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1 ÚVOD 

Pro vznik a průběh celého lidského života je voda nejdůležitější látkou na 
Zemi. Tak je tomu i u stavebního díla, které by bez přítomnosti nebo s 
použitím vody nebylo možno zhotovit. Z hlediska užitnosti budovy je zdravé 
vnitřní prostředí jedním ze základních požadavků. Na stavu vnitřního prostředí 
se podílí mnoho složek, jako jsou materiály stavebních konstrukcí, vybavení a 
v neposlední řadě činnost člověka. Zlepšování prostředí je v centru zájmu 
mnoha oborů současného stavebnictví.  

Přítomnost vlhkosti ve stavbách a stavebních materiálech je přirozeným 
jevem a určité množství vlhkosti kladně ovlivňuje některé vlastnosti materiálů. 
Ovšem na druhou stranu se voda (v jakékoli podobě) podílí na většině 
destrukčních procesů v budovách, a proto je nutné jejímu zvýšenému množství 
ve stavebních konstrukcích věnovat patřičnou pozornost. Důležité je udržení 
hodnoty vlhkosti v optimálním rozmezí, které je pro různé materiály 
odlišné.[5]  

Vlhkost u zdiva má výrazný vliv na všechny fyzikálně - mechanické 
vlastnosti a je důležitým faktorem životnosti keramického zdiva. Se vzrůstající 
vlhkostí zdiva se zvyšuje objemová hmotnost, klesá pevnost zdiva a tím 
dochází ke snížení únosnosti a narušení statiky, zhoršují se tepelně - izolační 
vlastnosti zdiva, nastává vznik plísní a degradace povrchových vrstev zdiva. Je 
to tedy nejen stavební, ale i estetický a hygienický problém. 

Zavlhlé zdivo je problémem u řady staveb. Někdy dochází pouze k porušení 
prvků, u kterých se snadno provede oprava, jako je zatékání střešní konstrukcí 
nebo porušením svislých svodů, odpadovým potrubím i netěsným vodovodním 
potrubím. Složitější je řešit dlouhodobě úspěšně destruktivní účinky zemní 
vzlínající vlhkosti prostupující do zdiva z podloží, v důsledku chybějící nebo 
nefunkční hydroizolace spodní stavby.  

Sanace vlhkého zdiva je soubor opatření, které odstraní příčiny zavlhání 
objektu, umožní vlhkému zdivu postupně vysychat a snížit tak vlhkost na 
požadovanou úroveň. Vždy je nutné odstranit příčinu, nikoli pouze důsledek 
způsobený vlhkostí. Sanace vlhkého zdiva se zpravidla provádí kombinací 
přímých a nepřímých hydroizolačních metod a doplňkových technických 
opatření.[3] Metody přímé, nepřímé a doplňkové jsou velmi podrobně členěny 
a popsány v normě ČSN P 73 0610 [3]. 

Nejčastěji používané materiály při výstavbě starších objektů bylo kamenné 
zdivo, keramické zdící materiály a smíšené zdivo. Keramické zdivo, které je 
zvoleno v této disertační práci, má pórovitou strukturu, která umožňuje 
transport molekul volné vody (kapilární vzlínavost, difúze vodní páry). U 
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starších objektů se dříve nepoužívaly buď žádné izolace anebo takové, jejichž 
životnost vzhledem k životnosti objektu byla omezená. Například lepenková 
izolace s životností cca do 30 let.  

Provedení nové hydroizolace stávající spodní stavby je technicky složité a 
volba správného řešení závisí na mnoha faktorech - tloušťce zdiva, materiálu 
konstrukce, stavebně - technickém stavu konstrukce, druhu vlhkosti, možnosti 
přístupu ke konstrukci a podobně. Základním předpokladem úspěšné sanace je 
provedení důkladného průzkumu stavby a změření vlhkosti. Špatně navržená 
nebo špatně provedená sanace vlhkosti nebo použití nevhodných metod či 
materiálů může způsobit ještě další zvýšení vlhkosti a stávající stav konstrukcí 
ještě zhoršit. Je nutno si uvědomit, že náklady vynaložené na zlepšení kvality 
vnitřního prostředí stávajících budov přinášejí efekt až po určité době. Někdy 
ovšem i některé sanované stavby mohou vykazovat řadu poruch. Často se tak 
stává jen kvůli nedbalosti, opomenutí základních fyzikálních principů nebo od 
počátku nepovedené koncepci řešení oprav. Příčinou neúspěchu bývá i 
nedodržení technologické kázně.  

 

2 CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE 

Cíle disertační práce jsou zvoleny v návaznosti na současný stav 
problematiky sanace staveb. Disertační práce poukazuje na to, že záleží na 
volbě použitého materiálu, jeho správného užití a především na provedení 
detailů, jako jsou například spoje materiálů.  

 

Hlavním cílem disertační práce je ověření účinnosti jednotlivých vybraných 
hydroizolačních materiálů mechanických sanačních metod a spolehlivosti 
jejich spojů.  

