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ZemnZemnZemnZemnZemnZemnZemnZemníííííííí prprprprprprprpráááááááácececececececece

ZZZZZZZZáááááááákladovkladovkladovkladovkladovkladovkladovkladovéééééééé konstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukce

ZaklZakl ááddáánníí stavebstaveb

Je jednJe jedn íím ze zm ze záákladnkladn íích oborch obor ůů stavebnictvstavebnictv íí zahrnujzahrnuj ííccíí
nnáávrh zvrh z áákladklad ůů a volbu vhodna volbu vhodn éé metody provmetody prov áádděěnníí
zzáákladklad ůů a s ta s tíím spojenm spojenéé provprováádděěnníí zemnzemníích pracch pracíí..

ZaklZakl ááddáánníí staveb staveb úúzce souviszce souvis íí s mechanikou zemin s mechanikou zemin –– tj. tj. 
vyvyššetetřřovováánníí mechanickmechanickéého chovho chováánníí zemin.zemin.

ZZáákladyklady = konstrukce p= konstrukce přřenenášášejejííccíí vevešškerkeréé zatzatíížženeníí ze ze 
svislých svislých konstrukckonstrukcíídodo zzáákladovkladov éé ppůůdy, dy, tj.tj.ččáást zemskst zemskéé
ppůůdy. dy. 

Stavba mStavba máá být zalobýt založžena tak, aby jednotlivena tak, aby jednotlivéé ččáásti objektu sti objektu 
rovnomrovnom ěěrnrněě sedalysedaly do zdo záákladovkladovéé ppůůdy. dy. 

VylouVylouččeneníí trhlin v konstrukctrhlin v konstrukcíích. ch. 

Druhy zDruhy z áákladklad ůů -- ploplo ššnnéé –– ppáásy, rosy, ro ššty, patky, deskyty, patky, desky
-- hlubinnhlubinn éé -- podporujpodporujíí ploploššnnéé zzáákladyklady

piloty, piloty, ššachtovachtov éé pilpil íířře, studne, studn ěě a a kesonykesony

PPřříípravnpravn éé prpr áácece

1.    Pr1.    Průůzkum stavenizkum staveni ššttěě –– spospo ččíívváá v geologickv geologick éém prm pr ůůzkumu zkumu 
zzáákladovkladov éé ppůůdy. dy. 

1.1 p1.1 přředbedběžěžný prný pr ůůzkumzkum –– slousloužžíí pro výbpro výběěr stavenir staveniššttěě..
1.2 podrobný pr1.2 podrobný pr ůůzkumzkum –– jijižž na vybranna vybranéém stavenim staveniššti. ti. 

ProvProváádděěnníí sond a zatsond a zatěžěžovacovacíích zkouch zkouššek zek záákladovkladovéé ppůůdy, zjidy, zjiššťťovováánníí
hladiny spodnhladiny spodníí vody. vody. 

SondySondy -- kopankopan éé (j(jáámy, my, ššachty) max. do 8 m (min. 1,2 x 1,8 m),  achty) max. do 8 m (min. 1,2 x 1,8 m),  
-- vrtanvrtan éé do 100m hloubky o prdo 100m hloubky o průůmměěru 100 aru 100 ažž 300 mm,300 mm,, , 
-- beranberan ěěnnéé..

RozmRozm ííststěěnníí a poa poččet sond et sond –– zzáávisvisíí na velikosti stavenina velikosti staveniššttěě,,
ppůůdorysndorysnéém tvaru stavby, na zatm tvaru stavby, na zatíížženeníí –– min. 3 sondy min. 3 sondy mimo mimo 
plochu budoucplochu budoucíích zch záákladkladůů vzdvzdááleny 20 aleny 20 ažž 50 m od sebe.50 m od sebe.

Hloubka sondy Hloubka sondy –– na na úúnosnou nosnou ččáást zeminy (na st zeminy (na úúrovrověňěň zzáákl. spkl. spááry). ry). 
-- odbodběěr vzorkr vzorkůů zeminy, vody =zeminy, vody =>> laboratornlaboratorníí zkouzkouššky =ky =>>
==>> ururččeneníí geologickgeologick éého profilu ho profilu úúzemzemíí a stanovena stanoven íí
úúnosnosti zeminy.nosnosti zeminy.

