce 0,8 m 

u terénu. Její povrchy jsou celkově opotřebované s řadou míst s výskytem plísní a 

krystalů soli. Hmotnostní vlhkost přesahuje u některých vzorkových míst 20 % wh (viz 

tabulka protokolu o měření vlhkosti zdiva). 

Jedním z hlavních důvodů velmi navýšené vlhkosti zdiva je voda, která vniká do stěn z 

oblasti zvýšeného terénu a vzlínající voda z podzákladí (obr. č. 11). 

Obrázek 10 – Severozápadní pohled na fasádu objektu 
s výškou původního terénu v úrovní 1.NP (vytvořeno autorem) 
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4.1.2 Průzkum vlhkosti gravimetrickou metodou   

 

V každé místnosti byly provedeny dva odběry, výjimkou jsou místnosti č. 02.02, kde 

máme celkem tři vzorky a místnost č. 02.04 kde byl proveden pouze jeden vzorek.  

Vlhkost byla zaměřená CM přístrojem na celkem 10 odběrových míst. Pro objektivitu 

získaných hodnot je třeba konstatovat, že měření bylo prováděno opakovaně, avšak 

v jednom časovém horizontu – v únoru 2021 a tím může být vypověditelnost výsledku 

částečně zkreslena. 

Bylo odebráno z každého vzorku zhruba 5–10 g v průměrné hloubce 30 až 40 mm zdiva 

včetně původní omítky.  

Tabulka výsledku ukazuje průměrnou hmotnostní vlhkost získaná v rozmezí tří týdnů při 

průměrné vnitřní teplotě 4,6 °C. (19)  

02.01 

02.02 

02.03 

02.05 

02.04 

Obrázek 11 – schéma vyhodnocení vlhkostních poruch zdiva 1.PP (schéma vytvořeno autorem; 
podklad převzat od DOMY s.r.o.); 

červená – vlhkost zdiva velmi vysoká; oranžová – vysoká vlhkost zdiva 
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4.1.2.1 Místnost č. 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek číslo 1 byl odebrán na obvodovém zdivu na severozápadní straně objektu, kde 

byla naměřená vlhkost ve výši 20,1 %. Obvodová stěna je založená pod úrovní 

původního terénu a je v přímém styku se zeminou a historickým základem objektu. 

Vzorek číslo 2 byl odebrán na jihovýchodní straně objektu, též na obvodovém zdivu, ale 

v úrovni terénu dvorního areálu. Výsledek byl mnohem lepší, ale i tak byla naměřená 

vlhkost 9,1 %.  

  

1 

2 
1 

2 

12 12a 12b 

Obrázek 12 – převzato z obrázku č. 6 místnosti 02.01  
Obr. č. 12a – poruchy zdiva u vzorku č. 1 (fotka vytvořena autorem) 

Obr. č. 12b – biologické napadení zdiva u umístění vzorku č. 2 (fotka vytvořena autorem) 
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4.1.2.2 Místnost č. 02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vzorcích číslo 3 bylo změřeno 9,6 % vlhkosti, ve vzorku číslo 4 vlhkost zdiva dosahuje 

9,1 %, v obou případech je tedy vlhkost vysoká. U vzorku číslo 5 se stejně jako u vzorku 

číslo 1 vyskytuje velmi vysoká vlhkost 19,2 % protože je to další část obvodové stěny. 

 

 

  

4 

5 

3 
3 

4 

5 

13 13a 

13b 13c 

Obrázek 13– převzato z obrázku č. 6 místnosti 02.02 
Obr. č. 13a – umístění vzorku č. 3 (fotka vytvořena autorem) 

Obr. č. 13b – zavlhnutí zdiva v místě odběru vzorku č. 4 (fotka vytvořena autorem) 
Obr. č. 13c – poruchy zdiva pod parapetem (fotka vytvořena autorem) 
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4.1.2.3 Místnost č. 02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odběr vzorku číslo 6 byl proveden po odstranění kusu keramického obkladu a 

výsledkem měření byla hodnota 8,9 % vlhkosti. U vzorku číslo 7 byl získán nejlepší 

výsledek z celého průzkumu – obsah vlhkosti 7,6 %. Odběr vzorku číslo 7 se prováděl 

na nejvyšším místě 1.PP, u hlavního vstupu do objektu, na místě častého větrání 

s omezením stykem se zemní vlhkostí.   

 

4.1.2.4 Místnost 02.04 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V místnosti č. 02.04 se odebral pouze jeden vzorek a výsledkem průzkumu byla 

naměřená velmi vysoká vlhkost 19,2 %.   

6 

7 

6 

7 

14 14a 14b 

8 8 

15 15a 

Obrázek 14 – převzato z obrázku č. 6 místnosti 02.03  
Obr. č. 14b – umístění vzorku č. 6 (fotka vytvořena autorem) 
Obr. č. 14c – umístění vzorku č. 7 (fotka vytvořena autorem) 

Obrázek 15 - převzato z obrázku č. 6 místnosti 02.04  
Obr. č. 15a – umístění vzorku č. 8 (fotka vytvořena autorem) 
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4.1.2.5 Místnost 02.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vstupu do místnosti č. 02.05 se okamžitě dalo poznat, že stěny obsahují velmi vysoký 

poměr vlhkosti již dle ohromných skvrn na líci stěn a zřejmých poruch zdiva (viz fotka č. 

9c). Po drobném otlučení omítky se objevilo smíšené zdivo, ze kterého je tvořena i 

obvodová stěna. Vlhkost vzorku číslo 9 byla naměřena 21,3 %, zatímco vlhkost vzorku 

číslo 10 je 18,3 %. 

4.1.2.6 Výsledky měření vlhkosti  

Tabulka 3 Protokol o měření vlhkosti CM přístrojem (19) 

Místnost Číslo vzorku Výška měření [m] Hm. Vlhkost [%] 

02.01 
1 0,81 20,1 

2 0,78 9,1 

02.02 

3 0,86 9,6 

4 0,82 9,1 

5 0,84 19,2 

02.03 
6 0,75 8,9 

7 0,8 7,6 

02.04 8 0,75 19,2 

02.05 
9 0,78 21,3 

10 0,89 18,3 

 

9 

9 

10 

10 

16 16a 16b 

Obrázek 16 – převzato z obrázku č. 6 místnosti 02.05 
Obr. č. 16a – umístění vzorku č. 9 (fotka vytvořena autorem) 
Obr. č. 16b – umístění vzorku č. 10 (fotka vytvořena autorem) 



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

37 
 

Na základě výsledku protokolu o měření vlhkosti byl stanoven následující postup: 

• Odstranit všechny neprodyšné a vlhkostí zničené omítky z interiéru i exteriéru a 

zdivo ponechat po dobu měsíce jako režné, aby došlo k jeho alespoň 

částečnému vysychání. 

• Všechny místnosti v 1.PP a 1.NP důkladně a pravidelně provětrávat.  

• Odstranit původní podlahy v 1.PP. 

• Provést nízkotlakovou injektáž z vnitřní strany vodorovně a z vnější strany 

obvodového zdiva pod úhlem, aby se zabránilo šíření vzlínající vlhkosti. 

• Odkopat terén okolo celého objektu až těsně nad hranici základové spáry a 

provést zde novou svislou hydroizolaci zakončenou drenáží napojenou na 

kanalizaci. Ideální by byla instalace nopové fólie s velkými nopy a vytvořenou 

vzduchovou mezerou prostory provětrávat. 

V případě provedení omítek bude nutno použít sanační omítkové řešení.  

 

4.1.3 Průzkum salinity  

Vzorky malt a případně zdiva z objektu SO 02.1 bývalého pivovaru Eggenberg byly 

odebrány na základě vlhkostního průzkumu (tab. č. 3) na začátku dubna 2021.  

Postup odebírání vzorků proběhl způsobem:  

• Vyvrtání děr do zdiva vrtačkou. 

• Sbírání prachu přiloženým smetákem a lopatkou. 

• Přendání prachu z lopatky do sklenice. 

• Odnos sklenice do laboratoře k vyzkoušení vzorků.  
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Měsíc před provedením průzkumu salinity se provádělo otlučení staré malty ze zdiva 

sbíječkou a vyčištění spár do hloubky 20 mm. Všechny historické prvky, které měly být 

dle projektové dokumentace zachovány, byly zakryty a zabaleny ochranou. Zbytky malty 

z líce zdiva byly odstraněny ocelovým kartáčem, všechna suť byla následně přesunuta 

na skládku k další likvidaci.  Celkové množství otlučené omítky bylo 400,99 m2 (viz 

ekonomická část). 

