
H Y D R O I Z O L A C E





Hydroizolace (izolace proti vodě) 
Spodní stavba (podzemní část stavby)
Ochrana stavby proti negativním účinkům povrchové a podpovrchové 
vody
Svrchní stavba (nadzemní část stavby)
Izolace proti atmosférické vlhkosti – déšť, sníh

Vnitřní vlhkost
Provozní vlhkost – koupelny, prádelny, myčky,…
Kondenzace vodní páry



•Vzlínající voda proniká do zdiva při chybějící nebo již nefunkční vodorovné a 

svislé hydroizolaci

•Rozpustné soli, které vzlínají zdivem společně s pronikající vodou, se ukládají 

v pórech materiálů. Na povrchu zdiva soli vlivem odpařování vody krystalizují a 

způsobují známá poškození nátěrů, omítek a zdiva. 

•Zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor. Např. u cihly s 10% vlhkostí je tepelný 

odpor cca o 50% nižší. To přispívá ke kondenzaci vodních par.

•Nasákavé zavlhlé omítky jsou v soklových partiích silně ohrožovány 

působením mrazu. 

VLHKÉ  ZDIVO



Schéma umístění hydroizolacíSchéma umístění hydroizolací



Konstrukce asfaltového pásu
asfaltové lepenky – vhodné pro dočasné použití, nemají velkou trvanlivost

např. Dek A 330 H

Vlastnosti můžeme zlepšovat jednak v asfaltu, jednak v nosné vložce. 

Asfalty a jejich vlastnosti byly nejprve zlepšovány:

oxidací – oxidované asfaltové pásy (méně pružné – rádius zaoblení 50 mm) 

např. Sklobit, Bitagit

modifikací – modifikované asfaltové pásy (pružné – pravoúhlé zalomení) 

- APP (s ataktickým polypropylenem) 

- SBS (se syntetickým kaučukem - styrenbutadienstyrenem)

např. Elastek, Glastek

Současně byla posilována odolnost proti deformaci vkládáním vhodné 

nenasákavé výztužné vložky pásu, která přebírá tahová napětí.



Typy a suroviny pro výrobu vložek

Pro výrobu vložek se používají tyto materiály a výrobky:

organické hmoty – lepenky strojní hadrové, 

skleněná vlákna – rohože netkané, 

skleněná vlákna – tkané vložky, 

syntetická (PES) vlákna – rohože netkané, 

syntetická (PES) vlákna – tkaniny, 

kovové vložky (Al, Cu), 

kombinované vložky, 

Povrch pásu je chráněn PE fólií a minerálním posypem

http://www.asb-portal.cz/vyztuzne-vlozky-v-hydroizolacnich-materialech/galeria/889/5321


Natavení asfaltových pásů 

https://www.youtube.com/watch?v=6BqojHb-iA4&nohtml5=False

Hydroizolace spodní stavby 6 min

https://www.youtube.com/watch?v=GLIFSWiFAjk&nohtml5=False

Výběr materiálu 3 min

https://www.youtube.com/watch?v=yY4czw0F3cA

Příprava a lepení pásů 5 min

provádí se propan-butanovým 

hořákem

podkladem je penetrovaný povrch 

betonu

http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/hydroizolacni-vrstvy-na-bazi-asfaltovych-pasu


Fóliové hydroizolační systémy

Tl. 1 mm – izolace proti zemní vlhkosti

Tl. > 1 mm – izolace proti tlakové vodě

Vyztužená fólie z měkčeného PVC (mPVC) – tl. 1,2 a1,5 mm

proti tlakové vodě a radonu 

Nesmí být v přímém kontaktu s EPS, XPS, PUR, nutno  separovat textilií:

(netkané nebo vpichované syntetické textilie).

(Mezi nekompatibilní patří kombinace oxidovaného asfaltu a povlakové krytiny na bázi PVC-P 

či kombinace expandovaného polystyrenu EPS a povlakové krytiny na bázi PVC-P. 

Degradace povlakových krytin na bázi PVC-P je často výsledkem zrychleného uvolňování 

změkčovadel.) 

Spojování pásů  mPVC:

- horkovzdušné svařování

- naleptávání povrchu v místě spoje těkavým rozpouštědlem

- zalévací pasty z rozpuštěného mPVC

- silikonové nebo akrylátové tmely



PROVÁDĚNÍ SPOJŮ SVAŘOVÁNÍM

Technologie provádění spojů horkovzdušným svařováním se provádí 

u folií z termoplastů.
Povrch spojovaných fólií se aktivuje horkým vzduchem a následným dotlačením 

obou povrchů silikonovým přítlačným válečkem k sobě vznikne vodotěsný spoj.