ModernModern íí metody metody –– gravimetrickgravimetrickéé, magnetick, magnetickéé, , geoelektrickgeoelektrickéé, , 
radioaktivnradioaktivníí, geotermick, geotermickéé a geochemicka geochemickéé..
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RoznRozn ášášeneníí zatzatíížženeníí v zv záákladovkladov éé ppůůdděě

NNáávrh zvrh z áákladklad ůů vychvycháázzíí z celkovz celkovéého zatho zatíížženeníí (st(stáálléého a ho a 
nahodilnahodiléého) pho) přřenenášášenenéého do zho do záákladkladůů ze svislých konstrukcze svislých konstrukcíí..

ZZáákladovkladov áá spsp áárara = plocha, ve kter= plocha, ve kteréé se konstrukce zse konstrukce záákladu kladu 
stýkstýkáá se zse záákladovou pkladovou půůdou. dou. 

TlakovTlakováá zatzatěžěžovacovacíí ssííla se la se ppřřenenášíáší do hloubkydo hloubky ppůůdy pod dy pod 
úúhlem 45hlem 45°° aažž 6060°°. S hloubkou pod z. S hloubkou pod zááklady se tlak zmenklady se tlak zmenššuje.uje.

Hloubka zaloHloubka zalo žženeníí mmáá vliv na velikost sedvliv na velikost sedáánníí stavby. Vstavby. Věěttšíší
hloubka =menhloubka =menšíší sedsedáánníí..

PPůůdorysný tvar zdorysný tvar z áákladklad ůů –– mmáá vliv na hodnotu stlavliv na hodnotu stlaččeneníí zeminy. zeminy. 
NejmenNejmenšíší sedsed áánníí mmáá kruhový, pak kruhový, pak ččtverec a nakonec obdtverec a nakonec obdéélnlníík k 
zzááklad.klad.

ZZááklad o menklad o menšíší ppůůdorysndorysn éé ploplo ššee vykazuje menvykazuje menšíší sedsedáánníí nenežž
zzááklad vklad věěttšíší plochy.plochy.

PPřřekrývekrýv áánníí vlivu zatvlivu zat íížženeníí u zu záákladu blkladu blíízko sebe umzko sebe umííststěěných.ných.

Hloubka zaloHloubka zalo žženeníí

Hloubka zaloHloubka zalo žženeníí = rozd= rozdííl l úúrovnrovněě zzáákladovkladovéé spspááry a nejbliry a nejbližžšíšího bodu ho bodu 
terteréénu u znu u záákladkladůů..

Stanovuje se s ohledem na Stanovuje se s ohledem na -- stabilitu a sedstabilitu a sedáánníí stavby,stavby,
-- klimatickklimatickéé vlivy (promrzvlivy (promrzáánníí, vysych, vysycháánníí ppůůdy,dy,
-- geologický a hydrogeologický profil pgeologický a hydrogeologický profil půůdy.dy.

Min. hloubka zaloMin. hloubka zalo žženeníí je dje dáána klimatickými vlivy  na klimatickými vlivy  -- promrzpromrz áánníím pm půůdydy
min. h = 800 mmmin. h = 800 mm od upravenod upravenéého terho teréénu nu –– bběžěžný terný teréén (mimo horskn (mimo horskéé oblobl.) .) 
min. h = 500 mmmin. h = 500 mm –– skalnskalníí a a poloskalnpoloskalníí ppůůdy, pod vnitdy, pod vnitřřnníími stmi stěěnaminami
min. h = 1 200 mmmin. h = 1 200 mm –– v soudrv soudržžných zeminných zemináách s hladinou spodnch s hladinou spodníí vody v  vody v  
hloubce menhloubce menšíší nenežž 2 m2 m

ZlepZlep ššeneníí zzáákladovkladov éé ppůůdydy –– nahrazennahrazeníí jinou zeminou (poljinou zeminou (polššttáářře),e),
-- zhutnzhutněěnníím, odvodnm, odvodněěnníím,m,
-- ppřříísadami do zsadami do záákl.pkl.půůdy (injektdy (injektáážž, v, váápno pno 

nehanehaššenenéé +polit),+polit),
-- vysouvysouššeneníím.m.