Zdivo bylo ponecháno obnažené před provedením průzkumu salinity v délce 30 dní 

k dosažení maximálního výsledku vysušení zdiva. Objekt byl během této doby řádně 

větrán. Dále bylo v objektu zajištěno přirozené větrání. Orientační doba vysychání 

cihelného zdiva je 25 mm za měsíc. (6) 

Bylo odebráno celkem 7 vzorků, místa odebrání vzorků jsou vyznačena na obrázku č. 

17.    

Obrázek 17 - schéma vyhodnocení vlhkostních poruch zdiva 1.PP s doplněním odběrů vzorků 
průzkumem salinity (vytvořeno autorem) 
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4.1.3.1 Fotografická dokumentace provedení vzorků salinity 

 

  

Obrázek 18 - místa odebraných vzorků č. 13,14 i 15 z místnosti 02.02 (vytvořeno autorem) 

Obrázek 19 – místa odebraných vzorků č. 11 a 12 z místnosti 02.01 (vytvořeno autorem) 

13 

15 

19a 19b 

19c 

14 

18b 18a 

11 

12 



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 Výsledky průzkumu salinity 

Pro stanovení obsahu solí ve zdivu byla použita gravimetrická destruktivní metoda 

provedená firmou GEMA ART International s.r.o.. Vzorky byly předány do laboratoře na 

chemickou analýzu k určení vyšší míry zasolení.   

Vzorky byly nejprve sušeny při 105 °C v sušárně po dobu 4 hodin. Vzorky (v množství 

cca 2,5 – 3,0 g, odvážené z přesností 0,001 g) byly umístěny do kádinek, zality 

demineralizovanou vodou, promíchány a ponechány k vylouhování při teplotě 70°C po 

dobu 2 hodin. Poté byly vzorky přefiltrovány do odměrných baněk, propláchnuty a výluh 

byl doplněn vodou po rysku. Obsah chloridů a dusičnanů byl stanoven pomocí iontově 

selektivní elektrody. Obsah síranů byl stanoven gravimetrickou metodou pomocí srážení 

na síran barnatý. Obsah vodorozpustných solí je hodnocen dle ČSN P 73 0610 (viz tab. 

č. 4), tj stanovený obsah daného aniontu je vztažen na hmotnost odebraného vzorku, 

výsledek je udáván v hmotnostní vlhkosti wh [%]. (20) 

Tabulka 4 Stupeň zatížení solemi dle ČSN P 73 0610 (8) 

 Označení Chloridy (%) Dusičnany (%) Sírany (%) 

Nízký N <0,075 <0,1 <0,5 

Zvýšený Z 0,075 až 0,20 0,1 až 0,25 0,5 až 2,0 

Vysoký V 0,20 až 0,50 0,25 až 0,50 2,0 až 5,0 

Velmi vysoký VV > 0,50 > 0,50 > 5,0 

 

  

Obrázek 20 – místa odebraných vzorků 16 a 17 z místnosti 02.05 
(vytvořeno autorem) 
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Tabulka 5 Protokol průzkumu salinity z dubna 2021. (20) 

Vzorek  
chloridy 

wh [%] 

Dusičnany 

wh [%] 

Sírany 

wh [%] 

11 0,030 0,040 0,078 

12 0,040 0,118 0,100 

13 0,016 0,035 0,079 

14 0,014 0,024 0,062 

15 0,016 0,047 0,17 

16 0,028 0,056 0,047 

17 0,020 0,197 0,067 

 

Vzorky číslo 12 a 17 ukazují na zvýšenou míru zasolení, u většiny vzorků (5 vzorků) se 

však míra zasolení pohybuje bezpečně v oblasti nízkého stupně zasolení.  

Na základě výsledku protokolu o měření salinity bylo stanoveno: 

Došlo ke snížení salinity zdiva od počátečního otlučení omítek nikoliv však do 

akceptovatelných hodnot, kterých bude docíleno pomocí kompresních, tj. 

odsolovacích omítek (v praxi také známé jako obětované omítky). (21) 
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4.2 Technologický postup realizace obětovaných 

omítek  

Omítky tohoto typu mohou sloužit ke snížení obsahu solí ve zdivu a jsou po určité době 

odstraněny, tj. obětovány. (12) 

 

4.2.1 Předmětem řešení  

Obětované omítky se budou nanášet po celém obvodě 1.PP objektu SO 02.1. Podle 

výsledku měření salinity bylo stanoveno, že obsah solí v obvodovém zdivu je přibližně 

v akceptovatelných úrovních. Pokud by stav salinity zůstal ve stejných hodnotách jako 

bylo před prováděním odsolovacích omítek, bude se proces provádění obětovaných 

omítek opakovat znovu.  

 

Vstupní materiály a výrobky  

Písek 

Hydraulické vápno NHL5 (22) 

Voda 

 

Způsoby manipulace, dopravy a skladování materiálu  

 

Materiály se dopravují běžnými dopravními prostředky s rovnou a tuhou ložnou plochou. 

 

Písek – skladován volně  

Hydraulické vápno NHL 5 - uschováno v suchu, chladu a v uzavřeném balení po dobu 6 

měsíců 

Užitková voda 

 

Metody kontroly kvality materiálu při převzetí  

 

Zkontroluje se dodaný materiál, měl by odpovídat množstvím a typem materiálu, který 

byl objednán.  
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Stavební připravenost a požadavky na zařízení staveniště  

Před začátkem prací musí být prostor na pracovišti vyklizen a zabezpečen. Původní 

omítky musejí být zcela odstraněny na cihelné zdivo. Jednotlivé spáry mezi cihlami je 

potřeba vyčistit od malty do hloubky 30 mm. Pracoviště musí být dostatečně osvětlené, 

musí mít přívod elektrické energie 400 V a 230 V.  

Před zahájením prací je nutné, aby jakékoliv nepotřebné elektrické rozvody byly vypnuty 

či odstraněny.  

 

Pracovní četa  

1x vedoucí čety; 3x dělník  

 

Klimatické podmínky  

Omítky budou aplikovány na suchý podklad. Teplota materiálu, podkladu a okolí se musí 

pohybovat od 5 do 30 °C.  

 

Nářadí, pracovní pomůcky, stroje a přístroje  

• Zednická lžíce, špachtle 

• Kolečko, kbelík; 

• Míchačka; 

• Metr, stavební tužka; 

• Kladivo, ruční sekáč; 

• Ocelový kartáč; 

• Lopata; 

• Vrtačka; 

• Smeták; 

• Sklenice; 

• Igelitový pytel; 

• OOPP 

o Pracovní boty; 

o Pracovní rukavice; 

o Ochranná helma; 

o Ochranné brýle; 

• Kontejner na vzniklý odpad 
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4.2.2 Proces provádění obětovaných omítek  

Stavební připravenost kromě čistého pracovního prostředí zahrnuje SHP, podle kterého 

bylo stanoveno provedení odsolovacích omítek.  

Před začátkem je potřeba pracovní prostor řádně vyčistit a všechny zbytky původní 

omítky zcela odstranit po celém vnitřním obvodě 1.PP objektu. Všechny spáry musí být 

důkladně vysekány, vyškrábány a vyčištěny do hloubky 30 mm. Odstranění původních 

omítek se bude provádět pneumatickým kladivem z důvodu zrychlení procesu otlučení. 

Ostatní zbytky na povrchu zdiva a vyškrábání, popřípadě vysekání spár, se dočistí 

kladivem a ručním sekáčem (majzlíkem).  

Před započetím prací na omítání zdiva bude provedeno měření salinity zdiva (viz 

kapitola 2.3). Toto měření se bude opakovat po odstranění odsolovacích omítek. Pokud 

by výsledky byly nevyhovující, budou se provádět další odsolovací cykly.  

Omítková směs se bude míchat přímo na staveništi. Nalije se voda do míchačky a bude 

se přidávat písek a hydraulické vápno v poměrech dle požadavku. Omítky z čistě 

hydraulického vápna a písku se svými vlastnostmi blíží certifikovaným omítkám WTA a 

navíc neobsahují žádné cementové přísady. Poměr směsí bude 4:1. Záměsová voda se 

dává v poměru 9 litrů na 20 kilogramový pytel vápna. Hotová směs se bude lít 

z míchačky do připravené nádoby, například kolečka či kbelíku. Směs se bude průběžně 

míchat ručně s použitím zednické lžíce. Po nanesení omítkové vrstvy na zdivo zednickou 

lžíci v tloušťce 15–30 mm se ponechá vysychat do fáze, dokud přijímá vodu a sole ze 

zdiva. Vzhledem ke stavu zdiva a jeho nerovnostem nelze provádět souvislou vrstvu 

omítek. Při procesu vysychání se omítka vlhčí, aby absorbovala sole ze zdiva. Orientační 

vlhčení se provádí v rozmezí mezi 2–4 týdnů. Samotná životnost odsolovacích omítek je 

individuální a může trvat v rozmezí od několika týdnů až měsíc. 