Ruční svářečka by měla být nastavena na teplotu výstupu vzduchu cca 600˚C. 

Svařování se provádí v šířce cca 40 až 50 mm. 

Tento postup je vhodný i u asfaltových pásů,

je samozřejmě pomalejší než spojování plamenem, 

https://www.youtube.com/watch?v=TywNKIBX6L8

Lepení a svařování fólie 12 min

https://www.youtube.com/watch?v=8xYzQMbI5fM

Kotvení fólie 2 min

https://www.youtube.com/watch?v=v_zDok47GhI

Samolepící fólie 4.40 min.



Svařování svařovacím automatem 
provádí se kontinuálně, šířka svaru je cca 50 mm. 

https://www.youtube.com/watch?v=3h47h8HP1-4





https://www.youtube.com/watch?v=0QvvjC8Q6Uw



Podložky IF-IG jsou určeny 

ke kotvení hydroizolace

MECHANICKÉ KOTVENÍ

Mechanické kotvení je realizováno prostřednictvím 

speciálních kotvících prvků s podložkou, 

které se umísťují do přesahů dvou sousedních 

hydroizolačních pásů. 





Ochranné vrstvy hydroizolace spodní stavby–

(EPS Z (zemní), XPS)



Drenážní deska

Drenážní desky Isover 

EPS DD Universal 

jsou universálně 

použitelné pro stěny a 

sokl spodní stavby. 

Zajišťují plošné 

odvedení vody k 

drenážnímu potrubí.

Izolační desky s 

minimální nasákavostí 

pro konstrukce v přímém 

styku s vlhkostí a 

vysokým zatížením, 

např. základových desek 

apod. Standardně 

s polodrážkou. 

Soklové izolační desky 

s nízkou nasákavostí a 

vysokou odolností proti 

průrazu pro tepelné 

izolace stěn v místech se 

zvýšeným namáháním 

vlhkostí, zejména soklů. 

Oboustranná vaflová 

struktura pro vysokou 

přídržnost lepidel a tmelů. 



Nopové  fólie
https://www.youtube.com/watch?v=ifMvatdHJh4

5 min



Základní sestava hydroizolačního systému z asfaltových pásů 

s povrchem opatřeným penetrací



Základní sestava hydroizolačního systému z fóliových pásů 

Kontrolní kanálek – kontrola vodotěsnosti tlakem



Etapový spoj (zpětný) – napojení svislé izolace na vodorovnou

1 – zpětný spoj

2 – ochrana svislé hydroizolace

3 - geotextilie



Etapový spoj (obrácený) – prodloužení svislé izolace 



Vodotěsné izolace vytvořené tekutými nebo pastovitými hmotami, 

Nanášejí se stěrkováním ( hladítkem), válečkováním 

a klasickým natíráním na betony v tloušťkách  do 4 mm.

Stěrkové hydroizolační materiály

Stěrkovými izolacemi je možno opracovat i velmi složité nebo těžko 

přístupné konstrukční detaily, prostupy, spáry, trhliny. 

Vytvářejí flexibilní, tlakové vodě a agresivním látkám odolnou, trvale 

pružnou, bezešvá hydroizolace.

Používají se k hydroizolaci staveb proti zemní vlhkosti, proti tlakové i 

netlakové vodě, k hydroizolaci balkónů a teras, proti vzlínající vlhkosti a 

povrchové vodě. 

Aplikuje se na veškeré známe stavební materiály: omítky, beton, stavební 

desky, zdivo.



Rozsah použití:

Hydroizolace provozních střešních plášť s ochrannými a užitnými vrstvami;

Přímo pochozí nebo i pojízdné hydroizolace;

Řešení složitých konstrukčních detailů v kombinaci s asfaltovými pásovými 

izolacemi v ploše (střechy, mostovky);

Sanace podkladních betonů v kombinaci s novým hydroizolačním 

systémem

Druhy stěrkových izolací

Polyuretanové (PU, PUR) (stříkané pěnové polyuretany)

Akrylátové pryskyřice  - disperze

- s rozpouštědly

Polyesterové  pryskyřice

Epoxidové pryskyřice 

Bitumenové stěrky a nátěry - jednokomponentní jako emulze 

- jednokomponentní s rozpouštědly



aplikace stěrkové izolace



Vodotěsnost betonu
Vodotěsný beton je určen pro konstrukce, které jsou dlouhodobě 

jednostranně vystaveny vodnímu tlaku. 

Jedná se o běžná vodní díla jako přehrady, úpravny vody, vodojemy, 

čistírny odpadních vod, hráze nebo jezy. 