 

Vytvoření metodiky experimentu pro měření spojené s vytvořením 
zkušebních bloků, aplikace hydroizolace a optimalizace měření tak zahrnuje 
následující dílčí cíle:  

• vyzdění zkušebních bloků, aplikace hydroizolací a optimalizace 
měření, 

• laboratorní měření míry hmotnostní vlhkosti v pevných měřících 
bodech na zkušebních blocích (rozložení po výšce nad i pod 
provedenou hydroizolační clonou), 

• vyhodnocení nashromážděných dat získaných laboratorním měřením, 
ověření účinnosti jednotlivých hydroizolačních clon a jejich spojů, 
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• vyhodnocení vlivu spoje hydroizolace na její účinnost, 

• porovnání dat naměřených v laboratoři na zkušebních blocích s 
hodnotami naměřenými na reálných objektech, 

• zhodnocení dosažených výsledků a vyslovení závěrů z hlediska 
účinnosti mechanických sanačních metod. 

 

Z praktického hlediska má ověření těsnosti a funkčnosti běžně prováděných 
hydroizolačních spojů velký význam. Vzhledem k množství prováděných 
spojů by měla být zaručena jejich dokonalá těsnost, aby nemohlo docházet k 
dalším poruchám či závadám z důvodu vzlínání vody, případně pronikání 
vodní páry přes netěsné spoje.  

Význačným přínosem disertační práce je také popis a dokumentace rozvoje 
vlhkosti ve vybraných místech při stejných parametrech použitého materiálu, 
ale při použití různých typů hydroizolace a jejich spojů. Na základě 
provedených měření obsahu vlhkosti v pevných měřících bodech na 
zkušebních blocích jsou porovnány vlastnosti jednotlivých hydroizolačních 
materiálů a jejich spojů a vyhodnocena účinnost a spolehlivost. 

 

3 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Při zpracování disertační práce bylo zvoleno více druhů metod - teoretické, 
experimentální a vědecké.  

Vlhkost materiálu je množství vody (v jakémkoli skupenství) obsažené 
v pórovitém prostředí látky. Vyjadřuje se hmotnostním nebo objemovým 
poměrem vody k pevné fázi látky.[6] 

 

Hmotnostní vlhkost: 

                 (3.1) 
kde je 

mw hmotnost vlhkého materiálu [kg]; 

md hmotnost suchého materiálu [kg]; 

mk hmotnost kapaliny [kg]; 

wh hmotnostní vlhkost [-, % hmotnostní]. 
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Vlhkost objemová: 

                (3.2) 

kde je 

Vv objem volné vody [m3]; 

Vd  objem suchého materiálu [m3];  

qk  hustota vody [kg/m3];  

qd  objemová hmotnost suchého materiálu [kg/m3];  

wv objemová vlhkost [-, % objemová]. 

 

4 VÝSLEDKY DISERTA ČNÍ PRÁCE A 
NOVÉ POZNATKY 

V této kapitole jsou uvedeny postupy dílčích cílů, které vedou ke splnění 
hlavního cíle disertační práce. 

 

Dílčí cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

• analýza dosavadních poznatků – především druhy používaných 
materiálů mechanických sanačních metod, 

• výběr hydroizolačních materiálů a spojů, 

• vyzdění zkušebních bloků z cihel plných pálených do máčecích van, 

• aplikace hydroizolace, 

• příprava pro měření – vyvrtání otvorů pro sondy, vyčištění otvorů po 
vrtání, 

• zajištění přístupu vody ke vzorkům, 

• experimentální měření vlhkosti v laboratorních podmínkách, 

• experimentální měření na reálných objektech, 

• analýza a porovnání výsledků naměřených hodnot. 
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4.1 Vybrané použité materiály a spoje  

Pro jednotlivé vzorky byly zvoleny následující nejčastěji v praxi používané 
materiály a spoje: 

• nerezavějící plechy se spojem pomocí zámku, 

• fólie – spoj přeložením 50 mm, 

• asfaltový pás – spoj přeložením 100 mm, 

• asfaltový pás – bez přeložení. 

V současné době se řeší spoje hydroizolací u dodatečně vložené 
hydroizolace, že se jednotlivé asfaltové pásy a hydroizolační fólie překrývají o 
50 - 100 mm. Při zarážení nerezavějících plechů z ušlechtilé oceli je možné 
jednotlivé desky ve styku spojit dvěma způsoby - systémovými zámky ve tvaru 
S, nebo se sousední desky překryjí vždy o min. 50 - 80 mm, což je ve styku 
desek o 2 - 3 vlny. 

4.2 Vyzdění zkušebních vzorků a jejich označení 

Dalším krokem disertační práce bylo vyzdění 6-ti zkušebních bloků z cihel 
plných pálených spojovaných vápenocementovou maltou. Cihelné bloky o 
rozměrech 450 x 610 x 1100 mm byly vyzděny do máčecích plastových a 
plechových van o rozměrech 600 x 700 x 200 mm (ve vanách byla udržována 
stálá hladina vody do výšky 50 mm ode dna vany). Tímto způsobem byl 
zajištěn trvalý přístup migrující vzlínavé vlhkosti do cihelného zdiva 
zkušebních bloků. Hydroizolační clony z vybraných materiálů byly v blocích 
provedeny ve výšce 300 mm od spodní hrany bloku. 