ÚÚprava zprava z áákladovkladov éé ppůůdy dy -- hutnhutněěnono
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Zemní práce
(odkopávky, výkopy, násypy, zásypy) – ČSN 733050

Před zahájením zemních prací – skrývka ornice cca tl. 300 mm
- vytý čení stavby – přesné umístění

Podklad pro vytýčení stavby = situa ční výkres, podle něho se provede 
vytýčení obvodu stavby a obrysu výkopu (jámy).

Způsob provádění - pomocí vápna , vytyčovacích kolík ů a následně
pomocí laviček. 

Odkopávky - plošné odstranění terénních nerovností, také skrývka ornice 
(150-300).,
Výkopy – zemní práce prováděné (hloubené) pod úroveň terénu. -

- stavební jámy - výkop o rozměru > 2 x 2 m, 
- stavební rýha – převládající je délka, šířka < 2 m, 
- stavební šachta – převládající rozměr je hloubka, do 36 m2. 

Zásypy – výplň prostorů pod úrovní terénu až do úrovně tohoto území. 
Obvykle ze sypkých materiálů, které se hutní po max. 0,4 m. 
Násyp – sypaná vrstva na povrchu území.

Zajišt ění stěn výkop ů
Zajišt ění proti sesunu
(závisí na vlastnostech zeminy - úhel vnitřního tření apod., výšce a 
sklonu stěny výkopu, vodě apod.) 

- svahováním viz. sklon 1:0,25 – 1:2,5 dle druhu zeminy, 
- roubením,
- podzemními st ěnami.

Roubení st ěn
Není-li možno výkopy svahovat – omezený prostor staveniště –
provádí se výkopy se svislými stěnami zajištěnými roubením nebo 
podzemními vetknutými st ěnami.

Roubení se skládá z: - pažení (ve styku se zeminou) svislého, 
vodorovného či šikmého, ze dřeva či oceli;

- rozep ření (šikmé či vodorovné), zachycuje 
vodorovný tlak zeminy na pažení.

Ke svislé stěně výkopu se 
přiloží pažiny, které se 
překládají svlaky a 
zajišťují se vzpěrami. 
Používá se tam, kde 
nelze svahovat pro 
nedostatek prostoru
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PaPažženeníí zzááporovporov éé –– je z vodorovných paje z vodorovných pažžin zasunutých do svislých in zasunutých do svislých 
ocelových I nosnocelových I nosnííkkůů (po 2 m) zalo(po 2 m) založžených do pených do půůdy na hloubku min. 1,5 m.  dy na hloubku min. 1,5 m.  
ZZáápory  jsou ocelovpory  jsou ocelováá lana kotvenlana kotvenáá ššikmo (pikmo (přředepnutedepnutáá) do zeminy výkopu a ) do zeminy výkopu a 
zabetonovanzabetonovanáá..

ZZááporapora –– ppřředepnutedepnutéé ocelovocelovéé lano v kotvlano v kotvěě
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Vetknuté podzemní st ěny - Milánské st ěny
Hl. 10-40 m. tl. 0,4-1,5m. Rýhy se hloubí v záběrech po 5 m 
pomocí spec. vrtaček. Rýhy se plní jílovitou (bentonitovou) 
směsí, která zajišťuje stabilitu stěn. Spustí se výztuž a provede 
se betonáž. Postupuje se ob jedno pole, tj. nejprve lichá a pak 
sudá pole. 

Výkopy ve vod ě

HPV nad základovou spárou     
==>> odvodnění základové spáry

Řešení: - povrchovým odvodněním
- hloubkovým odvodněním 

spád příkopu do 1% dl.  50 až 100 m.

Štětové st ěny - Zachycují zemní a vodní tlak

• Těsnící a pažící stěny při výkopech pod HPV. 
• Stěny se beraní z ocelových nebo žel.bet. štětovnic se zámkem až do

nepropustného podlaží- max. do 20 m. 
• Po té se  v daném prostoru provádí stavební práce při současném 
čerpání vody. 
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Základy – přenášejí zatížení od všech konstrukcí do základové spáry.