Pokud je vodostavebný beton vystaven rychle proudící vodě, zejména 

se splaveninami, musí být odolný také proti obrusu.

Vodotěsný beton je definován hloubkou průsaku podle ISO 7031 a 

podle ČSN-EN 206.

Beton je vodotěsný, pokud je průměrná hloubka průsaku menší než 20 

mm a maximální průsak není větší než 50mm.

Vodotěsnost betonu se zvyšuje:
- snížením pórovitosti - jemná plniva

- zvýšenou dávkou cementu

- vodotěsnícími přísadami ( snižují nepatrně pevnost betonu)

ALKIZ - vodotěsnící přísada do cementových omítek a potěrů

Dávkování ALKIZu do betonových směsí je optimální dávka 

této přísady 1 l/50 kg cementu ve směsi. 

Pevnosti se snižují v průměru o cca 6,5 %.



Pronikání radonu do objektu

Mapa radonového rizika
https://www.youtube.com/watch?v=g5m_hZBAMMk



Izolace proti radonu
Radon je přírodní, bezbarvý, prakticky všudypřítomný plyn, který nelze vnímat 

lidskými smysly. Vzniká zcela samovolně radioaktivním rozpadem rádia

obsaženého v zemském povrchu. Sám se dále rozpadá na tzv. dceřiné produkty, 

což jsou drobné částice kovů, které jsou spolu s prachem rozptýleny ve vzduchu.

Při dlouhodobém pobytu a vyšších koncentracích může způsobit rakovinu plic !

Zdroje radonu v objektu:

v podloží objektu (trhliny, netěsnosti apod.)

z použitých stavebních materiálů (dnes používané materiály vyhovují)

v užitkové vodě (především pokud se jedná o vodu z vlastní studny)

Největší zdroj radonu je podloží. Stupeň nebezpečnosti podloží závisí na složení 

zeminy a na schopnosti zeminy propouštět plyn.

Ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 10 Bq/m3.



Vyhláška SÚJB č. 184/1997 Sb. SÚJB stanovila tzv.

směrné hodnoty pro obsah radonu v stávajících a 

nových stavbách takto:

V pobytovém prostoru nového domu by průměrná objemová aktivita 

radonu měla být menší než 200 Bq/m3, proto při nové výstavbě mají 

být provedena rozumná preventivní opatření.

V pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná 

hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. 

Je-li překročena, doporučuje se provést rozumná protiradonová 

opatření. 

Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující 400 Bq/m3, stačí 

rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je 

zpravidla třeba provést stavební úpravy.

Pokud je naměřena hodnota dokonce vyšší než 4000 Bq/m3, měl by 

být v takové místnosti vyloučen dlohodobý pobyt osob.



Ochrana staveb proti nízkému radonovému riziku

Stačí provést běžnou hydroizolaci na všech konstrukcích, které jsou 

v přímém kontaktu s podložím. Zároveň se doporučuje uzavřít 

schodišťový prostor ze suterénu dveřmi.

Ochrana staveb proti střednímu radonovému riziku

U všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím se provede 

protiradonová izolace. Za proti radonovou izolaci považujeme 

každou hydroizolaci, která umožňuje provádění vzduchotěsných 

spojů a prostupů a vyniká dlouhou životností a dostatečnou tažností. 

Protiradonová izolace musí být položena v celé ploše kontaktní 

konstrukce.



střední radonové riziko



Ochrana staveb proti vysokému radonovému riziku

Všechny konstrukce v přímém kontaktu s podložím musí mít provedenu 

protiradonovou izolaci, doplněnou buď o odvětrávací drenážní systém 

pod objektem nebo o odvětrávanou vzduchovou mezeru pod izolací.

Úkolem drenážních systémů nebo vzduchové mezery je snížit koncentraci 

radonu pod základovou deskou, respektive pod protiradonovou izolací, 

nebo vytvořit podtlak vzhledem k tlaku v interiéru 

Drenážní systém pod objektem (1 - svislé odvětrávací potrubí v těsném 

provedení, 2 - perforované drenážní potrubí, 3 - štěrková drenážní vrstva, 4 -

geotextílie proti penetraci betonu do štěrku, 5 - prostupy základovými pasy: 

obsyp v těchto místech musí umožnit proudění vzduchu, spolehlivější je varianta 

s vyústěním nad terén) 



snížení koncentrace radonu pod základovou deskou 

odvětrávanou vzduchovou mezerou



Centrální vzduchotechnický systém

(rekuperační jednotka)



POSTUP  PŘI  REKONSTRUKCI  BUDOV