 

Odstranění obětovaných omítek  

Po 30 dnech se omítka lehce otlouká použitím kladiva a ručního sekáče, aby se 

nepoškodilo původní cihelné zdivo. Následně se zdivo začistí ocelovým kartáčem. 

Čištění se musí provést důkladně, aby na zdivu nezůstaly žádné zbytky obětované 

omítky. Spáry se musí důkladně vyškrábat. Stav zdiva by měl po odstranění vypadat 

jako před nanesením omítky. Otlučená obětovaná omítka musí být bezpodmínečně 

vymístěna z objektu. V žádném případě nesmí být použita jako podkladní materiál 

k dalšímu využití v budově, neboť je omítka nasycená solí ze zdiva.  

 

Jakost provedení  

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr. Bude potřeba osobně 

kontrolovat technologický postup a přísně dodržovat podmínky provádění.  

Hlavní pozornost se musí dávat na zdivo po odstranění odsolovacích omítek, aby zdivo 

bylo začištěné a spáry vyškrábnuté a nezůstaly tam žádné zůstatky omítek. 
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Opakování průzkumu salinity  

Po provedení prvního cyklu nanesení a odstranění obětovaných omítek bude provedeno 

kontrolní měření hodnot salinity a v případě potřeby celý proces opakován.  

Jakmile se zjistí, že je míra salinity skutečného stavu zdiva v akceptovatelných úrovních, 

může se podklad připravit na opravy zdiva a provádění sanačních omítek.    

Tabulka 6 Protokol průzkumu salinity z května 2021. (20) 

Vzorek  
chloridy 

wh [%] 

Dusičnany 

wh [%] 

Sírany 

wh [%] 

11 0,024 0,031 0,061 

12 0,033 0,077 0,076 

13 0,011 0,029 0,065 

14 0,011 0,018 0,051 

15 0,013 0,039 0,118 

16 0,022 0,045 0,040 

17 0,016 0,084 0,067 

 

Pro prvním cyklu obětovaných omítek bylo provedeno měření salinity zdiva na objektu 

SO 02.1. Vzorky byly odebrány ze stejného místa jako při prvním odběru vzorků za 

účelem průzkumu salinity. Z výsledku je patrné, že anionty jsou v akceptovatelných 

hodnotách dle tabulky číslo 6. Již není nutné provádět další vrstvy odsolovacích 

omítek.  
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4.2.3 Tvorba mikrorozpočtu konstrukčního prvku „obětované“ 

omítky   

Na základě kontrolního položkového rozpočtu stavby, byl vytvořen nový položkový 

rozpočet speciálně pro technologicky postup v cenově soustavy RTS DATA, využívající 

program Buildpower.  

Vzhledem tomu, že v kontrolním položkovém rozpočtu neexistovala položka, která 

obsahuje práce na provedení odsolovacích omítek, byla vytvořena nová položka ve 

vlastní cenové úrovni. Po konzultaci s odborníkem byla stanovena jednotková cena pro 

položku – obětované omítky, která se nenachází v CS RTS DATA a z toho důvodu byla 

vytvořena tzv. R nová položka NP-1, která bude vyčíslena na 520 Kč/m2. Mikrorozpočet 

bude obsahovat provedení obětovaných omítek, lehké pomocné lešení a náklady 

k přesunu hmot a odvozy sutí. V mikrorozpočtu se nacházejí typové položky těchto 

činností dle cenové soustavy RTS DATA v cenové hladině 21/II: 

• Omítky z hotových směsí  

o R položka „obětované“ omítky  

• Bourání konstrukcí  

o Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních 

s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 

• Lešení a stavební výtahy  

o Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 

3,5 m 

• Staveništní přesun hmot 

o Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 

• Přesuny suti a vybouraných hmot 

o Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnerem do 4t 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 

kontejnerem do 4t 

o Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m 

o Poplatek za skládku stavební suti 
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Obrázek 21 – položkový rozpočet nákladů provádění obětovaných omítek (vytvořeno autorem) 

 

Tabulka 7 – rekapitulace celkových nákladů za provedení obětovaných omítek (vytvořeno 
autorem) 

Oddíl   Cenové náklady [Kč] 

Úpravy povrchu vnitřní 208 512,20 

Lešení a stavební výtahy  45 314,60 

Bourání konstrukce 36 609,93 

Staveništní přesun hmot  5 140,33 

Přesuny suti a vybouraných hmot 53 472,95 

Celkové náklady bez DPH  349 050 Kč 
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4.3 Technologický postup realizace nízkotlakové 

injektáže  

Tlaková injektáž se doporučuje u zdiva buď cihelného nebo smíšeného nikoliv 

kamenného zdiva. 

 

4.3.1 Předmětem řešení  

Technologický postup nízkotlakové injektáže byl navržen ze strany projektanta jako 

opatření proti vzlínající vlhkosti cihelného a smíšeného zdiva na severozápadní straně 

objektu. Tam dochází k terénnímu zářezu do výškové úrovně 1.NP (23). Rozdíl nivelet 

mezi podlahovou úrovní 1.PP a nadmořskou výškou okolního terénu vychází 3,8 m.  

Aby se mohl navrhnout správný postup zachování a ošetření suterénních stěn, bude 

potřeba provést výkopové práce do úrovní pod stávající podlahou v 1.NP. Zatím je 

původní návrh provedení nízkotlakové injektáži na bázi silikonové mikroemulze (viz 

teorie). 

 

Vstupní materiály a výrobky  

Horizontální clona proti kapilárně vzlínající vlhkosti Emcephob HSL-W (dříve Oxal HSL-

W) (24) 

Těsnící a injektážní lepidlo na trasové bázi Oxal VP I T (25) 

 

Způsoby manipulace, dopravy a skladování materiálu  

Horizontální clona – v kanystrech (10 l či 25 l), neotevřené nádoby se musí skladovat 

v suchu s dobou trvanlivosti minimálně 12 měsíců. Zboží je potřeba skladovat 

v teplotách od 5 °C, aby nemrzlo.  

Těsnící a injektážní lepidlo – 30 kg pytle, skladovat v suchu a chladu minimálně 12 

měsíců.  

Pitná voda (kohoutková) 

Materiály se dopravují běžnými dopravními prostředky s rovnou a tuhou ložnou plochou. 

Na stavbu budou materiály dováženy průběžně, vždy podle předpokládaného množství 

spotřeby. 
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Metody kontroly kvality materiálu při převzetí  

Zkontroluje se dodaný materiál, měl by odpovídat množství a typu materiálu, který byl 

objednán.  

 

 

Stavební připravenost a požadavky na zařízení staveniště  

Před provedením injektáže cihelného zdiva dle předepsané dokumentace, byla původní 

malta otlučena ve vnitřním líci stěny v celé výšce. U smíšeného zdiva, tj v průběžné 

délce severozápadní strany objektu se musí provést výkopové práce v hloubce 2500 

mm pod úrovní původního terénu z důvodu provádění injektáží z vnější strany 

smíšeného obvodového zdiva a pilířů (viz obrázek č. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před začátkem prací musí být prostor na pracovišti vyklizen a výkop zabezpečen proti 

pádu. Jednotlivé spáry mezi cihlami i smíšeným zdivem je potřeba vyčistit od malty do 

hloubky 30 mm. Pracoviště musí být dostatečně osvětlené, musí mít přívod elektrické 

energie 400 V a 230 V.  

Před zahájením prací je nutné, aby jakékoliv nepotřebné elektrické rozvody byly vypnuty 

či odstraněny.  

Obrázek 22 - výkres řezu 1–1‘ návrhu odstranění vlhkosti nosného zdiva (vytvořeno 
projektantem – DOMY s.r.o); fialová – označení provádění výkopu   
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Pracovní četa  

2x technik  

 

Klimatické podmínky  

Teplota při procesu injektování se musí pohybovat od 5 do 30 °C.  

 

Nářadí, pracovní pomůcky, stroje a přístroje  

• Vrtačka 

• Vrtáky  

• Metr, stavební tužka  

• Kladivo, ruční sekáč (majzlík)  

• Železné kolíky 

• Pneumatické kladivo 

• Úhlová bruska 

• Smeták 

• Membránové čerpadlo  

• Vzduchový kompresor 

• Injektážní pakry  

• Elektrické míchadlo 

• Míchací nádoby 

• OOPP 

o Pracovní boty 

o Pracovní rukavice  

o Ochranná helma  

o Ochranné brýle  

• Kontejner na vzniklý odpad 

 

  



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

51 
 

4.3.2 Technologické  provedení  nízkotlakové injektáže  

Před zahájením prací musí být proveden stavebně historický průzkum, který obsahuje 

seznámení se s objektem a prostudování podkladů k projektové dokumentaci, aby mohl 

být správně navržen způsob opatření. V tomto konkrétním případě byla navržena 

varianta nízkotlakové injektáže se silikonovou mikroemulzí.  