Na konci experimentu byly vzorky rozebrány a zlikvidovány z důvodu 
rušení laboratoře. Pro další měření byly ponechány pouze jednotlivé cihelné 
části. Využity byly pro ověření přesnosti měřícího přístroje pomocí 
gravimetrické metody. 

Značení vzorků je patrné na fotografiích Obr.  1 a Obr.  2.  

Vzorek č. 1 - označen V1 s hydroizolací z nerezových plechů se zámkem, 
vzorek č. 2 – označen V2 s hydroizolací z fólie se spojem, vzorek č. 3 – 
označen V3 s hydroizolací z asfaltového pásu se spojem, vzorek č. 4 – označen 
V4 s hydroizolací z asfaltového pásu vcelku, vzorek č. 5 – označen V5 vlhčený 
referenční blok bez hydroizolace, vzorek č. 6 – označen V6 referenční blok 
nevlhčený bez hydroizolace.  
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Obr.  1 : Vyzděné vzorky V1 – V4 a referenční blok č.2 – V6 

 
Obr.  2 : Referenční zkušební blok č.1 – V5 

4.3 Provedení hydroizolací 

Po vyzdění bloků proběhla aplikace jednotlivých vybraných druhů 
hydroizolací.  U bloku s hydroizolací bez spoje – vzorek s označením V4, byla 
hydroizolace aplikována již během výstavby vzorku. Po provedení 
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hydroizolací byly dle technologických postupů aplikovány klíny, zainjektování 
spáry a podobně.  

4.3.1 Vzorek č.1 – zkušební blok s nerezavějícími plechy – 
označen V1 

Hydroizolaci tohoto bloku tvoří plechy z nerezavějící ušlechtilé oceli 
(chrom – nikl), jednotlivé desky byly zaráženy do zdiva bez předchozího 
podřezání, spojeny byly pomocí speciálního zámkového spoje, plech byl 
tloušťky 1,5 mm, délky 500 mm a šířky 310 mm.  

Byl použit Systém Baumann, chrom-nikl WERKST.1 4301 LAENGE 500 
mm. 

4.3.2 Vzorek č.2 – zkušební blok s fólií – označen V2 

U tohoto vzorku byla použita metoda podřezání zdiva a dodatečné vložení 
hydroizolace z PE fólie – spoj byl vytvořen přesahem navazujících pásů o 50 
mm, použitá fólie byl tloušťky 2 mm. 

Použitý typ fólie – výrobek Penefol 750, polyetylénová LDPE fólie, výrobce 
Lithoplast, s.r.o., tloušťka 2,0 mm, barva černá, objemová hmotnost 750 
kg/m3, šířka fólie 1000 mm,  nasákavost max. 1 %, datum výroby 8. 12. 2005.  

4.3.3 Vzorek č.3 – zkušební blok s asfaltovými pásy – 
označen V3 

U tohoto vzorku byla použita dodatečně vložená hydroizolace z asfaltového 
pásu – spoj byl vytvořen přeložením navazujících pásů o 100 mm. Asfaltový 
pás byl tloušťky 3,5 mm, nosná vložka ze skelné rohože. 

Použit byl typ oxidovaného asfaltového pásu Bitubitagit PE V60S35 – firma 
Dechtochema, tloušťka 3,5 mm s tolerancí ± 0,2 mm, plošná hmotnost 4,65 
kg/m2, šířka 1000 mm.  

4.3.4 Vzorek č.4 – zkušební blok s asfaltovým pásem vcelku 
– označen V4 

U tohoto vzorku byla použita dodatečně vložená hydroizolace z asfaltového 
pásu stejného typu jako u vzorku V3. Spoj nebyl vytvořen žádný, hydroizolace 
byla vložena vcelku již v průběhu vyzdívání vzorku. 
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4.3.5 Vzorek č.5 – referenční blok č.1 – označen V5 

Vzorek V5 byl vlhčený zkušební blok bez jakéhokoli sanačního zásahu. 
Vzorek byl vyzděn do plastové vany s přístupem vody, jako byly vzorky V1, 
V2, V3, V4, pouze zde nebyla použita žádná hydroizolační clona.  

4.3.6 Vzorek č.6 – referenční blok č.2 – označen V6 

Vzorek V6 byl suchý referenční blok, který byl vyzděn bez jakéhokoli 
sanačního zásahu, tak jako referenční blok č. 1 - V5.  U tohoto suchého 
referenčního vzorku nebyla použita plastová máčecí vana. Vzorek sloužil pro 
srovnání s ostatními zkušebními vzorky s přístupem migrující vzlínavé 
vlhkosti. 

 

4.4 Otvory pro měření kartáčovými sondami 

Pro měření bylo nutné do vzorků vyvrtat otvory pro kartáčové elektrody 
přístroje Greisinger. U vyzděných bloků byly vyměřeny a zřetelně označeny 
polohy měřících bodů. Toto označení sloužilo pro vyvrtání otvorů pro 
kartáčové elektrody.  

