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Vysušování zdiva v příkladech

Úvod
Vysoká vlhkost zdiva, podlah a dalších konstrukcí způsobuje nejenom jejich postupné poškozování, ale ovlivňuje také vnitřní prostředí interiérových prostor. Ty se z hlediska zdravotního,
obecné ekologie a dalších vlivů na využívání, zařízení apod. stávají obtížně využitelné. Pronikání vody do stavebních materiálů je však přirozeným důsledkem jejich vlastností v případě
kontaktu s vodou, vysokou salinitou apod. Poruchy zdiva z hlediska vlhkosti by tedy neměly být
překvapením v případě dostatečně poznaných fyzikálních a chemických vlastností použitých
stavebních materiálů. Potřebné průzkumy z tohoto hlediska může provádět pouze odborník,
který musí ještě posoudit vliv postupného stárnutí cihel, kamene, omítek, izolací atd. Důležité jsou také informace o podmínkách stavby v daném prostředí a jejich změny v minulosti
z hlediska hladiny spodní vody a dodatečných úprav okolí. Průzkumy by měly vždy odpovídat
poznaným příčinám poruch.
Základní podmínkou pro volbu nejvhodnějšího návrhu zůstává informace o potřebách majitele
(investora), tedy to, zda počítá pouze s povrchovou (estetickou) úpravou zdí (podlah, stropů,
kleneb), nebo zda kalkuluje s radikálním zásahem, který zabrání příčinám poruch. Téměř vždy
se jedná o kombinace opatření, vesměs stavebních a specializovaných, která je možno provádět
postupně. Jedna metoda bývá však vždy hlavní. Její volba je ovlivněna znalostmi o účinnosti
toho kterého opatření a zejména zkušenostmi s jejich účinností v různých stavebních, geologických a hydrogeologických podmínkách. Velmi důležité a často základní jsou informace
o minulých úpravách budov a o důvodech pro jejich provedení.
Čtenáři knih o odvlhčování zdiva, vydaných v minulosti, v nich vesměs postrádali jednoduché a praktické příklady řešení s upozorněním na výhody a nevýhody pro budovy v různém
prostředí a různých charakteristik.
Autor publikace si je vědom, na základě dlouholetých zkušeností s výsledky různých druhů
odvlhčovacích prací, tj. se zdary i nezdary, že takové návody jsou často zavádějící. Může
samozřejmě dojít k omylům způsobených tím, že příklad řešení nebude zvolen vhodně, že
nebudou dostatečně posouzeny vstupní informace – průzkumy atd. Zároveň jistě platí, že se
vyplatí mít možnost výběru a tím i možnost rozhodování či příležitost se na volbě toho kterého
opatření spolupodílet.
Publikace je rozdělena na dvě části – na oddíl přípravný, průzkumový, a na příklady řešení.
Potřebné informace o současném stavu domů a jejich problémech je možno získat např. pomocí odpovědí na cíleně kladené otázky (viz kapitola 1.6).
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Autor si představil např. majitele činžovního nebo rodinného domu, pana faráře, jeho farní
dům a kostel, zástupce technického odboru a budovu úřadu atd. a zaměřil se na jejich potřebu
zorientovat se v problémech s vlhkostí stavby. Alespoň předběžně hodlá poskytnout informace
o tom, bude-li potřeba dům např. odkopávat, bourat podlahy a omítky, zrušit na čas provoz
nebo jej omezit atd. Proto vznikla tato publikace.
Jednotlivé skupiny otázek a vyhodnocení odpovědí tabulkovým (eventuálně maticovým) systémem je pouze orientační, mělo by však naznačit možnosti – jistou cestu pro další rozhodování
(takové otázky odborníci skutečně pokládají a doplňují je o další informace o stavebně-technickém a statickém stavu, chemickém složení zdiva a jeho hmotnostní vlhkosti atd.).
Druhá část publikace je výběrem z návrhů a realizací odvlhčovacích opatření. Výsledky a tím
i vlastnosti dodatečných izolací jsou dodatečně posouzeny.
Autor děkuje paní Jitce Kůželové za profesionální vyhotovení graﬁckých příloh, paní Daniele
Hrubešové za práce spojené s administrací, všem svým kolegům za ochotu poskytnout informace a zejména své ženě Vlastě za velkou trpělivost.