Metrem je potřeba změřit a stavební tužkou označit místa budoucího vrtání. Nejlépe do 

spáry ve zdivu. Následně se začnou vyvrtávat díry do zdiva o průměru Ø18 mm 

v maximální vzdálenosti od sebe 120 mm. Délka vrtu z obou stran vrtání musí být o cca 

100 mm kratší oproti tloušťce zdiva. Vrty je nutno provádět v jednotné výšce 100 mm 

nad úrovní podlahy. Před injektáží se musí vyvrtané otvory vyfoukat hadicí vzduchového 

kompresoru. Po vyčištění vyfoukaných zbytků se do vrtů před injektáží osadí injektážní 

pakry se zpětným uzávěrem. 

U smíšeného zdiva se budou vyvrtávat díry při sklonu φ = 45°. Injektáž se bude muset 

provádět z vnější strany objektu, přímo z předem připraveného výkopu.  

V případě cihelného zdiva se vrty budou provádět vodorovně do spáry. Takovým 

způsobem rychleji vzniká izolační clona, než kdyby se vrtalo přímo do zdiva  

Na obrázku č. 23 je ilustrováno barvami, v jakých částech se bude dělat injektáž 

smíšeného, respektive cihelného zdiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Vyplnění prasklin těsnicím lepidlem  

Obrázek 23 - výkres 1.PP a návrh odstranění vlhkosti (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o) 
zelená – návrh injektáže ve smíšeném zdivu; žlutá – návrh injektáže v cihelném zdivu 
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Po odstranění omítky je potřeba proškrábnout spáry mezi zdivem do minimální hloubky 

20 mm. Otevřené spáry, dutiny nebo pukliny je třeba předem vyplnit těsnícím lepidlem 

OXAL VP I T.  

Plochy dutin a prasklin se musí průběžné obrousit úhlovou bruskou, aby se zbavily 

volných částic, prachu, olejů a jakýchkoli jiných nečistot. Před injektáží se musí prasklina 

vyfoukat hadicí se suchým tlakovým vzduchem bez příměsi oleje.  

Železný kolík se umístí v prasklině a na něj se připevní kotvicí profil s injektážním 

pakrem. Rozteč kolíků odpovídá maximální hloubce praskliny. Poté se železné kolíky 

odstraní a může se začít injektovat do pakrů.  

Těsnicí hmota se nasype do čisté vody a musí se pořádně míchat, aby vzniklá 

homogenní suspenze byla bez hrudek. Na jedno balení s obsahem 30 kg je potřeba 12 

až 13 l vody. Množství přidané vody se může lišit, princip je podobný jak u jiných výrobků 

na bázi cementu. Z jednoho balení se získá zhruba 22 l injektážního lepidla připraveného 

pro použití.  

K míchání se bude používat elektrická míchačka s nuceným oběhem, ruční míchání není 

povoleno. Míchání se provádí v míchací nádobě. Celková doba míchání trvá minimálně 

3 minuty. Zbývající dobu musí být vzniklá suspenze v konstantním pohybu, buď 

pomalým mícháním, neboť čerpáním. Již tuhnoucí materiál se nesmí znovu zpracovávat 

ani s čerstvou směsí ani s vodou.  

 

Provedení injektáže proti kapilární vlhkosti  

Suspenze k injektáži vrtů se připravuje v míchacích nádobách, kam se nejprve nalije 

pitná voda, do které se postupně bude nalévat produkt Emcephob HSL-W podle 

předepsaného technického listu a míchat elektrickým míchadlem. Míchá se v poměru 

1:8 až 1:16 do doby maximálně 2 minuty. 

Čerpání a injektáž prasklin se bude provádět nízkotlakovou membránovou pumpou MC-

I 910, která se po řádném vyčištění použije znovu pro injektáž vrtů. Pumpu je třeba ihned 

po ukončení práce, popřípadě i během zpracování injektované látky, pečlivě 

propláchnout. Po ukončení prací musí být pumpa důkladně vyčištěna vodou. Již 

zareagovaný injektážní materiál je v případě potřeby možno odstranit zejména 

mechanicky.  

Pumpa se napojí na vzduchový kompresor o výkonu 120 l/min a vstupním tlaku 8 bar. 

Toto jsou specifikace nízkotlakového injektážního čerpadla. Redukční ventil je potřeba 

postupně otevírat, dokud nezačne pracovat. Dalším otevíráním redukčního ventilu se 

nastavuje tlak na požadovanou hodnotu. Injektážní tlak odpovídá tlaku na manometru 

pumpy minus 1 bar. Membránové čerpadlo ve svém vybavení obsahuje nasávací hadici, 

která se ponoří do míchací nádoby a čerpá připravenou suspenzi. Další vybavení 

zahrnuje 7,5 m dlouhou injektážní hadici s kulovým uzávěrem, která se osazuje přímo 

do připravených injektážních pakrů.  

Po dokončení oprav prasklin a dutin se muže začít provádět nízkotlaková injektáž zdiva. 

Začíná se smíšením zdivem vzhledem k objemu a náročnosti prací.  
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Maltová spára se první nasytí suspenzí a následně začne nasycovat i ostatní zdící 

materiál. Suspenze po injektáži vytvoří voděodolnou clonu, která se v krátkém časovém 

úseku (do 5 hodin) propojí mezi jednotlivými vrty. Vytvořením této clony se vlhkost už 

nešíří dále zdivem a zdivo ve cloně a nad clonou začne vysychat. Hydroizolační clona 

již nepropustí vlhkost vzhůru. Emulzní krém se dále mění v polymerní silikonovou 

pryskyřici, která už není rozpustná a je trvale stabilní. 

Nutné je připomenout, že v rozích u pilířů se budou provádět větší počty injektážních 

clon k navýšení účinnosti injektáže. Budou se dělat do stran ve sklonech φ = 10, 20 a 

30° oproti běžným vrtům (viz obr. č. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení injektáže je potřeba odstranit injektážní pakry z vrtů a vodorovně 

hydroizolační clony zatěsnit polystyrenovými zadky z důvodu zamezení úniku krému. 

Další varianty těsnění zahrnují rychleschnoucí cement či maltu.  

Jakost provedení  

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr. Bude potřeba osobně 

kontrolovat technologický postup a přísné dodržení podmínek provádění.  

V popisovaném konkrétním případě na objektu SO 02.1 bylo po provedení výkopových 

prací zjištěno, že se nejedná o zdivo cihelné ani smíšené, avšak o zdivo kamenné.  

Obrázek 24 – převzato z výkresu 1.PP návrh odstranění vlhkosti; u rohů 
pilíře a obvodového zdiva (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o) 
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4.3.3 Náklady na  plánovanou injektáž  navržené  v projektové 

dokumentaci   

Za účelem provedení injektování zdiva byly vybrány tyto položky z cenové soustavy RTS 

DATA programem Buildpower cenové hladiny 21/II: 

• Základy a zvláštní injektáž objektu  

o Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tloušťky do 1000 mm včetně provrtání 

vrtů   

• Úpravy povrchů vnější  

o Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1-2 

o Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem 

o Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, 

cementovou maltou 

• Staveništní přesun hmot 

o Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 

• Izolace proti vodě  

o Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 

o Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě 

o Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s 

přesahem, tloušťka s nopy 8 mm 

o Penetrační nátěr  

o Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m 
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Obrázek 25 - položkový rozpočet celkových nákladů provádění nízkotlakové injektáži (vytvořeno 
autorem) 

Rekapitulace cenových nákladů:  

Tabulka 8 – rekapitulace cenových nákladů za provedení nízkotlakové injektáži (vytvořeno 
autorem) 

Oddíl  HSV [Kč] PSV [Kč] 

Základy a zvláštní zakládání 141 180,50  

Úpravy povrchů vnější 126 895,13  

Izolace proti vodě  56 592,77 

Staveništní přesun hmot 3 708,47  

Celkové náklady  271 784,1 56 592,77 

Celkem (ZRN bez DPH) 328 377 Kč 



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

56 
 

5 ZMĚNA TECHNOLOGIE SANACE ZDIVA  

Po odkrytí konstrukcí byly nalezeny kamenné obezdívky pilířů. Zdivo pilířů je smíšené 

s cca 90 % zastoupením kamenného zdiva (obr. č. 26). Povrch líce zdiva je nerovný a 

nespárovaný.  

Budou se tak navrhovat dvě varianty úpravy zdiva sanací, které se budou 

porovnávat z ekonomického a technologického hlediska: 

• Varianta 1 - Vyvrtání injektážních vrtů do kamenného zdiva na základě zjištěné 

situace  

• Varianta 2 - Sanace vnitřního zdiva systémem sanačních omítek a vnějšího zdiva 

kombinací hydroizolačního nátěru, nopových fólií a drenáže napojené na 

vsakovací žebro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 26 - objeveno kamenné zdivo pilířů a obvodových stěn po provedení 

výkopových prací na severozápadní straně objektu SO 02.1 (vytvořeno 
autorem) 
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5.1 Varianta 1 – injektáž kamenného zdiva  

Podle projektové dokumentace stavby byla navržena injektáž cihelného zdiva (obr. č. 