Základová spára – vodorovná rovina, kde se základ stýká se základovou 
půdou a působí v ní kontaktní napětí.

Rozdělení: A/  plošné, 
B/ hlubinné.

→ A/ plošné základy  

Typy dle tvaru: 1/pásy, 2/patky, 3/desky, 4/rošty.
Materiál: beton, kámen, ŽB, cihla 

Min. hloubka založení: 800 -1200 mm pod povrch, základová spára 
v nezámrzné hloubce.

Použití: tam, kde je dostatečně únosná základová půda v malá hloubce 
pod terénem. Velikost plochy základů závisí na vlastnostech zákl. půdy a 
zatížení stavbou.

Základy

A1/ Základové pasy
Materiál: beton prostý, (ŽB), lomový kámen, prefabrikovaný dílec.

Šířka zákl. pasu: vypočítává se ze zatížení stavby, přípustného namáhání
zákl. půdy. Rozšíření zákl. pásu pod zdí min. 100 mm.

Tvar: obdélníkový, lichoběžníkový, stupňovitý, deskový, žebrový.

Použití: pro založení stěn od 6 N/m2, tzn. přibližně příčka tl.150 mm,       
v. 3 m. (Lehčí příčky se ukládají přímo na vyztužený  podkladní beton).
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A2/ Základové patky (monolitické, montované)

A2.1/ Monolitické - z prostého betonu – 1 a 2 - stupňová
(úspora betonu), do půdorys. rozměrů 2 m; 

- z ŽB – podklad pod patku cca 100 mm.

Patky monolitickPatky monolitick éé
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A2.2/ Patky montované
– s kalichem - do nichž se vkládá sloup,
- plná - sloup je - spojen pomocí ocelových trnů, ke kterým se sloup přivaří.
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A3/ Základové desky
Plošná konstrukce v celém půdorysném rozsahu stavby. 

Materiál: vždy ŽB, obvykle tl. 400 – 1200 mm.

Použití: velmi málo únosné zeminy, pro výškové budovy vzhledem 
k velkému zatížení. 
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A4/ Základové rošty
Skládají se z podélných a příčných ŽB pásů a tvoří dokonale tuhý celek.

Tvar rošt ů: obdobný jako u pásů.

Použití: poddolovaná území, seismické oblasti.
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Konstruk ční úpravy v základech
1/Prostup potrubí základem.
2/ Změna úrovně základové spáry. Výšková změna podlaží, svažitý terén 
3/ Zakládání v prolukách 

→ 1/ Prostup potrubí základem

→ 2/ Změna úrovn ě základové spáry
Výšková zm ěna podlaží

Podsklepená/nepodsklepená část. Stupn ě
pod úhlem 45°, v. max.500 mm

Snížení základ ů do úrovn ě dané úhlem, pod 
nimž se v zemin ě roznáší zatížení
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PPřřííklad provklad prov áádděěnníí zzáákladových pkladových p áássůů ze ze 
žželezobetonu u nepodsklepenelezobetonu u nepodsklepen éé budovybudovy

→ 3/ Zakládání v prolukách
– novostavba dilatačně oddělena dělící spárou od stávajícího 
objektu, hloubka základových spár vždy ve stejné úrovni

B/ Základy hlubinné
Funkce: svislé prvky, které přenáší zatížení z plošných základů do únosné
půdy.

Rozděleni: piloty, kesony, studny.

Použití: při nedostatečně únosné zákl. půdě.

→ 1/ Piloty
Prutové prvky - průměr 120 -1500 mm, 

- průřez kruh.
Materiál : dřevo, beton, ŽB, ocelové.
Dle statického působení - osam ělé, 

- skupinové.
Dle způsobu přenášení zatížení - opřené, 

- vetknuté, 
- plovoucí.

Typy: - vháněné vibrováním nebo beraněním                                                           
(dřevěné, kovové, prefabrikované ), 
do hl. 10 m,

- vrtané (betonují se přímo na místě do 
předem vyhloubeného otvoru). 
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Mikropiloty

Pro podchycení stávajících základů, v 
omezených prostorech. 