Vysušování zdiva v příkladech

1 Potřeba odvlhčovat zdivo
Vlhkost konstrukcí starších a historických budov je běžným, přirozeným jevem. Zvykli jsme
si na to, že na zdivu těchto staveb se téměř vždy vyskytují vlhkostní mapy, že na podlahách,
často kamenných, cihelných nebo keramických kondenzuje voda a že v prostorech je vlhkost
„cítit“. Je to dáno vlastnostmi stavebních materiálů. Budovy již nemají funkční izolace a voda
do zdiva vzlíná. Dalším důvodem bývá voda, která se hromadí při obvodech, často u zdiva
pod úrovní terénu, např. suterénního.

1.1 Jaké jsou projevy vysoké vlhkosti na stavbách a kdy
jsou závadami
Vysoká a velmi vysoká hmotnostní vlhkost způsobuje poruchy povrchů, často i zdiva. Pod okraji
charakteristických vlhkostních map dochází ke tvorbě výdutí u maleb a omítek a vytvářejí se
podmínky pro výskyt plísní a mikrobiologických škůdců. Podlahy se vzdouvají, dřevěné se
rozpadají hnilobou. Voda, která „vydýchává“ do místností, negativně ovlivňuje prostorovou
vlhkost. Na fasádách dochází k rozpadu soklových částí. Tyto často katastroﬁcké skutečnosti
však nemusí být důvodem pro radikální zásahy. Problémů s vlhkostí je možné se zbavovat dočasně
anebo přiměřeně k potřebám využívání. Vysoká vlhkost se však stává závadou tehdy, když:
• ovlivňuje pevnost a další fyzikální vlastnosti zdiva;
• vnitřní atmosféru budov ovlivňuje natolik, že to odporuje nárokům na užívání;
• způsobuje viditelné poruchy povrchů, konstrukcí podlah atd.
Důležitou otázkou je, kdy k závadám došlo. Mohou tedy být:
• dlouhodobé, kdy není možno najít počátek jejich výskytu;
• dlouhodobé, ale spojené se stavebním zásahem buď do vlastní stavby, nebo okolí (přístavba,
úprava chodníků, dvora, blízká silnice apod.);
• nedávné, spojené s rekonstrukčními pracemi při výstavbě (nové podlahy, obklady, sokly
apod.);
• závady, které se vyskytují v souvislosti s poruchami instalací, dešťových svodů anebo povodní;
• nakonec závady, které nemají žádný vnější technický důvod, nejsou triviální, jsou způsobeny
vadným projekčním návrhem, vadným provedením stavby anebo obojím.
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1.2 Je třeba budovy odvlhčovat?
Touto zcela základní otázkou může být majitel domu (investor) zneklidněn. Řešení problémů
spojených s vlhkostí je radikální – úplné anebo částečné – dočasné, pro dané účely vyhovující.
Budovy se mohou odvlhčovat dokonale vždy, když jsou dostatečně známy příčiny poruch a jsou
technické možnosti je odstranit. Je to např. náhrada nefunkční izolace za novou, odvodnění
okolí, řešení dešťových svodů a instalací… I v těchto případech však dochází často k návrhům,
které jsou pouze přiměřené potřebám a možnostem stavebníka v případech:
• nemožnosti a nereálnosti stavebních zásahů do okolí budovy;
• souvislosti se statikou budovy;
• vysokých ﬁnančních nákladů na radikální řešení.
Návrhy, které zajistí dlouhodobě bezproblémový stav povrchů stěn a podlah a nijak zásadně
ne-ovlivní stav vnitřních prostorů, jsou velmi často akceptovány i se všemi varujícími podmínkami pro budoucnost. Nejedná se tedy o odvlhčování budov, ale o úpravy „kosmetické“. Zdivo
zůstává, s menšími úpravami, zavlhlé.