Označení jednotlivých poloh sond = měřící body 1,2,3 

Měřící body byly na každém bloku celkem tři. Pouze u referenčního bloku 
V6 byl zvolen bod jeden. Rozložení měřících bodů bylo zvoleno následovně: 
pod hydroizolací (bod 1) 200 mm nad spodní hranou bloku, těsně nad 
hydroizolací (bod 2) a 200 mm nad polohou 2 (bod 3). Hloubka měřících 
otvorů sond byla 280 mm, byla zvolena na základě předpokladu, že největší 
vlhkost způsobená kapilárním namáháním je uprostřed vzorku. Středy 
vrtaných otvorů pro sondy byly osově vzdáleny do 100 mm, doporučená rozteč 
výrobcem je 80 - 100 mm. Průměr vrtaných otvorů byl zvolen dle tloušťky 
sond a návodu výrobce 8 mm.  

U vzorku V5 byly všechna tři měřící body výškově vyměřeny tak, aby 
odpovídaly umístění měřících bodů u ostatních bloků s hydroizolací. U vzorku 
V6 byl měřící bod pouze jeden a výškově umístěn tak, jako bod 2 u ostatních 
vzorků. 
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Obr.  3 : Označení měřících bodů 1,2,3  

Označení a popis měřících bodů: 

bod 1 – pod hydroizolací, 
bod 2 – nad hydroizolací, 
bod 3 – 200 mm nad bodem 2. 
 

Rozvržení měřících bodů po šířce bloku bylo u jednotlivých vzorků různé. 
Zvoleny byly v závislosti na umístění spoje hydroizolace, který nebyl vždy 
umístěn uprostřed šířky bloku. U vzorku V4 s hydroizolací vcelku a u 
referenčních vzorků V5 a V6 bez hydroizolací byl měřící bod zvolen uprostřed 
bloku.  

Pro vytvoření otvorů pro měření se nesmí používat tupé vrtáky, při jejich 
použití vzniká nadměrné teplo, které ovlivní naměřenou hodnotu vlhkosti. V 
tomto dlouhodobém experimentu byl tento problém eliminován. Pro měření in 
situ se doporučuje po vyvrtání vyčkat 10 minut, otvor zbavit prachu, nejlépe 
tlakovým vzduchem a následně provést měření. V rámci disertační práce byly 
po vyvrtání a vyčištění otvory pro měření ponechány týden pro ustálení 
vlhkosti. 

K vytvoření otvoru pro měření byl použit vrták firmy HELLER označení 
0315 - vrták do zdiva 8/350/400. 
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4.5 Měřící technika 

Pro měření vlhkosti byl vybrán přístroj od firmy Greisinger označení GMH 
3830 viz Obr.  4. 

Jedná se o přesný odporový měřící přístroj vlhkosti materiálu a teploty pro 
dřevo, stavební a izolační materiály, seno, papír, slámu, textilie a podobně. 
Absolutní materiálová vlhkost pro 494 materiálů je přímo zobrazena na displeji 
přístroje. Uložené charakteristiky materiálů v měřícím přístroji odstranili 
nutnost používat převodní tabulky pro stanovení vlhkosti stavebních materiálů. 
V přístroji je přesně nadefinováno 466 různých druhů dřevin a 28 různých 
stavebních materiálů. Teplotní kompenzace při měření stavebních materiálů, 
měřeného cihelného zdiva, nemá žádný podstatný vliv na výsledek měření, jak 
je tomu například u dřeva. 

 

 
Obr.  4 : Měřící přístroj – Greisinger GMH 3830 

 

Nutné příslušenství k přístroji pro měření: 

• dlouhé kartáčové sondy GBSL 91 (pár) pro hloubku měření 300 mm.  

• vodivá pasta GPL 91 – vodivá pasta 100 ml pro hloubková měření, 

• kabel – měřící kabel GMK38 (BNC na 2 x banánek) délka 900 mm. 
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Bez použití vodivé pasty by povrchy otvorů časem vysychaly a případná 
další měření by vykazovala nízké hodnoty. Zakoupením dostatečného 
množství sond pro všechny vzorky bylo umožněno, aby mohly zůstat 
zabudované v blocích po celou dobu měření. Proto byla pasta nanesena pouze 
na počátku experimentu a v průběhu již nebyla doplňována. Tímto byl 
negativní vliv vysychání u experimentu eliminován, spotřeba pasty byla 
minimální a byla zvýšena objektivnost měření. 

Měření bylo prováděno na zkušebních vzorcích z cihelného páleného zdiva, 
proto byl vybrán dle tabulky výrobce měřícího zařízení materiál s označením 
b.4 s rozsahem měření pro tento materiál 0,0 - 40,4 %.  Měřící přístroj byl 
nastaven na způsob měření vlhkosti „u %“ což je materiálová vlhkost [%  hm].  

4.6 Měření vlhkosti 

Zkušební vzorky byly po vyzdění, aplikaci hydroizolací, vyvrtání měřících 
otvorů pro sondy a zajištění přístupu migrující vzlínavé vlhkosti připraveny 
pro měření vlhkosti.  

Vzorky byly obaleny vodonepropustnou fólií pro minimalizaci odparu 
vlhkosti do okolního prostředí z horních a bočních stran vzorků. Takto obalený 
vzorek lépe simuloval část zdi v průběhu měření. Pro potřeby fotografií byla 
tato fólie odstraněna, pro lepší názornost. 