Vrty se paží bentonitovou suspenzí. 

Pak se zasune ocelová trubka, kterou 
se vhání cementová kaše. 

Kolem trubky se vytvoří dřík. 

Po jeho zatuhnutí proinjektováním
zeminy v dolní části se vytvoří vysoce 
únosná patka.

Spodní stavba
- konstrukce nad základy, které tvoří přechod mezi základy a nadzemní
částí budovy. U nepodsklepených st ěnových staveb se dá říci, že 
spodní stavba je součástí základů.

Stavbu je nutno izolovat proti pronikání vlhkosti nebo HPV hydroizolací
(asfaltové nebo plastové pásy) v místě podkladní vrstvy pod podlahou a 
stěnami.

V nepropustné zemině se provádí odvodnění drenážemi uloženými podél 
základů.

Výška podlahy nad 
terénem min. 300 mm.

HydroizolaceHydroizolace spodnspodníí stavbystavby
VLIVY PVLIVY PŮŮSOBSOBÍÍCCÍÍ NA HYDROIZOLANA HYDROIZOLAČČNNÍÍ
SOUSTAVU PODZEMNSOUSTAVU PODZEMNÍÍ ČČÁÁSTI BUDOVY:STI BUDOVY:

1)1) HYDROFYZIKHYDROFYZIKÁÁLNLNÍÍ (TYP P(TYP PŮŮSOBSOBÍÍCCÍÍ VODY, HLADINA VODY, HLADINA 
PODZEMNPODZEMNÍÍ VODY A JEJVODY A JEJÍÍ VÝVÝŠŠKOVKOVÉÉ KOLKOLÍÍSSÁÁNNÍÍ))
2)2) MECHANICKMECHANICK ÉÉ (VÝSKYT OT(VÝSKYT OTŘŘESESŮŮ, SOUST, SOUSTŘŘEDEDĚĚNÝCH NÝCH 
NAMNAMÁÁHHÁÁNNÍÍ -- TLAKTLAKŮŮ, P, PŘŘETVOETVOŘŘENENÍÍ ZZÁÁKLADOVKLADOVÉÉ PPŮŮDY A DY A 
OKOLNOKOLNÍÍCH KONSTRUKCCH KONSTRUKCÍÍ ATD.)ATD.)
3)3) KOROZNKOROZNÍÍ –– POD NIMI JSOU ZAHRNUTY VLIVY:POD NIMI JSOU ZAHRNUTY VLIVY:

-- CHEMICKCHEMICKÉÉ (AGRESIVITA PODZEMN(AGRESIVITA PODZEMNÍÍ VODY, OBSAH CHEM. VODY, OBSAH CHEM. 
ODPADODPADŮŮ ATD.)ATD.)

-- BIOLOGICKBIOLOGICKÉÉ ((ŽŽIVOIVOČČICHOVICHOVÉÉ, HLODAVCI, AGRESIVN, HLODAVCI, AGRESIVNÍÍ
KOKOŘŘENY, PLENY, PLÍÍSNSNĚĚ, , BAKTERIE)BAKTERIE)

-- TEPELNTEPELNÉÉ (PROCH(PROCHÁÁZEJZEJÍÍCCÍÍ TEPLOVODY)TEPLOVODY)
-- ELEKTROMAGNETICKELEKTROMAGNETICKÉÉ (BLUDN(BLUDNÉÉ PROUDY, PPROUDY, PŮŮSOBENSOBENÍÍ

STATICKSTATICKÉÉ ELEKTELEKTŘŘINY, INY, KABELOVKABELOVÉÉ ROZVODY ATD.)ROZVODY ATD.)
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HYDROFYZIKHYDROFYZIKÁÁLNLNÍÍ NAMNAMÁÁHHÁÁNNÍÍ
PODZEMNPODZEMNÍÍCH CH ČČÁÁSTSTÍÍ BUDOVBUDOV