1.3 Jaké jsou možnosti odvlhčování a na čem závisí
jejich výběr
Způsoby, které dodatečně zajistí vysušení zdiva (konstrukcí) a prevenci proti dalšímu pronikání
vody jsou zjednodušeně dvou typů:
• ty, které zabrání vodě (vlhkosti) do zdiva pronikat;
• ty, které vytvoří účinnou nebo dílčí bariéru a zároveň podpoří únik a „vydýchávání“ vody
nahromaděné ve zdivu.

1.3.1 Úpravy utěsňující a hydrofobní
Již nefunkční hydroizolace je možno nahradit (doplnit):
• hydroizolacemi z asfaltových pásů, nebo z polymerových fólií, event. stěrkami;
• provedením vodorovné svislé nebo šachovnicovitě rozvržené chemické clony (tj. vrtů
naplněných utěsňujícím nebo hydrofobním prostředkem);
• „podříznutím“ zdiva a vložením hydroizolačních pásů, folií, plechů apod.;
• jílovými izolacemi, zejména při bočních stěnách nebo u kleneb pod terénem;
• utěsňujícími stěrkami, omítkami a povlaky.

Vysušování zdiva v příkladech

1.3.2 Úpravy zajišťující navíc odvádění vody nahromaděné
ve zdivu
Zdivo, podlahy (a další konstrukce), zejména starších budov, je dlouhodobě zavlhčováno
a často je vodou nasyceno. Utěsňující úpravou se zabrání dalšímu pronikání vody, avšak následuje dlouhá, často i několikaměsíční stavební prodleva, nutná pro vyschnutí – „vydýchání“
vody. Jedná se o metody:
• založené na proudění vzduchu v uměle vybudovaných dutinách a kanálcích podél zdiva,
pod podlahami, při stěnách apod.;
• využívající elektroosmotických jevů pomocí malého elektrického napětí, kdy polarizované
kapénky vody „klesají“ k minusovému potenciálu v terénu;
• aplikující zvláštní, vnitřně hydrofobizované omítky (sanační), které částečně odolávají
volné vodě a podporují difuzi – „vydýchávání“ vlhkosti ze zdiva.

1.4 Na čem závisí úspěšná volba způsobu odvlhčení
Zvolit úspěšně úpravu, která zajistí přiměřený stav zdiva, znamená znát příčinu problémů.
Každá porucha by měla být napravena přesně určeným typem úpravy. Návrh odvlhčení nemusí
být přímo závislý na množství předchozích průzkumů, ale na jejich dobře zvoleném typu –
druhu. Často lze některé průzkumy vynechat pro jejich triviálnost a nadbytečnost. Takové
rozhodnutí však je podmiňováno praxí a zkušeností autora návrhu.
Volba vhodné odvlhčovací úpravy je velmi často ovlivněna také názory stavebníka. Případy, kdy
nedoporučuje tu kterou úpravu, protože „mu není sympatická“ anebo „slyšel, že nefunguje“
apod. jsou časté. Naopak zase bezdůvodné doporučování některých úprav pro jejich „historický základ“ je rovněž zavádějící. Autor návrhu musí umět zdůvodnit své řešení, respektovat,
podle možností, podmínky stavebního úřadu (a hlavně zástupců památkové péče u památkově
chráněných staveb). Vždy však je třeba, aby se všechny strany s návrhem ztotožňovaly. Jenom
tak se předejde nekonečným diskuzím během stavby a následným řešením eventuálních závad
v reklamaci.
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1.5 Jaké jsou nejčastější chyby odvlhčovacích návrhů
Chyby, které se následně projevují poruchami po realizaci, způsobují částečný „návrat“ k původnímu stavu zdiva domů nebo se projevují i jinak – jsou nové, odlišné od původních. Následující
výčet nezahrnuje závady způsobené vadným provedením odvlhčení – tedy vady realizace.

1.5.1 Nerespektování výsledků průzkumů
Autoři návrhů na odvlhčení velmi často podceňují poznané skutečnosti. Jedná se zejména o:
• vlastnosti podloží staveb z hlediska hydrogeologických poměrů (tj. trvalé nebo dočasné
nebezpečí vysoké hladiny podzemní vody ve styku se základy, stěnami a podlahami);
• výsledky rozboru zdiva z hlediska obsahů vodorozpustných solí – ty mohou určit druh
vlhkosti – např. atmosférická, instalační atd.;
• nedostatečné vyhodnocení současných či minulých dodatečných opravených izolací a jejich
funkčnosti;
• podcenění průzkumů a původní plánové dokumentace, eventuálně plánů na pozdější úpravy,
včetně informací při průzkumech „rozhovorem“ se stavebníkem.