V každém měřícím bodě byl prováděn odečet naměřeného údaje na displeji 
vyhodnocovací jednotky. Experiment probíhal v období let 2008 - 2011. Data 
z počátečních měření nejsou dále v porovnání použita. Jsou pouze informativní 
a do ustálení vlhkosti ve vzorku byl sledován jejich průběh a prováděny 
experimenty s nutností použít pastu či nikoli, a zda nechat sondy pevně ve 
vzorcích nebo je pokaždé aplikovat znovu. Hodnoty z roku 2011 nebyly do 
vyhodnocování zahrnuty, jelikož již docházelo k postupnému vysychání 
vzorků. Pro matematické vyhodnocení a grafické znázornění naměřených 
hodnot byla použita data z období let 2009 a 2010, kdy byla vlhkost průběžně 
měřena. Bylo naměřeno přibližně 100 hodnot v jednotlivých měřících bodech 
u všech vzorků.  

4.7 Zhodnocení vlhkosti vzduchu prostředí laboratoře 

Hmotnostní vlhkost zdících materiálů je ovlivňována taktéž relativní 
vlhkostí vzduchu v prostoru, kde se nachází. V laboratořích proběhlo 
dlouhodobé měření vlhkosti vzduchu pomocí vlasového vlhkoměru. Měření 
neprobíhala kontinuálně, ale pouze pro běžnou kontrolu jednou za měsíc. 
Naměřené hodnoty byly v rozmezí 60 – 75 %, dle klasifikace vlhkosti vzduchu 
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vnitřního prostředí uvedené v ČSN P 73 0610 [3] byly v kategorii prostředí 
vlhkém. Laboratorní místnost měla průměrnou teplotu 19°C a byly zde volné 
vodní hladiny s možností odparu, proto je předpoklad vyšší vzdušné vlhkosti. 
Jelikož všechny vzorky byly ve stejném prostředí, vystaveny stejnému 
okolnímu  prostředí, nebyla tato okrajová podmínka do výpočtů uvažována. 

4.8 Experimentální měření v laboratoři 

Zhotovené zkušební vzorky nejdříve vysychaly od vnesené vlhkosti při 
stavbě vzorků, tomuto procesu bylo věnováno pět měsíců po dokončení 
vyzdění vzorků. Dále byla ke vzorkům do van postupně doplňována voda. Ze 
začátku experimentů byl úbytek vody ve vanách výraznější než v dalších fázi 
experimentu - po zamokření a nasáknutí vzorků. Proto bylo v první části nutno 
kontrolovat a udržovat hladinu vody ve vanách častěji, kontrola probíhala 
dvakrát týdně. Postupně se vzorky zavlhčily až téměř do ustáleného stavu. 

4.9 Matematická analýza vlhkosti jednotlivých bloků 

Naměřená data byla zpracována statistickou metodou z hlediska použitých 
hydroizolací, jednotlivých měřících bodů a z časového hlediska. Na základě 
zjištěných poznatků bylo provedeno porovnání účinnosti jednotlivých 
hydroizolačních materiálů mezi sebou a s referenčními bloky.  

Pro vyhodnocení naměřených dat byl použit program Statistica 10 s licencí 
pro Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební. U jednotlivých 
experimentů byly vyhodnoceny následující základní charakteristiky 
naměřených dat : průměr, medián, minimální hodnota, maximální hodnota, 
horní a dolní kvantil, rozptyl, směrodatná odchylka. Využitým výstupem 
tohoto programu byly krabicové grafy. Z grafů lze zřetelně vyčíst medián, 
horní a dolní kvantil (75 % a 25 %), rozsah neodlehlých hodnot, odlehlé 
hodnoty a možné extrémy.  

 
Obr.  5 : Hodnoty krabicového grafu 

max (neodlehlé)

75% kvantil

25% kvantil

medián

min (neodlehlé)

extrém
odlehlé
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Dalším využitým výstupem programu Statistica byly spojnicové grafy.  Tyto 
grafy byly využity k zobrazení průběhu naměřených dat v závislosti na čase.  

Tab. 1 : Přehled matematických charakteristik jednotlivých vzorků 

blok-
poloha 
bodu 

průměr  medián min. max. 
dolní 

kvantil  
horní 

kvantil  rozptyl  
směr. 
odch. 