27). Na základě nalezené situace musí být tato položka změněna na položku, která se 

týká vrtání do betonového zdiva (položka vrtání do kamenného zdiva neexistuje).   

Pro technologii injektáží je nutno aplikovat tmelící hydroizolační stěrku. Nerovný povrch 

zdiva bude vyrovnán 3 cm vyrovnávací omítky, na kterou bude aplikována hydroizolační 

těsnící stěrka. Stěrka bude aplikována ocelovým hladítkem, respektive filcovým 

hladítkem (u výrazně nerovných povrchů) v tloušťce 3 mm.  Mimo realizace těsnící stěrky 

bude jediná další změna v materiálu vrtaného zdiva. Jádrový vrt bude v max. možné 

míře prováděn ložnou betonovou spárou kamenného zdiva. Bude se jednat o jádrové 

vrtání prostého betonu místo vrtání cihelného zdiva. 

 

 

 

 

5.1.1 Tvorba a změna položek v rozpočtu  

Jádrové vrtání do kamenného zdiva 

Vzhledem tomu, že v položkovém rozpočtu zpracovaném rozpočtářkou neexistuje 

položka zaměřená na provedení vrtání kamenného zdiva, je potřeba jej přizpůsobit 

aktuální situaci a přidat tam položku, která bude odpovídat současnému stavu.  

Vytvoření agregované položky „Příplatek za vrtání betonového zdiva“ 

Položka bude vytvořena přípočtem položky č. 970041020R00 a odpočtem položky 

970031020R00 cenové soustavy RTS DATA z druhé poloviny roku 2021. (26) 

Přípočet  

Jádrové vrtání do prostého betonu Ø 20 mm – položka databáze RTS II/2021  

970041020R00: 1 757 Kč/m  

Odpočet  

Vrtání jádrové do zdiva cihelného Ø 20 mm– položka databáze RTS II/2021  

970031020R00: 1 671 Kč/m 

Rozdíl: + 86 Kč/m 

 

Příplatek za šikmé jádrové vrtání v prostém betonu 

Obrázek 27 – převzato z kontrolního položkového rozpočtu objektu SO 02.1 (vytvořeno 
rozpočtářem dle cenové soustavy RTS II/21 – Centrum Český Krumlov a.s.) 
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Nová položka NP-2 dle cenové soustavy RTS II/2021: 970045020R00 - 290 Kč/m 

Vyrovnání povrchu zdiva pod tmelící stěrku 

 

 

 

Tmelicí hydroizolační stěrka  

Zdůvodnění použití stěrky oproti nátěru 

Definice pojmu hydroizolační nátěr (Build Power) 

č. ceníkové položky: 711212001RS1 (použita v rozpočtu stavby) 

Popis položky: rozmíchání s vodou, nátěr nebo nástřik pistolí v tloušťce 1 mm (jedna 

vrstva). 

 

V souladu s projektovou dokumentací bude použita hydroizolační stěrka. 

Definice pojmu hydroizolační stěrka (Build Power) 

č. ceníkové položky: 711212005R00 

Popis položky: bitumenová stěrka tloušťky 3 mm proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách. 

Aplikace pomocí hladítka. V položce je zakalkulována penetrace podkladu. 

Cena RTS II/2021: 623 Kč/m2 

 

Plocha těsnící hydroizolační stěrky: 

Venkovní stěrka:  

(22,52 + 1,3 ∗ 2 + 1,7 ∗ 2 + 1,42 ∗ 2 + 1,55 ∗ 2) ∗ 1,7 = 58,58 𝑚2 

Vnitřní stěrka: 

(2,15 + 2,62 + 2,15 + 2,42 + 0,865 + 1,435 + 1,05) ∗ 1,7 = 21,58 𝑚2 

Celkem hydroizolační tmelící stěrka: 

𝟓𝟖, 𝟓𝟖 + 𝟐𝟏, 𝟓𝟖 = 𝟖𝟎, 𝟏𝟔 𝒎𝟐 

  

Obrázek 28 – převzato z kontrolního položkového rozpočtu objektu SO 02.1 (vytvořeno 
rozpočtářem dle cenové soustavy RTS II/2021 – Centrum Český Krumlov a.s.) 
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5.1.2 Délky vrtu podle skutečnosti   

V projektové dokumentace byly navrženy metrové vrty, ale na základě stavebně 

technického průzkumu bylo zjištěno, že podle skutečnosti se ta šířka liší, a proto se musí 

upravit rozpočet. Na obrázku číslo 29 je vysvětleno následné očíslování a popis výpočtů 

injektáží venkovních pilířů na severozápadní straně objektu SO 02.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Legenda číslo 1:  

 

Očíslování pilířů  

 

Venkovní injektáž stěn v horizontální  

ose, šikmý vrt 

 

Vnitřní injektáž ve vertikální ose, 

vodorovný vrt 

 

Vnitřní injektáž v horizontální ose,  

vodorovný vrt 

 

Hrana venkovního zdiva   

1 

2 

1 2 3 4 

Obrázek č. 29 

Pilíř č. 1 

Hloubka: 1,3 m 

Šířka: 2,15 m 

Pilíř č. 2 

Hloubka: 1,7 m 

Šířka: 2,62 m 

1 

Obrázek 29 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 projektové dokumentace (vytvořeno 
projektantem – DOMY s.r.o.) 

 

Obrázek 30 – převzato z 
výkresu 1.PP objektu SO 

02.1 projektové 
dokumentace; pilíři číslo 1 a 
2 (vytvořeno projektantem – 

DOMY s.r.o.) 
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Horizontálně injektovaná délka venkovního zdiva: 

       22,52 𝑏𝑚 

     Horizontálně injektovaná délka vnitřního zdiva: 

      2,15 + 2,62 + 2,15 + 2,42 = 9,34 𝑚 

 

     Vertikálně injektovaná část vnitřního zdiva: 

      8 ∗ 1 = 8 𝑚 

Celková délka venkovní injektované zdi: 22,52 m 

 

  

Obrázek č. 31 

Pilíř č. 3 

Hloubka: 1,42 m 

Šířka: 2,15 m 

Pilíř č. 4 

Hloubka: 1,55 m 

Šířka: 2,42 m 

3 

4 

3 

4 

Obrázek 31 – převzato z 
výkresu 1.PP objektu SO 

02.1 projektové 
dokumentace; pilíře číslo 

3 a 4 (vytvořeno 
projektantem – DOMY 

s.r.o.) 
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5.1.2.1 Stanovení délky vrtaného zdiva pro venkovní injektáž  

 

Obrázek 32 – fotka aktuální tloušťky obvodové stěny z kamenného zdiva na objektu SO 02.1 
(vytvořeno autorem) 

 

Přeměřením byla zjištěna tloušťka zdiva: 1,4 m (viz obrázek č. 32) 

Dle projektové dokumentace bude vrt ukončen 0,05 m od vnitřního líce zdiva. 

Rozpočtová položka předpokládá injektování zdiva vodorovným vrtáním a použitou 

výměrou je započteno injektování vrtů hloubky 1,2 m. 

Kvůli nově nalezené situaci budou provedeny šikmé venkovní vrty stěn a pilířů, 

vodorovné vrty vnitřních stěn v horizontální ose a vodorovné vrty vnitřních stěn za pilíři 

ve vertikální ose. Délky vrtů budou závislé na tloušťce jednotlivých stěn, respektive pilířů 

a na výškových rozdílech v niveletách jednotlivých podlah a nivelety terénu dna jámy za 

objektem. Všechny vrty jsou v následujícím výpočtu detailně uvedeny. 

 

5.1.2.2 Vnější injektáž stěn – šikmé vrty  

Vnější stěna místnosti č. 02.02 

 

Obrázek 33 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 projektové dokumentace; vnější stěna 
místnosti č. 02.02 (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 
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Délky dle projektové dokumentace (viz obrázek č. 33): 

3,37 + 0,9 + 3,37 + 3,37 = 11,01 𝑚 

Odpočet obezdívky pilířů: 1,58 m 

Celkem délka zdiva: 

11,01 − 1,58 = 9,43 𝑚 

 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

 Nadmořská výška dna výkopu: 481,6 m.n.m. 