1.5.2 Neznalost vedlejších účinků odvhčovacích metod
Každé odvlhčovací opatření má, tak jako každý stavební zásah, další dopady na stavbu, tj.
vedlejší, negativní účinky. Ty se nemusí projevit, pokud je s nimi počítáno. Naopak se mohou
využít. Co tedy způsobují jednotlivé odvlhčovací úpravy?
• Drenážní systémy podél obvodů budov nejenom že vodu, která se nahromadí při deštích,
odvádějí, ale zároveň vodu ke zdivu přivádějí. Tím je více namáháno zdivo a je třeba ošetřit
jeho odhalený rub, eventuálně základy. Velmi často je právě dodatečná drenáž i důvodem
pro zavlhání zdiva, které nemělo problémy.
• Pasivní provětrávací systém vzduchových metod může vadným návrhem přivádět do prostoru teplotně ani vlhkostně neupravený vzduch. Může tak způsobovat další zavlhání
v kritických poměrech a ochlazování.
• Utěsnění zdiva podřezáním nebo chemickými clonami způsobí větší kumulaci vody pod
touto bariérou, a tím další, větší zavlhčení zdiva např. soklů, suterénních stěn apod.
• Účinností elektrod elektroosmózy v případě vadného návrhu může dojít k opačnému
působení - sání vody z terénu.
• Použití sanačních omítek tím, že podporuje difuzi zdiva, může způsobit další a relativně
větší prostorovou vlhkost místností.

Vysušování zdiva v příkladech

• Utěsňující povlaky způsobují hromadění vody ve zdivu a mohou vést k jeho částečné destrukci.

1.6 Otázky pro stavebníka
Rozhovor s majitelem domu, jeho správcem, investorem, není možné vynechat a bývá nutným
základním krokem při úvahách o způsobu odvlhčení. Na něj podle možností navazuje seznámení s dostupnými archivními prameny. Za tímto pojmem se skrývají plány na původní výstavbu,
návrhy pozdějších úprav a často i důležité dokumenty charakteru majetkoprávního.
Základní informace od stavebníka:
• Kdy byla budova postavena?
• Co ví o původním využití – jak se liší od současného?
• Jaké plánuje využití prostoru přízemí, příp. suterénů?
• Bude se v souvislosti s novým využitím provádět celková rekonstrukce, tj. výměna podlah,
poškozených omítek a eventuálně instalace větrání, klimatizace apod.?
• Plánuje stavebník vybudovat nové přístupy (schodiště), sklepní okna, dispozici? Jak dalece
bude otevírat nové otvory v nosných zdech?
• Jakým způsobem budou prostory vytápěny?
• Je možno stavebními úpravami zasahovat do okolí budovy (tj. např. do chodníků, ploch
dvorů…)?
• Je stavebník ochoten upravit způsoby využití v závislosti na vlhkostních poměrech (často
nevhodné využití např. sklepů na prodejny, sklady papírových prvků…)?
• Od kdy se vyskytují problémy s vlhkostí – vadí klasické vlhkostní mapy nebo také zavlhčování interiéru?
• Jsou projevy vlhkosti závislé na atmosférických podmínkách? S jakým zpožděním – tj.
prší-li vydatně, za jak dlouho se úroveň vlhkosti zvýší, nebo jsou rozsahy poruch trvalé?