A)A) VLHKOSTVLHKOSTÍÍ PPŘŘILEHLILEHLÉÉHO PHO PÓÓROVITROVITÉÉHO PROSTHO PROSTŘŘEDEDÍÍ
-- je to voda vje to voda v ppóórech a kapilrech a kapiláárráách zeminy (nevytvch zeminy (nevytváářříí spojitou spojitou 
hladinu)hladinu)
-- šíšířříí se pse půůsobensobeníím kapilm kapiláárnrníích sil, vypach sil, vypařřovováánníím, kondenzacm, kondenzacíí, a to , a to 
vvššemi smemi směěryry
-- vyskytuje se:vyskytuje se: -- ve vodorovných ve vodorovných ččáástech nad terstech nad teréénemnem

-- vv silnsilněě propustných zeminpropustných zemináách pod terch pod teréénem, nem, 
kde je kde je vylouvylouččen vnik tekoucen vnik tekoucíí vody  vody  

B)B) VODOU PROSAKUJVODOU PROSAKUJ ÍÍCCÍÍ PPŘŘILEHLÝM PILEHLÝM P ÓÓROVITÝM ROVITÝM 
PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍMM
-- ssttéékkaajjííccíí voda se nikde nezdrvoda se nikde nezdržžuje a nevytvuje a nevytváářříí tlak tlak 
-- ookolnkolníí zemina muszemina musíí být propustnbýt propustnáá –– sousoučč. propustnosti k > 1.10. propustnosti k > 1.10--
44 m/sm/s
-- vyvysskytuje se:kytuje se: -- kolem svislých konstrukckolem svislých konstrukcíí

-- nadnad vodorvodor. . konstrukcemikonstrukcemi o spo spáádudu min. 3min. 3°°

HYDROIZOLAHYDROIZOLAČČNNÍÍ PRINCIPYPRINCIPY
A)A) PPŘŘÍÍMMÉÉ

-- monofunkmonofunkččnníí materimateriáályly
-- polyfunkpolyfunkččnníí materimateriáály sly s H. I. funkcH. I. funkcíí
-- injektinjektáážžee
-- impregnace povrchimpregnace povrchůů
-- vzduchovvzduchovéé vrstvyvrstvy
-- elektrokinetickelektrokinetickéé metodymetody
-- tvarovtvarovéé řřeeššeneníí stykstykůů
-- ttěěsnsněěnníí stykstykůů

B)B) NEPNEPŘŘÍÍMMÉÉ
-- výbvýběěr stavenir staveniššttěě
-- umumííststěěnníí objektuobjektu
-- tvar objektutvar objektu
-- úúprava okolprava okolíí objektuobjektu
-- drendrenáážžnníí systsystéém kolem objektum kolem objektu

SCHSCHÉÉMA ROZDMA ROZDĚĚLENLENÍÍ HYDROFYZIKHYDROFYZIKÁÁLNLNÍÍHO HO 
NAMNAMÁÁHHÁÁNNÍÍ PODZEMNPODZEMNÍÍ ČČÁÁSTI BUDOVYSTI BUDOVY
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HYDROFYZIKHYDROFYZIKÁÁLNLNÍÍ NAMNAMÁÁHHÁÁNNÍÍ VE VÝKOPU VE VÝKOPU 
S DRENS DRENÁÁŽŽÍÍ A BEZ DRENA BEZ DREN ÁÁŽŽEE

SCHEMA LINIOVSCHEMA LINIOVÉÉ DRENDRENÁÁŽŽE KOLEM E KOLEM 
OBJEKTUOBJEKTU

DETAIL ULODETAIL ULOŽŽENENÍÍ DRENDRENÁÁŽŽNNÍÍHO POTRUBHO POTRUBÍÍ
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NNÁÁVRHY SKLADEB HYDROIZOLAVRHY SKLADEB HYDROIZOLAČČNNÍÍCH CH 
SOUVRSTVSOUVRSTVÍÍ

A.A.
PROTI VLHKOSTI PPROTI VLHKOSTI PŘŘILEHLILEHL ÉÉHO PHO PÓÓROVITROVITÉÉHO HO 

PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍ

-- hydroizolacihydroizolaci mmůžůže tvoe tvořřit i vit i věětrantranáá vzduchovvzduchováá mezera mezera 
nebo nebo ššttěěrkovrkováá vrstva pvrstva přřerueruššujujííccíí kapilaritukapilaritu