V1 - 1 36,924 38,450 30,700 40,300 34,350 39,800 9,333 3,055 
V1 - 2 4,404 3,900 0,200 14,400 1,600 5,900 12,649 3,557 
V1 - 3 2,092 1,700 0,400 5,000 1,000 3,200 1,723 1,313 
V2 - 1 37,262 37,800 28,500 40,000 35,600 39,800 7,683 2,772 
V2 - 2 1,435 1,600 0,000 2,600 0,800 2,000 0,572 0,757 
V2 - 3 1,321 1,100 0,300 2,300 1,000 1,800 0,356 0,596 
V3 - 1 37,227 37,500 28,100 40,000 36,500 39,000 5,547 2,355 
V3 - 2 2,470 2,200 0,500 5,000 1,100 3,800 2,244 1,498 
V3 - 3 2,055 1,700 0,200 4,500 1,000 3,100 1,720 1,311 
V4 - 1 37,448 38,000 31,700 40,000 36,000 39,800 6,945 2,635 
V4 - 2 2,374 2,300 1,000 3,800 1,900 2,900 0,568 0,753 
V4 - 3 1,719 1,500 0,700 3,200 1,100 2,500 0,644 0,803 
V5 - 1 32,203 32,500 25,600 40,000 29,200 34,600 13,560 3,682 
V5 - 2 26,178 27,900 13,200 32,300 23,800 29,000 16,690 4,085 
V5 - 3 16,973 18,100 8,700 29,200 14,300 19,900 22,734 4,768 

V6 2,438 2,400 0,200 5,800 0,800 3,600 3,132 1,770 
 

Vysvětlivka k popisu: např. označení V1 – 1 = vzorek č.1 – měřící bod 1. 

4.9.1 Porovnání hodnot vlhkostí v bodě 2 u vzorků V1 - V5 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty naměřených vlhkostí 
w [% hm.] v měřící bodě 2 – nad hydroizolací u jednotlivých vzorků V1 až V5.  

V měřícím bodě 2 se nejvíce projeví průnik vzlínající vlhkosti a difuze 
vodní páry, které prostupují hydroizolacemi a jejich spoji. Proto pro porovnání 
průměrných hodnot vlhkosti w byl zvolen tento měřící bod.  

Tab. 2 : Průměrné hodnoty vlhkostí w u vzorků V1 – V5 v měřícím bodě 2 

vzorek V1 V2 V3 V4 V5 

průměrná 
hodnota  

w [% hm.] 
4,404 1,435 2,470 2,374 26,178 
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Z výsledků uvedených v tabulce Tab. 2 lze vyhodnotit vzorek V2, s 
použitou fóliovou hydroizolační clonou se spojem přeložením 50 mm, jako 
nejlépe izolující, u tohoto vzorku je nejmenší průměrná vlhkost w. Naopak u 
vzorku V1 je průměrná vlhkost w nejvyšší, tj. hydroizolace z nerezových 
plechů spojované pomocí zámku je nejméně spolehlivá v porovnání s ostatními 
hydroizolacemi a jejich spoji. Referenční vzorek V5 nemá aplikovánu žádnou 
hydroizolační clonu, proto je průměrná naměřená vlhkost w velmi vysoká. Je 
patrný veliký rozdíl mezi tímto vzorkem a ostatními vzorky s provedenou 
hydroizolací. 

 

Vzorky V1 až V5 - měřící bod 2
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Obr.  6 : Krabicový graf hodnot vlhkostí w [%] u vzorků V1 až V5 v měřícím bodě 2 

V krabicovém grafu jsou porovnány naměřené hodnoty u vzorků V1 až V5 
v měřícím bodě 2. Nejlépe izolující hydroizolace je z tohoto hlediska opět 
fóliová hydroizolace aplikovaná u vzorku V2 a dále asfaltová hydroizolace 
průběžná - vzorek V4 a asfaltová hydroizolace se spojem - vzorek V3.  Vzorek 
V2 v měřícím bodě 2, který má nejmenší průměr naměřených hodnot vlhkosti 
w, má společně se vzorkem V4 v měřícím bodě 2 nejmenší rozptyl hodnot. 
Tento nejmenší rozptyl hodnot má kladný vliv na zdivo z hlediska 
minimálních výkyvů hodnot vlhkostí, tím ho nezatěžuje namáhajícími cykly.  
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4.9.2 Porovnání hodnot vlhkostí u vzorků V1- V4 v měřícím 
bodě 2 s referenčním blokem V6  

V grafu níže (Obr.  7) jsou porovnány naměřené hodnoty vlhkostí w u vzorků 
V1, V2, V3 a V4 v měřícím bodě 2 a u referenčního bloku V6. 
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Obr.  7 : Spojnicový graf naměřených vlhkostí w u bloků V1-V4 v bodě 2 a V6 

Průběh naměřených hodnot vlhkosti w u vzorků V2, V3, V4 a V6 je téměř 
totožný. U vzorku V1 jsou v letních měsících patrné dva výkyvy hodnot 
vlhkostí vzorku. U tohoto vzorku V1 má pravděpodobně velký vliv difúze 
vodní páry pronikající přes spoj provedené hydroizolace v tomto období. 
Hodnoty referenčního vzorku V6 jsou závislé pouze na okolním prostředí, 
především na vlivu vzdušné vlhkosti. 

4.9.3 Účinnost hydroizolačních clon u vzorků V1 - V5 
mezi měřícími body 1 a 2 

Hodnoty pro porovnání účinnosti jednotlivých hydroizolací a jejich spojů 
byly vypočteny jako rozdíl mezi naměřenými hodnotami vlhkosti v měřícím 
bodě 1 a 2 u jednotlivých vzorků. Účinnost hydroizolačních clon jednotlivých 
bloků byla vypočtena z těchto rozdílů, tj. jakému procentu vlhkosti se 



Analýza účinnosti mechanických sanačních metod se zaměřením na problematiku spojů 
vkládaných materiálů 

 20 

zabránilo proniknout z měřícího bodu 1 (pod hydroizolací) do měřícího dobu 2 
(nad hydroizolací) skrz hydroizolaci a její spoj.  