1.7 Odpovědi autora odvlhčovacího návrhu
Otázky kladené projektantovi jsou většinou ovlivňovány obavou stavebníka z budoucích nákladů na odvlhčovací práce. Další obavou je rozsah stavebních zásahů, které v každém případě
omezí provoz budovy. Často se mluví také o čase, který je nutný pro provedení prací.
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Otázky, které se stále opakují a na které by měl autor návrhu umět odpovědět:
• Po provedeném měření vlhkosti: co bylo změřeno, co znamenají ta procenta hmotnostní
vlhkosti a jaká je tedy vlhkost normální?
• Proč se podle jeho názoru projevily poruchy právě v této době, když dříve nebyly anebo
se o nich nevědělo?
• Nemůže mít na poruchy vliv také stavební činnost souseda anebo veřejné práce (silnice,
chodníky apod…)?
• Dodatečné stavební úpravy v minulosti skutečně poškodily stav zdiva domu – proč?
• Je vysoká vlhkost zdiva zásadním problémem? A jaký vliv má na prostředí z hlediska
zdravotního – na děti, staré rodiče atd.?
• Může se počítat s dalším využitím suterénu pro účely bytu nebo pro obchod, kanceláře…
když to byly doposud sklepy?
• Je dokonalé odvlhčení zdiva reálné i za rozumné ﬁnanční náklady? Neexistuje řešení, které
by bylo podstatně lacinější a účinné alespoň 5–10 let?
• Suterény prakticky nepoužíváme, maximálně pro skladování zeleniny a vína. Nebylo by tedy
podstatně lacinější vynechat jejich odvlhčení a řešit pouze u přízemí? A potom – nezhorší
navržené úpravy jejich stav?
• … a nakonec téměř vždy: Je součástí projektu také autorský dozor při stavbě, tak, aby byla
zaručena realizace podle vašeho návrhu?

1.8 Předběžný výběr typu odvlhčení
Při prvním předběžném výběru přiměřeného způsobu odvlhčení konstrukcí je třeba posoudit
jeho reálnou vhodnost pro daný typ budovy. Ta je dána zejména výškovým osazením stavby
vůči terénu, tj. úrovněmi podlaží spodní stavby k úrovním nejbližšího okolí budovy. Další
potřebné údaje lze soustředit do charakteristických skupin:
• údaje o složení stavebního materiálu;
• charakteristika potřeb kvality vnitřního prostředí (tj. vzhledem k budoucímu využívání);
• jak dalece jsou jednotlivé prvky a konstrukce chráněny z hlediska památkové péče;
• zda jsou možné, reálné zemní práce v okolí budovy.
Dále uváděné předběžné rozhodovací tabulky vycházejí z obvyklých charakteristických skutečností:

Vysušování zdiva v příkladech

• Zdivo budovy je zavlhlé trvale a rozsah poruch je vlivem dešťů vždy dočasně zvětšen, není
však zásadně ovlivňován.
• U podsklepených budov je zdivo suterénu třeba odvlhčovat.
• Příčinami poruch nejsou závady dešťových svodů, instalace a zatékání z vadně provedených
chodníčků, zaplavení povodněmi atd.
Takové radikální zjednodušení problémů samozřejmě nemusí často odpovídat všem skutečnostem. V tomto smyslu jsou uváděné „cesty“ v tabulkách orientační. Podrobné vstupní údaje
pro určení toho kterého odvlhčovacího opatření, v úrovni realizačního návrhu, jsou vytvářeny
na základě přiměřených průzkumů.