-- hydroizolahydroizolaččnníí materimateriáály:ly:
nnááttěěry a stry a stěěrky vrky v mnomnožžstvstvíí dle pokyndle pokynůů výrobcevýrobce

1x asfalt. p1x asfalt. páás typu A, R nebo Ss typu A, R nebo S vlepovaný do asfaltovvlepovaný do asfaltovéé hmoty hmoty 

a krytý asfaltovou hmotoua krytý asfaltovou hmotou

1x asfalt. p1x asfalt. páás typu Ss typu S volnvolněě polopoložženýený

1x f1x fóólie o tloulie o tlouššťťce nad 1 mmce nad 1 mm

NNÁÁVRHY SKLADEB HYDROIZOLAVRHY SKLADEB HYDROIZOLAČČNNÍÍCH CH 
SOUVRSTVSOUVRSTVÍÍ

PROTI VODPROTI VODĚĚ PROSAKUJPROSAKUJ ÍÍCCÍÍ PPŘŘILEHLÝM PILEHLÝM P ÓÓROVITÝM ROVITÝM 
PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍM  NEBO STM  NEBO STÉÉKAJKAJ ÍÍCCÍÍ PO HYDROIZOLACI PO HYDROIZOLACI 

POD PLOPOD PLOŠŠNOU DRENNOU DRENÁÁŽŽÍÍ

B.B. Na svislých plochNa svislých ploch áách:ch:
hydroizolahydroizolaččnníí materimateriáály: ly: 

nnááttěěry vry v mnomnožžstvstvíí dle pokyndle pokynůů výrobce, obvykle svýrobce, obvykle s výztuvýztužžnou vlonou vložžkoukou
1x asfaltový p1x asfaltový páás typu Ss typu S
1x f1x fóólie o tloulie o tlouššťťce 1,5 mm (kontrolovance 1,5 mm (kontrolovanéé spoje)spoje)
SpeciSpeciáálnlníí hydroizolahydroizolaččnníí systsystéémy (pmy (přř. . PreprufePreprufe))

C.C. Na Na ššikmých a vodorovných plochikmých a vodorovných ploch áách:ch:
hydroizolahydroizolaččnníí materimateriáály: ly: 

2x asfaltový p2x asfaltový páás typu Ss typu S
1x f1x fóólie o tloulie o tlouššťťce nad 1,5 mm sce nad 1,5 mm s tlakovou nebo vakuovou kontrolou tlakovou nebo vakuovou kontrolou 
vodotvodotěěsnosti spojsnosti spojůů
SpeciSpeciáálnlníí hydroizolahydroizolaččnníí systsystéémy (pmy (přř. . PreprufePreprufe))

NNÁÁVRHY SKLADEB HYDROIZOLAVRHY SKLADEB HYDROIZOLAČČNNÍÍCH CH 
SOUVRSTVSOUVRSTVÍÍ

D.D.
PROTI VODPROTI VODĚĚ TLAKOVTLAKOV ÉÉ DO HLOUBKY 2 m DO HLOUBKY 2 m 

(tlak vody do 0,02 (tlak vody do 0,02 MpaMpa))

SvislSvisl áá hydroizolacehydroizolace musmus íí být vyvedena nad hladinu podzemnbýt vyvedena nad hladinu podzemn íí
vody vody 
o bezpeo bezpe ččnostnnostn íí úúsek (min. 300 mm)sek (min. 300 mm)