Tab. 3 : Průměrné hodnoty účinnosti jednotlivých hydroizolací 

průměrná účinnost hydroizolace [%] 

vzorek V1 V2 V3 V4 V5 

účinnost [%] 88,413 97,299 96,797 94,162 51,825 

Nejmenší průměrná účinnost hydroizolace a jejího spoje je u vzorku V1 a to 
88,41 %, naopak 97,30 % u vzorku V2 je nejvyšší dosažená účinnost. U 
vzorku V5 nebyla aplikována hydroizolace žádná, proto je u tohoto vzorku 
pouze poloviční „účinnost“. Naměřená vlhkost přirozeně klesala s narůstající 
vzdáleností od vodní hladiny.  

 

Účinnost hydroizolační clony u vzorků V1 až V5 mezi měřícími body 1 a 2

 Medián 
 25%-75% 
 Rozsah neodleh. 
 Odlehlé
 ExtrémyV

1
 -

 1
+

2

V
2

 -
 1

+
2

V
3

 -
 1

+
2

V
4

 -
 1

+
2

V
5

 -
 1

+
2-20

0

20

40

60

80

100

120

Ú
č
in

n
o

st
 [%

]

 
Obr.  8 : Krabicový graf účinnosti HI vzorků V1 až V5 mezi měřícími body 1 a 2 

Z hodnot zobrazených v grafu (Obr.  8) lze vyhodnotit jako nejlépe účinný 
vzorek V2, kde byla použita jako hydroizolační clona fólie se spojem 
přeložením 50 mm. Naopak u vzorku V1, kde byla použita jako hydroizolační 
clona nerezové plechy se zámkovým spojem, byla propustnost vlhkosti 
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největší a tím nejmenší účinnost. U vzorku V5 byly naměřeny extrémy, které 
lze s největší pravděpodobností přisoudit vlivu okolních podmínek. 

U vzorků V3 a V4 je nepatrný rozdíl mezi mediánem, u vzorku V3 je 
medián roven 2,2 a u vzorku V4 je roven 2,3. U těchto vzorků byla použita 
stejná hydroizolace (asfaltový pás). Rozdíl byl pouze v tom, že vzorek V3 měl 
proveden spoj přeložením 100 mm a u vzorku V4 nebyl spoj proveden 
(hydroizolace je průběžná). U vzorku V3 má rozptyl hodnotu 2,24 a u vzorku 
V4 je roven 0,57. Horní a dolní kvantil je u těchto vzorků také rozdílný. U 
vzorku V3 je dolní kvantil roven 1,1 a horní kvantil 3,8, u vzorku V4 je dolní 
kvantil 1,9 a horní kvantil 2,9. Průměrné hodnoty vlhkostí jsou si u vzorku V3 
a V4 rovny, výrazný rozdíl je pouze mezi rozptyly u těchto vzorků. U reálného 
objektu bude v místě přeložení hydroizolace z asfaltového pásu v určitých 
časových intervalech zvýšená vlhkost, toto lokální zhoršení vlhkostního stavu 
zdiva má dočasný charakter, jelikož se vlhkost vlivem okolního zdiva 
poměrově srovná s místem, kde je hydroizolace bez přerušení. 

4.9.4 Prověření spolehlivosti měřící techniky 

V ČSN P 73 0610 [3] je uvedeno, že při použití nedestruktivních měřících 
metod, kam zvolená odporová metoda spadá, je třeba získané výsledky 
porovnat s obsahem vlhkosti zjištěné hmotnostní analýzou z odebraných 
kontrolních vzorků zdiva.  

Vzhledem k nutnosti porušení zkušebních vzorků, kvůli destruktivní 
zkoušce vlhkosti zjištění hmotnostní analýzou, byla metoda provedena až na 
konci experimentu. Při rozebírání vzorků byl odebrán cihelný střep. 
Laboratorní gravimetrická zkouška je časově i finančně náročná, proto byl 
zvolen pouze jeden vzorek a čtyři měření. Za reprezentativní vzorek byl zvolen 
blok V5, poloha měřícího bodu 1. Střep byl vyjmut z bloku, jednalo se o cihlu, 
ve které byly navrtány místa pro sondy. Výsledky a porovnání gravimetrické 
zkoušky a hodnot z měření odporovým vlhkoměrem jsou uvedeny v tabulce 
(Tab. 4).   