1.8.1 Legenda k rozhodovacím tabulkám
Stručné charakteristiky odvlhčovacího opatření
H
Izolace zdiva horizontální (variantně svislá) vytvoří náhrady dožilé nebo jenom částečně
funkční hydroizolace, nejčastěji v úrovni oblasti těsně nad horní hranici základů. Izolace musí
navazovat na podlahové a svislé (v případech suterénů nebo částečně zapuštěného zdiva).
Izolaci je možno realizovat také jako novou do objektů, které ji neměly.
Hlavními typy jsou:
• chemické infuzní clony, tj. vpravení utěsňovacího prostředku do vrtů ve zdivu;
• vložení hydroizolace do prořezané spáry, eventuálně probouraných částí zdiva nebo zarážení upravených plechů.
S
Svislá izolace plošná
Neexistující, porušená nebo dožilá již nefunkční izolace zdí je nahrazována hydroizolacemi
novými. Toto řešení předpokládá provádění pracovních výkopů ideálně pod úroveň podlah
suterénů. Nezbytné je vyhodnotit poměr vody pronikající z boků a z podzákladí do zdiva
a kombinovat navržené úpravy s utěsněním zdí.
Svislé izolace se provádějí hlavně:
• hydroizolačními stěrkami a omítkami;
• plošnými pásy;
• v kombinaci s úpravami vzduchovými (viz dále).
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E
Elektroosmotické metody
Voda, která je ve zdivu naakumulovaná a která do něho proniká zejména z podzákladí,
je pomocí stejnosměrného proudu odváděna do určených oblastí v podzákladí nebo v terénu. Řešení předpokládá zabudování kladných a záporných elektrod v oblastech potřeb
odvlhčení zdiva. Kladné elektrody bývají tvořeny např. vodivými pásy, záporné tyčemi
do vývrtů.
D
Vzduchové úpravy
Úpravy, které vytvářejí pomocí dodatečných dutin prostředí, v němž proudí vzduch. Do něj
přestupuje voda z ploch zdiva nebo podlah, a tím se částečně snižuje jejich vlhkost. Dutiny
jsou např. plošné, tvoří samostatnou vrstvu nebo jsou tvořeny soustavou podélných kanálků. Konstrukce dutin může být kombinována s hydroizolacemi. Podmínkou pro účinnost
takových úprav je zajištění proudění vzduchu systémem nasávacích a výdechových otvorů.
P
Povrchové úpravy v interiérech
Nové omítky, často s difuzními vlastnostmi, jsou téměř vždy součástí kombinací radikálních odvlhčovacích úprav. Povrchové vrstvy mohou mít také utěsňující vlastnosti a používají se jako doplňkové úpravy ve výjimečných situacích, zejména tam, kde není možné
provádět úpravy stavební.

1.8.2 Rozhodovací tabulky
1. Samostatný řadový bytový dům postavený v rovině
H

Zdivo kamenné nebo smíšené,
přízemí určeno pro bydlení, komerční účely
Zdivo cihelné,
přízemí určeno pro bydlení, komerční účely

~

S

E

D

P

Možnost horizontální
izolace zdi dle stavu
zdiva

Vysušování zdiva v příkladech
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2. Samostatný bytový dům, podsklepený
H

suterény určené pro komerční účely (byt),
nemožnost terénních zásahů

S

E

D

P

zdi přízemí
- horizontální izolace

×

suterén utěsněn,
event. dutinová úprava

×

suterény určené pro komerční
účely,
terén umožňuje stavební úpravy

všechny možnosti

3. Řadový bytový dům podsklepený
H

suterény určené pro komerční účely nebo jako součást bytů
- nemožnost odkopů chodníků
(dvora)

S

E

~

D

P

stěny suterénů
obloženy šachovnicovitě navrženými infuzemi
nebo utěsněním

~

suterény jako součást bytů
terén umožňuje odkopy

chemická clona řešena
z výkopů nebo
z interiéru

4. Nebytová budova (kostel, úřad...), nepodsklepená
H

Zdivo kamenné nebo smíšené,
využívání občasné
- celková rekonstrukce

S

~

E

D

P

použití chemických
clon, podmíněno
stavem zdiva

~

Zdivo cihelné,
využívání občasné,
řeší se pouze odvlhčení

realizace dutin pouze
za předpokladu celkové rekonstrukce

×

5. Nebytová budova (kostel, úřad…), podsklepená
H

možnost odkopů

S

E

D

vytvoření horizontální
izolace je podmíněna
stavem a složením
zdiva

~

terén neumožňuje stavební úpravy

Graﬁcké značky:
vhodná metoda
nevhodná metoda
podmíněně vhodná metoda
nevhodná nebo podmíněně vhodná u památek

P

×

~
×

suterénní zdi budov
řešeny utěsňujícími
šachovnicovitými infuzními vrty nebo vzduchovou dutinou
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2 Příklady návrhů odvlhčovacích opatření