 Nadmořská výška podlahy místnosti: 480,43 m.n.m 

Výšková kóta podlahy místnosti: -0,320 m 

 nadmořská výška = výšková kóta  

Rozdíl:  

481,6 − 480,43 = 1,17 𝑚 

 Navíc výška vrtu nad podlahou místnosti: + 0,1 m  

Celkem rozdíl výšek:  

1,17 + 0,1 = 1,27 𝑚 

 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva – viz obrázek č. 32): 

1,4 − 0,05 = 1,35 𝑚 

Výpočet délky injektážního vrtu  

𝑐2 =  𝑎2 + 𝑏2 

𝑐2 =  1,272 + 1,352 

𝑐2 = 3,4354 

𝒄 = 𝟏, 𝟖𝟓 𝒎 

 

Celková délka vnějších vrtů místnosti č. 02.02 

𝟗, 𝟒𝟑 ∗ 𝟏, 𝟖𝟓 = 𝟏𝟕, 𝟒𝟓 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 
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Vnější stěna místnosti č. 02.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka podle projektové dokumentace (viz obrázek č. 34):  4,79 m  

Odpočet obezdívky pilíře:    -0,33 m 

Celková délka zdiva:     4,46 m 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

Nadmořská výška dna výkopu: 481,6 m.n.m. 

Výšková kóta podlahy místnosti: -0,18 m 

Nadmořská výška podlahy místnosti: 

480,43 + 0,32 − 0,18 = 480,57 m. n. m. 

Rozdíl:  

481,6 − 480,57 = 1,03 𝑚 

Navíc výška vrtu nad podlahou místnosti: + 0,1 m 

Celkem rozdíl výšek: 

1,03 + 0,1 = 1,03 𝑚 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva – odměřeno podle skutečnosti): 

1,155 − 0,05 = 1,105 𝑚 

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  1,032 + 1,152 

𝑐2 = 2,281 

𝒄 = 𝟏, 𝟓𝟏 𝒎 

Celková délka vnějších vrtů místnosti č. 02.05 

Obrázek 34 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 
projektové dokumentace; vnější stěna místnosti č. 02.05 

(vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 
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𝟒, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏, 𝟓𝟏 = 𝟔, 𝟕𝟑 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

Vnější stěna místnosti č. 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

Nadmořská výška dna výkopu: 481,6 m.n.m. 

Výšková kóta podlahy místnosti: + 0,112 m 

Nadmořská výška podlahy místnosti: 

480,43 + 0,32 + 0,112 = 480,862 𝑚. 𝑛. 𝑚. 

Rozdíl:  

481,6 − 480,862 = 0,738 𝑚 

Celkem rozdíl výšek:  

0,74 + 0,1 = 0,84 𝑚 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva – viz obrázek č. 32): 

1,4 − 0,05 = 1,35 𝑚 

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  0,842 + 1,352 

𝑐2 = 2,5281 

𝑐 = 1,59 𝑚 

Obrázek 35 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 
projektové dokumentace; vnější stěna místnosti č. 02.01 

(vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 
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 Délka zdiva (viz obr. č.35): 

0,575 + 0,4 = 2,98 𝑚 

 Odpočet obezdívky pilíře: 

2,15 − 1,76 = 0,39 𝑚 

 

Celkem délka zdiva: 

2,98 − 0,39 = 2,59 𝑚 

 

Celková délka vnějších vrtů místnosti č. 02.01 

𝟐, 𝟓𝟗 ∗ 𝟏, 𝟓𝟗 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

5.1.2.3 Vnější injektáž pilířů – šikmé vrty  

Pilíř číslo 1 (viz obr. č. 30): 

Šířka pilíře včetně obezdění zjištěná přeměřením: 2,15 m 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

 Vrtáno na stejnou výšku jako horizontální vrt stěny za místností 02.01 

 Celkem rozdíl výšek: 0,84 m 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva) 

 Hloubka pilíře č. 1: 1,3 m  

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  0,842 + 1,32 

𝑐2 = 2,4 

𝑐 = 1,55 𝑚 

 

Celková délka vnějších vrtů pilíře č. 1 

𝟐, 𝟏𝟓 ∗ 𝟏, 𝟓𝟓 = 𝟑, 𝟑𝟑 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

Pilíř číslo 2 (viz obr. č. 30) 

Šířka pilíře včetně obezdění zjištěná přeměřením: 2,62 m 
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Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

 Vrtáno na stejnou výšku jako horizontální vrt stěny za místností 02.02 

 Celkem rozdíl výšek: 1,27 m 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva) 

 Hloubka pilíře č. 2: 1,7 m  

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  1,272 + 1,72 

𝑐2 = 4,5 

𝑐 = 2,12 𝑚 

 

Celková délka vnějších vrtů pilíře č. 2 

𝟐, 𝟔𝟐 ∗ 𝟐, 𝟏𝟐 = 𝟓, 𝟓𝟓 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

Pilíř číslo 3 (viz obr. č. 31) 

Šířka pilíře včetně obezdění zjištěná přeměřením: 2,15 m 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek): 

 Vrtáno na stejnou výšku jako horizontální vrt stěny za místností 02.02 

 Celkem rozdíl výšek: 1,27 m 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva): 

 Hloubka pilíře č. 3: 1,42 m  

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  1,272 + 1,422 

𝑐2 = 3,6293 

𝑐 = 1,9 𝑚 

 

Celková délka vnějších vrtů pilíře č. 3 

𝟐, 𝟏𝟓 ∗ 𝟏, 𝟗 = 𝟒, 𝟎𝟗 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 
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Pilíř číslo 4 (viz obr. č. 31) 

Šířka pilíře včetně obezdění zjištěná přeměřením: 2,42 m 

Délka vrtu výpočet (přepona pravoúhlého trojúhelníku): 

Odvěsna protilehlá (rozdíl výšek) 

 Vrtáno na stejnou výšku jako horizontální vrt stěny za místností 02.02 

 Celkem rozdíl výšek: 1,27 m 

Odvěsna protilehlá (tloušťka zdiva) 

 Hloubka pilíře č. 4: 1,55 m  

Výpočet délky injektážního vrtu: 

𝑐2 =  1,272 + 1,552 

𝑐2 = 4,0154 

𝑐 = 2 𝑚 

 

Celková délka vnějších vrtů pilíře č. 4 

𝟐, 𝟒𝟐 ∗ 𝟐 = 𝟒, 𝟖𝟒 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

5.1.2.4 Vnitřní injektáž stěn – vodorovné vrty  

Stěny z rubu pilířů  

 

 

 

 

 

 

 

Šířky pilířů: 

2,42 + 2,15 + 2,62 + 2,15 = 9,34 𝑏𝑚 zdiva 

Délka vrtu podle tloušťky zdiva: 1,4 m 

Celková délka vrtání: 

𝟗, 𝟑𝟒 ∗ 𝟏, 𝟒 = 𝟏𝟑, 𝟎𝟖 𝒃𝒎  jednometrových vrtů 

Obrázek 36 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 projektové dokumentace; provádění 
vodorovných vrtů obvodového zdiva (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 



České vysoké učení technické – Fakulta Stavební 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
 

68 
 

5.1.2.5 Ostatní vrty vnitřních stěn  

Místnost 02.01  

  

 

 

 

 

 

 

 

Délka A: 1,435 m 

Délka vrtů zeď A: 0,425 m 

Délka B: 1,05 m 

Délka vrtů zeď B: 1,06 m 

Celkem délka zdí:  

1,435 + 1,05 = 2,49 𝑚 

 

Celková délka vrtů v místnosti č 02.01:  

𝟏, 𝟒𝟑𝟓 ∗ 𝟎, 𝟒𝟐𝟓 + 𝟏, 𝟎𝟓 ∗ 𝟏, 𝟎𝟔 = 𝟏, 𝟕𝟔 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

Místnost 02.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tloušťka zdiva: 1,33 m 

Délka vrtů:  

A B 

Obrázek 37 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 projektové 
dokumentace; provádění vodorovných vrtů cihelného zdiva v místnosti 

č.02.01 (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 

Obrázek 38– převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 
projektové dokumentace; provádění vodorovných vrtů cihelného 

zdiva v místnosti č.02.05 (vytvořeno projektantem – DOMY 
s.r.o.) 
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1,33 − 0,05 = 1,28 𝑚 

 

Celková délka vrtů v místnosti č 02.05:  

𝟎, 𝟖𝟔𝟓 ∗ 𝟏, 𝟐𝟖 = 𝟏, 𝟏𝟏 𝒃𝒎 jednometrových vrtů 

 

Celkem ostatní vnitřní stěny:  

𝟏, 𝟏𝟏 + 𝟏, 𝟕𝟔 = 𝟐, 𝟖𝟕 𝐛𝐦 jednometrových vrtů 

 

5.1.2.6 Vnitřní injektáž stěn vodorovné vrty ve vertikální ose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovné vrty ve vertikální ose do výšky 1 m: 

Délka vrtů = tloušťka zdiva: 1,4 m 

 

Celkem vnitřních vertikální injektáži:  

𝟖 ∗ 𝟏, 𝟒 ∗ 𝟏 = 𝟏𝟏, 𝟐 𝒃𝒎 jednometrových vrtů  

02.02 
02.01 

Obrázek 39 – převzato z výkresu 1.PP objektu SO 02.1 projektové dokumentace; místa 
provedení vodorovných vrtů ve vertikálních osách (vytvořeno projektantem – DOMY s.r.o.) 
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5.1.2.7 Plánované vrty injektáže na základě skutečnosti 

Vzhledem tomu, že podle výše provedeného výpočtu dochází ke změnám v položkách, 

které jsou zrekapitulovány v tabulce č. 7, bude potřeba vypočítat cenové náklady 

varianty 1.  