hydroizolahydroizolaččnníí materimateriáály: ly: 
2x modifikovaný asfaltový p2x modifikovaný asfaltový páás typu Ss typu S
1x f1x fóólie se signlie se signáálnlníí vrstvou o tlouvrstvou o tlouššťťce nad 1,5 mm (optimce nad 1,5 mm (optimáálnlněě 2 mm) s 2 mm) s 
tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodottlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěěsnosti spojsnosti spojůů, p, přřííp. sp. s ploploššným ným 
pasivnpasivníím kontrolnm kontrolníím a sanam a sanaččnníím systm systéémemmem
2x f2x fóólie 2 + 1,5 mm se zabudovaným aktivnlie 2 + 1,5 mm se zabudovaným aktivníím kontrolnm kontrolníím a sanam a sanaččnníím m 
systsystéémem mem 
kombinace výkombinace výšše uvedených dvou fe uvedených dvou fóóliových systliových systéémmůů se stavebnse stavebníími mi 
konstrukcemi zkonstrukcemi z vodotvodotěěsnsnéého betonuho betonu
SpeciSpeciáálnlníí hydroizolahydroizolaččnníí systsystéémy (pmy (přř. . PreprufePreprufe))
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NNÁÁVRHY SKLADEB HYDROIZOLAVRHY SKLADEB HYDROIZOLAČČNNÍÍCH CH 
SOUVRSTVSOUVRSTVÍÍ

E.E.
PROTI VODPROTI VODĚĚ TLAKOVTLAKOV ÉÉ DO HLOUBKY NAD 2 m DO HLOUBKY NAD 2 m 

(tlak vody nad 0,02 (tlak vody nad 0,02 MpaMpa))

HydroizolaHydroizolaččnníí materimateriáály:ly:

3x modifikovaný asfaltový p3x modifikovaný asfaltový páás typu Ss typu S

1x f1x fóólie se signlie se signáálnlníí vrstvou o tlouvrstvou o tlouššťťce nad 2 mm s tlakovou nebo vakuovou ce nad 2 mm s tlakovou nebo vakuovou 
kontrolou vodotkontrolou vodotěěsnosti spojsnosti spojůů, a s, a s ploploššným pasivnným pasivníím kontrolnm kontrolníím a sanam a sanaččnníím m 
systsystéémemmem

2x f2x fóólie 2 + 1,5 mm se zabudovaným aktivnlie 2 + 1,5 mm se zabudovaným aktivníím kontrolnm kontrolníím a sanam a sanaččnníím m 
systsystéémem mem 

kombinace výkombinace výšše uvedených dvou fe uvedených dvou fóóliových systliových systéémmůů se stavebnse stavebníími mi 
konstrukcemi zkonstrukcemi z vodotvodotěěsnsnéého betonuho betonu

SpeciSpeciáálnlníí hydroizolahydroizolaččnníí systsystéémy (pmy (přř. . PreprufePreprufe))

DRUHY SPOJDRUHY SPOJŮŮ HYDROIZOLACEHYDROIZOLACE

DRUHY SPOJDRUHY SPOJŮŮ HYDROIZOLACEHYDROIZOLACE

Hydroizolační
vana

Hydroizolace základové desky 
– zpětný spoj
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DRUHY SPOJDRUHY SPOJŮŮ HYDROIZOLACEHYDROIZOLACE

DRUHY SPOJDRUHY SPOJŮŮ HYDROIZOLACEHYDROIZOLACE

Proti pronikání vlhkosti nebo HPV se izoluje  
stavba hydroizolachydroizolac íí vodorovnou a svislouvodorovnou a svislou
(asfaltové nebo plastové pásy) na betonovou 
mazaninu a stěny.

Provádění HI ve 2 fázích:

- vodorovná, 

- svislá

- následně vzájemné spojení, tzv. HI vana.

HI Souvrství - penetrační nátěr, asfaltový pás, 
rohy zaobleny o poloměru 50 mm.

Ochrana proti porušení

– vodorovn ě (vztlak zemní vody)-
zatíženo betonovou mazaninu,
- svislé – přizdívkou z CP, TI –
XPS, nopová fólie.

Spodní stavba budov podsklepených
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ProvedenProveden íí izolaizola ččnníí ppřřizdizd íívky u podsklepenvky u podsklepen éé
budovybudovy
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Anglické dvorky = osv ětlovací šachty (sv ětlíky)
- doplňkové konstrukce.

Funkce: osvětlení a větrání prostor objektu pod úrovní terénu.

Materiál: beton, ŽB monolit nebo prefabrikát, plast (MEA prvky).

Konstrukce : provázání s budovou pevně nebo  odděleně posuvnou spárou.

Uspo řádání : otevřené (nutno odvodnit), zakryté.
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