2.1 Obecně k uvedeným příkladům
Příklady návrhů odvlhčení různých typů budov vybral autor „ze svého projektového stolu“.
Jsou z poslední doby a vesměs, až na malé výjimky, byly realizovány. Na základě rozdělení
předchozí rozhodovací tabulkou jsou i dále uváděné stavby částečně rozděleny podle typů.
Řešení se však často překrývají a hlavními měřítky pro výběr té které metody byly:
• vlhkostní stav zdiva, podlah a souvisejících konstrukcí;
• stav z hlediska zasolení zdiva;
• způsob užívání budovy, tj. potřeba vytvořit přiměřené podmínky pro byt, kanceláře atd.;
• souvislosti s částečnou nebo úplnou rekonstrukcí;
• památková ochrana budovy.
Jednotlivé příklady jsou záměrně voleny tak, aby byly postihnuty pokud možno všechny hlavní
typy budov a hlavní problémy. Střídají se tak návrhy na odvlhčení celých, např. palácových
komplexů s malými stavbami a jejich detaily (ohradní zdi, schodiště atd.). Navržená řešení
jsou vždy zjednodušená, tak, aby byla čitelná. Je potřeba ještě jednou zopakovat, že žádné
řešení není jedinečné a že může být eventuálně nahrazeno jiným. Mnohé způsoby odvlhčení
však jsou v některém objektu vyloučeny – toto konstatování a výčet takových opatření je vždy
součástí legend k jednotlivým příkladům.
Uvedené příklady by měly být přehledem možností odvlhčování na současném stavebním
trhu a zároveň možná i jistým návodem při úvahách majitelů domů, investorů a projektantů.
Nejsou a nemohou však být návody přesnými, každá stavba má svá speciﬁka a také podmínky,
mantinely z hlediska možností stavebních zásahů, ﬁnančních atd.
Uvedené stavby jsou skutečné, avšak v některých případech byla opatření, uvedená v této
publikaci, poněkud upravena tak, aby řešení byla jednoznačně pochopitelná. V procesu schvalování návrhů samozřejmě dochází k výměně různých názorů, které bývají subjektivní, protože
každému z nás jsou některé úpravy „sympatické“ a některé ne. Záporné názory na tu kterou
úpravu bývají bohužel často ovlivněny neznalostí a malým přehledem o možnostech účinnosti
různých metod.

Vysušování zdiva v příkladech

2.2 Přehled z hlediska navržených opatření
Z uvedených příkladů je zřejmé stále uváděné tvrzení, že žádné odvlhčovací opatření není jedinečné,
že se tedy vždy jedná o kombinace úprav. Vždy však se jedná o jednu nebo několik úprav hlavních
a o úpravy související – vedlejší. Ty mohou být vesměs prováděny v jiných stavebních etapách.
Příklad č. 5
Komplikovaným příkladem obytné budovy, ve kterém byly použity čtyři hlavní odvlhčovací úpravy,
je dům na ostrohu v bývalé vinici.
Bylo zde provedeno:
•
•
•
•

chemické clony;
vzduchové úpravy;
drenážní systém;
systém mírné elektroosmózy.

Příklad č. 6
Samostatná secesní vila byla odvlhčena třemi hlavními úpravami.
Bylo zde provedeno:
• chemické clony;
• vzduchové úpravy;
• drenážní systém.
Příklad č. 36
Sanace městského domu odpovídala podmínkám stavby ve svahu a se sousedy, jejich zdi nebyly
sanovány.
• vzduchové úpravy;
• drenážní systém.
Příklad č. 16, 37, 43
Kombinace hlavních opatření jsou prováděny často také u památkově chráněných objektů – volně
stojících anebo v zástavbě.
Jedná se o:
• metodu mírné elektroosmózy;
• chemické clony v nosném zdivu.
Příklad č. 1, 3, 7, 9, 31, 49
U objektů, kde je prokázaná velké množství vody vzlínající z podzákladí a vody, která se kumuluje
v nejbližším okolí budovy lze použít:
• chemické clony v nosném zdivu;
• drenážní systém podél obvodů budovy.
Příklady č. 12, 35
U budov, které jsou ve složité městské zástavbě, avšak budou vcelku rekonstruovány, vč. podlah
bývají provedeny:
• dutinové podlahy a vzduchový systém;
• metoda mírné elektroosmózy.
U ostatních příkladů se jednalo vždy o uplatnění jedné hlavní metody a souvisejících vedlejších
úprav.
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