Tabulka 9 rekapitulace skutečné celkové délky provedených vrtů (Vytvořeno autorem) 

Typ injektáže  (bm) 

Vnější injektáž stěn – šikmé vrty 28,3 

Vnější stěna místnost č. 02.01 17,45 

Vnější stěna místnost č. 02.02 6,73 

Vnější stěna místnost č. 02.05 4,12 

 

Vnější injektáž pilířů – šikmé vrty  17,81 

Pilíř č. 1 3,33 

Pilíř č. 2 5,55 

Pilíř č. 3 4,09 

Pilíř č. 4 4,84 

 

Vnitřní injektáž stěn – vodorovné vrty  15,95 

Stěny z rubu pilířů  13,08 

Ostatní vnitřní stěny  2,87 

 

Vnitřní injektáž stěn vodorovné vrty ve vertikální ose 11,2 

 

CELKOVÁ DÉLKA INJEKTÁŽÍ JEDNOMETROVÝCH VRTŮ 73,26 
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5.1.3 Cenová rekapitulace provedených prac í  

V programu BuildPower byla spočítána změna nákladů na základě úpravy výkazu výměr 

dle skutečné provedených prací, podle cenové soustavy RTS 21/II. Do rozpočtu byla 

přidána nová R – položka příplatku za jádrové vrtání NP-2.  (viz obrázek č. 40):  

• Základy a zvláštní zakládání 

o Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tloušťky do 1000 mm včetně provrtání 
vrtů (změna množství) 

o Příplatek za jádrové vrtání v prostém betonu, tloušťky do 1000 mm – dle 
skutečného množství  

• Bourání konstrukcí  

o Příplatek za šikmé jádrové vrtání v prostém betonu průměru 20 mm – dle 
spočteného množství  

• Úprava podloží a základové spáry 

o geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm 

• Úpravy povrchů vnitřní 

o Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm  

• Staveništní přesun hmot 

o Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 

• Přesuny suti a vybouraných hmot 

o Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 

o Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 

o Poplatek za skládku stavební suti 

• Izolace proti vodě  

o Hydroizolační povlak – stěrka včetně penetrace  

o Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m 
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Obrázek 40 – Varianta 1 změna technologie injektáže (vytvořeno autorem) 

 

Tabulka 10 – základní rozpočtové náklady pro Variantu 1 (vytvořeno autorem) 

Oddíl  HSV [Kč] PSV [Kč] 

Základy a zvláštní zakládání 142 424,10  

Úprava podloží a základové spáry 113, 84  

Úpravy povrchů vnitřní 23 246,40  

Bourání konstrukcí 21 245,40  

Staveništní přesun hmot 4 304,68  

Izolace proti vodě  52 215,15 

Celkové náklady  191 334,42 52 215,15 

Celkem (ZRN bez DPH) 243 550 Kč 
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5.1.4 Grafické porovnání cenových nákladů   

 

Graf 1 – Porovnání cenových nákladů Varianty 1 oproti projektovému řešení (vytvořeno 
autorem) 

 

Základní rozpočtové náklady Varianty 1 oproti navrženému způsobu v projektové 

dokumentaci se liší nejen ve výkazu výměr u položky Injektování zdiva proti vzlínající 

vlhkosti nízkotlakou injektáží (jedná se o dvojnásobný počet metrů u vrtů), ale i 

v technologickém způsobu provádění hydroizolační stěrky včetně penetraci.  

Bylo podle původního projektu navrženo, že se po provedení výkopových prací suterénní 

zdivo muselo vyspárovat do hloubky 80 mm. Po provedené injektáží zdiva se dále měl 

natáhnout vyrovnávací nátěr, který se v neposlední řadě opatří vrstvou hydrofobizačního 

nátěru. Předposledním krokem bylo plánováno provedení minerální stěrky ve dvou 

vrstvách. Na takto připravený podklad se musela svisle přikotvit nopová fólie. 

Po konzultaci s technologem stavby, bylo konstatováno, že injektáž kamenného 

zdiva má omezenou účinnost z důvodu obtížného vzlínání injektážní směsí v 

cementových spárách.    
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5.2 Varianta 2 – sanační omítkový systém  

Pro Variantu 2 byl navržen do interiéru systém sanačních omítek s použitím kapilární 

omítky. Tato omítka svojí vysokou porozitou umožňuje rychlý odpar vlhkosti ze zdiva. Do 

exteriéru se navrhuje odsakování drenáží, která bude napojená na vsakovací žebro. 

Vnější hrana obvodového zdiva bude opatřena vzduchovým systémem z nopových fólií.  

 

5.2.1 Technologický postup provedení varianty 2  

Vně budovy bude proveden výkop u obvodového zdiva do hloubky 480,71 m.n.m. Výkop 

bude nezapažený, případnému sesuvu terénu bude bránit terénní lavice. Na dno výkopu 

bude uložená drenážní trubka ve vzdálenosti 0,6 m od hrany největšího pilíře č.2. Délka 

drenáže v podélném směru bude shodná s délkou výkopu. Drenáž bude zaústěna do 

vsakovacího žebra 4,5 x 1 x 0,75 m. Hloubka založení drenáže bude pod niveletou dna 

skladebného souvrství podlah v 1 PP, objekt 2.01 (viz obrázek č. 41). Pro získání úspory 

v objemu stavebních prací bude zářez vsakovacího žebra dovnitř stávajícího výkopu při 

venkovní hraně. Terén od hrany objektu 02.1. bude k uložení drenáže vysvahován. 

 

Obrázek 41 – výkres provedení drenáže a vsakovacího žebra za objektem SO 02.1 (vytvořeno 
autorem na základě výkresu půdorysu 1.PP objektu SO 02.1 – DOMY s.r.o.); červená čára – 

umístění drenáží a vsakovacího žebra  

Obě větve drenáží budou provedeny z perforovaných trub DN 160, vedeny z koncových 

bodů výkopu ve spádu směrem k vsakovací jímce, kde budou odbočkou zaústěny do 

vsakovací jímky. Délka uložení drenáže ve vsakovací jímce bude 0,5 m. Drenáže budou 

uloženy ve štěrkovém loži o průřezovém profilu a 0,4 x 0,5 m. Celé štěrkové lože bude 

obaleno geotextilií, obdobně bude geotextilií obalena i vsakovací jímka.  

2 
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Povrch kamenného zdiva se řádně vyčistí od dna výkopu do nivelety 200 mm nad 

upraveným terénem. Bude očištěn tlakovou vodou a poškozené spáry kamenného zdiva 

budou vyškrábané. Na očištěné zdivo bude provedena vyrovnávací omítka tloušťky 30 

mm. Navíc je zkalkulováno 15 mm omítky na vyplnění spár kamenného zdiva. Dalším 

krokem bude provedení dvouvrstvého hydroizolačního nátěru (27). Na hydroizolační 

vrstvu bude aplikována vnitřní vrstva geotextilie, nopová fólie a vnější vrstva geotextilie. 

Na závěr bude proveden zásyp výkopu původní vytěženou sypaninou. Ochranné 

souvrství geotextilií a nopové fólie bude vytaženo 200 mm nad niveletu terénu a 

ukončeno plastovou odvětrávací lištou.   

Vnitřní povrch obvodové stěny sousedící s výkopem bude ošetřen proti vzlínající vlhkosti 

sanačním systémem omítek (viz obrázek č. 42) (28). Na očištěné zdivo bude aplikována 

vyrovnávací vrstva z hydraulického vápna (29) tloušťky 40 mm. Na ní bude nanesena 

vrstva kapilárně aktivní omítky (30) tloušťky 10 mm. Finální povrchová vrstva bude 

opatřena systémovým minerálním štukem (31) a vysoce prodyšným vápenným nátěrem 

(32). Celková tloušťka aplikovaných vrstev sanačního systému omítek je 50 mm. Na 

obrázku číslo 42 je veden řez pilířem číslo 2, kde je ilustrovaná vnitřní a vnější skladba 

zdiva včetně provádění drenáže a vsakovacího žebra.  

 

Obrázek 42 - výkres provedení sanačního systému omítek, sanací vnějšího zdiva, drenáže a 
vsakovacího žebra (vytvořeno autorem na základě výkresu řezu 2 – 2‘ objektu SO 02.1 – 

DOMY s.r.o.) 

 

 

Systém 

sanačních 

omítek 
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5.2.2 Cenová rekapitulace provedených prací  

Z původního kontrolního položkového rozpočtu stavby budou odpočteny položky týkající 

se injektáže zdiva. Ve zvláštním položkovém rozpočtu víceprací budou zahrnuty 

položky, které se týkají realizace vybraného sanačního systému. Do vícepráci byla 

přidaná nová R-položka pro kapilární systém omítek pod názvem NP-3. Po konzultaci 

s odborníkem, byla stanovena cena položky 1420 Kč/m2.  

Položky zmíněné v položkovém rozpočtu Varianty (položky zahrnuté do vícepráci, 

respektive méněprací – viz přílohy č. 5a a 5b):  

• Zemní práce 

o Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ  50 % celkového 
objemu; (VCP) 

o Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 50 % celkového objemu; (VCP) 

o Pažení a rozepření stěn rýh – příložné - hl.do 8 m; (VCP) 

o Odstranění pažení stěn rýh – příložné - hl. do 8 m; (VCP) 

o Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m; (VCP) 

o Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m; (VCP) 

o Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4; (VCP) 

o Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; (VCP) 

o Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách; (VCP) 

o Svahování v zářezech v hor. 1–4; (VCP) 

• Základy a zvláštní zakládání 

o Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, 
cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm; (MNP) 

• Úprava podloží a základové spáry  

o Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm; 
(VCP+MNP) 

o Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5; 
(VCP+MNP) 

o Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN; (VCP+MNP) 

o Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm FF-Drän; (VCP) 

o Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po 
celém obvodu; DN 125,0 mm; (MNP) 

o Geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm; (VCP+MNP) 
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• Úpravy povrchu vnitřní  

o Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, tloušťka vrstvy 
30 mm; (MNP) 

o Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, 
tloušťka vrstvy 30 mm; (MNP) 

o Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 
přes 30 do 50 %, štukových; (MNP) 

o Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová; 
(MNP) 

o Omítka vnitřní stěny směrem k výkopu kapilární systém; (R-položka, 
VCP) 

• Úpravy povrchů vnější  

o Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, 
cementovou maltou; (MNP) 

o Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z 
lomového kamene; (MNP+VCP) 

o Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2; (MNP+VCP) 

o Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm; (VCP) 

• Staveništní přesun hmot 

o Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m; (MNP+VCP) 

• Přesuny suti a vybouraných hmot 

o Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

o Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 

o Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 

o Poplatek za skládku stavební suti – omítky  

• Izolace proti vodě  

o Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky; (MNP) 

o Izolace proti zemní vlhkosti, podklad. textilie, svislá, včetně dodávky 
textilie Netex A PP/300, 300 g/m2; (VCP) 

o Hydroizolační povlak – nátěr nebo stěrka Planiseal 88, proti vlhkosti a 
tlakové vodě; (VCP) 

o Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě; (MNP) 

o Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s 
přesahem, tloušťka s nopy 8 mm; (MNP+VCP) 

o Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Varianta 2 VCP  

Tabulka 11 – základní rozpočtové náklady vícepráci Varianty 2 (vytvořeno autorem) 

Oddíl  HSV [Kč] PSV [Kč] 

Zemní práce 152 466,88  

Základy a zvláštní zakládání 20 093,30  

Svislé a kompletní konstrukce 7 359,30  

Úpravy povrchu, podlahy 115 039,03  

Úpravy povrchů vnější 9 370,12  

Bourání konstrukcí 4 631,93  

Staveništní přesun hmot 9 263,79  

Přesuny suti a vybouraných hmot 2 273,24  

Izolace proti vodě  97 209,47 

Celkové náklady  320 497,59 97 209,47 

Celkem (ZRN bez DPH) 417 707 Kč 

 

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet Varianta 2 MNP  

Tabulka 12 - základní rozpočtové náklady méněpráci Varianty 2 (vytvořeno autorem) 

Oddíl  HSV [Kč] PSV [Kč] 

Základy a zvláštní zakládání -164 111,27  

Úpravy povrchu, podlahy -84 159,92  

Úpravy povrchů vnější -62 666,10  

Bourání konstrukcí -2 890,45  

Staveništní přesun hmot -10 974,74  

Přesuny suti a vybouraných hmot -1 900,39  

Izolace proti vodě  -57 579,77 

Celkové náklady  -320 802,48 -57 579,77 

Celkem (ZRN bez DPH) -382 382 Kč 
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5.2.3 Grafické porovnání cenových nákladů  

V grafu číslo 2 je vyjádřeno porovnání cenových nákladů nízkotlakové injektáže dle 

navrženého způsobu v projektové dokumentaci a Varianty 2, která zahrnuje nové 

provedení sanačního omítkového systému z nové technologii „kapilárních“ omítek.    

Na základě víceprací a méněprací, které vyplývají z nového technologického postupu 

oproti projektové dokumentaci, bylo zjištěno (viz tabulka číslo 8, strana 55, kde byly 

stanoveny celkové náklady na 328 377 Kč bez DPH) navýšení nákladů pouze o 35 325 

Kč. 

 

 

Graf 2 - Porovnání cenových nákladů Varianty 2 oproti projektovému řešení, včetně vícepráce a 
méněpráce (vytvořeno autorem) 
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5.3 Vyhodnocení navržených variant oproti řešení 

v projektové dokumentace 

Pokud by měla být Varianta 2 nákladově ohodnocena pouze dodatečnou prací, pak by 

se náklady oproti Variantě 1 podstatně zvyšovaly. Hlavním důvodem, proč se to netýká 

tohoto případu je fakt, že řada položek byla odstraněna, a to zejména kvůli změně 

technologie v procesu odstraňování vlhkosti. Původní plán a Varianta 1 vycházely z 

nízkotlakových stěnových injektáží, které se od sebe liší procesem provádění, a hlavně 

skutečným množstvím potřebných injektáží. 

Výstupem celé práce je porovnání dvou variant řešení. Závěrem se dospělo k faktu, že 

Varianta 2 je mnohem levnější než Varianta 1. Podle grafu č. 3 je také zároveň vidět, že 

po odečtení a přičtení položek na základě nově navrženého řešení, jsou náklady HSV 

Varianty 2 shodné s původním projektovým řešením. 

 

Graf 3 – rekapitulace a porovnávání celkových nákladů všech navržených Variant a 
projektového řešení (vytvořeno projektantem) 
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6 ZÁVĚR 

Technologický postup nízkotlakové injektáže byl navržen ze strany projektanta jako 

opatření proti vzlínající vlhkosti cihelného a smíšeného zdiva na severozápadní straně 

objektu. V popisovaném konkrétním případě na objektu SO 02.1 bylo po provedení 

výkopových prací zjištěno, že se nejedná o zdivo cihelné ani smíšené, avšak o zdivo 

kamenné. Na základě zjištěných informaci se musely navrhnout alternativní varianty 

sanaci vlhkého zdiva.  

Varianta 1 se zabývá injektáži kamenného zdiva a přeměření délky provedených vrtů na 

základě stávající tloušťky obvodového zdiva a rozměrů pilířů po provedeny výkopových 

prací. Po konzultaci s technologem stavby, bylo konstatováno, že injektáž kamenného 

zdiva má omezenou účinnost z důvodu obtížného vzlínání injektážní směsí v 

cementových spárách.   

Varianta 2 byla navržena s použitím nové technologie kapilárních omítek, systému 

sanačních omítek s vysokou pórovitostí, který umožňuje rychlé odpařování vlhkosti ze 

zdiva. Vyrovnávací vrstva se bude dělat z hydraulického vápna, na ní bude nanesena 

vrstva kapilárně aktivní omítky. Finální povrchová vrstva bude opatřena systémovým 

minerálním štukem a vysoce prodyšným vápenným nátěrem.  

Shrnutí po porovnání Varianty 1 a Varianty 2:    

o Účinnost injektáže kamenného zdiva je nízká;  

o Při vrtání kamenného zdiva bude docházet k lámání vrtáků, respektive 
rychlému opotřebení, z toho vyplývají zvýšené náklady;  

o Doplněním geotextilií z obou stran nopové fólie byla zvýšená celková 
kvalita původně navrženého systémového navržení;  

o Aplikací drenáže do výkopu pod výškovou úroveň podlahy je zaručena 
vyšší účinnost sanace vnitřních stěn obvodového zdiva; 

o Použití moderních kapilárních omítek znamená oproti tradičně 
používaným sanačním omítkám výrazně prodloužení životnosti sanace 
zdiva;  

o Přes nižší ekonomické náklady znamená vybrané řešení vyšší ochranu 
historicky cenného památkového objektu.  

 

Po ekonomickém a technologickém porovnání obou variant a na základě výše 

uvedených skutečnosti byla vybrána Varianta 2.  

Cíl praktické částí této diplomové práce byl splněn. 
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