Byla provedena celkem čtyři gravimetrická měření, která proběhla 
v laboratořích Vysokého učení technického v Brně na Ústavu pozemního 
stavitelství. Měření č. 1 proběhlo bezprostředně po vyjmutí ze zkušebního 
vzorku. Další měření bylo provedeno během období červen - září 2012. Při 
gravimetrické metodě dochází k vysušení vzorku, takže mezi jednotlivým 
měřením byla cihla vždy navlhčena, a to takovým množstvím vody, aby se její 
vlhkost co nejvíce shodovala s předchozí naměřenou. 
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Tab. 4 : Hodnoty vlhkosti gravimetrickou metodou a odporovou metodou 

měření 
č./průběh 
měření 

hmotnost  
vlhkého 

vzorku [g] 

hmotnost 
vysušeného 
vzorku [g] 

vlhkost 
vypočítaná 
[% hm.] 

vlhkost 
naměřená 
odporem 
[% hm.] 

rozdíl mezi 
vypočtenou a 
naměřenou 
vlhkostí [%] 

měření č.1 4450 4125 7,878 8,8 10,468 

měření č.2 4330 4079 6,153 7,5 17,953 
měření č.3 4350 4059 7,169 8,5 15,655 

měření č.4 4405 4095 7,570 9,1 16,810 
 

   

Průměrná odchylka mezi gravimetrickou metodou a metodou měření 
odporovou metodou je 15,22 %. I když se procentuálně zdá chyba velká, stále 
se pohybuje v rozmezí 1 - 1,5 % hm. V této disertační práci u experimentů a 
jejich vyhodnocení se porovnávají vzorky, které byly ve stejném prostředí a 
měřené stejným přístrojem a za stejných podmínek. Z toho vyplývá, že 
všechna měření probíhala se stejnou chybou, a není nutné ji do porovnávání 
vzorků z laboratoře zahrnovat. Chybu měření by bylo nutné uvažovat při 
porovnávání vzorků z jiných prostředí, pro vyhodnocení konkrétních 
naměřených hodnot a jejich užití v hodnocení stavu konstrukcí. 

4.9.5 Experimentální měření in situ 

Měření in situ proběhlo na několika vybraných objektech. Objekty na 
kterých proběhlo měření: 

• rodinný dům Opava Kateřinky - RDOP 

• základní škola Opava - ZŠOP 

• rodinný dům Roveň v okrese Rychnov nad Kněžnou - RDRoveň 

Všechny výše uvedené objekty jsou z cihel plných pálených a proto u 
měřícího přístroje byl použito stejné nastavení materiálu jako u laboratorních 
experimentů. K porovnání byl zvolen vzorek V5, vzhledem ke všem kritériím 
a k nejpodobnějšímu průběhu hodnot vlhkostí u všech objektů. Rozmístění 
měřících bodů bylo u každého z objektů zvoleno co nejpodobněji jako u 
vzorku v laboratoři. 

Objekt rodinného domu v Opavě 

Jedná se o objekt rodinného domu v Opavě Kateřinkách. Dům je zděnou 
stavbou z cihel plných pálených. Objekt má celkem dvě nadzemní podlaží a 
podkroví. Objekt byl vystavěn roku 1950 v blízkosti vodního toku. Na 
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pozemku majitele nemovitosti se nachází studna s vodní hladinou v úrovni 4 m 
pod kótou okolního terénu. Objekt je situován rovnoběžně s komunikací. 
Uliční fasáda kopíruje uliční čáru, která přiléhá těsně k chodníku. Objekt celou 
jednou boční stěnou přiléhá k sousednímu objektu. Suterén je ze strany 
přiléhající ke komunikaci částečně pod úrovní terénu. Z druhé strany, kde 
přiléhá k zahradě, je na úrovni terénu. Hydroizolace u objektu nebyla nalezena, 
pravděpodobně zde nebyla, nebo již dožila. Vzhledem k této skutečnosti a 
viditelnému zavlhčení zdí, byl tento objekt vybrán pro porovnání s referenčním 
blokem č. 1 (bez hydroizolace) – vzorek V5. 

Měření vlhkosti w na obvodové konstrukci ze strany od zahrady proběhla 
v roce 2009. Zdivo je tl. 450 mm, pro měření byla zvolena hloubka cca 200 
mm, tedy přibližně uprostřed stěny. Měřící body byly půdorysně od rohu 
budovy vzdáleny 2,6 m. Svisle nad sebou byly umístěny následovně: 200 mm 
nad terénem (těsně nad podlahou suterénu), mezi polohou měřícího bodu 1 a 
2 bylo 500 mm a mezi bodem 2 a 3 bylo 300 mm. V měřícím bodě 1 proběhlo 
měření z interiéru objektu, v bodě 2 a 3 z exteriéru. 

 

 
Obr.  9 : Průběh měření na objektu rodinný dům Opava – měřící bod 3 

Průměrná hodnota naměřených vlhkostí w u objektu rodinného domu 
v měřícím bodě 1 je rovna 33,9 %, v bodě 2 je rovna 28,1 % a u bodu 3 je 
rovna 14,8 %.  

Pro porovnání bylo zvoleno u vzorku V5 stejné období, v jakém proběhlo 
měření na rodinném domě v Opavě – duben, květen a červen 2009. Celkem u 
vzorku V5 v tomto období proběhlo 21 měření. Průměr ve zvoleném období v 
měřícím bodě 1 je roven 32,5 %, v bodě 2 je hodnota průměru 25,8 % a v bodě 
3 je 10,3 %. 

Průměrné hodnoty vlhkostí w u objektu rodinného domu v Opavě jsou vyšší 
o 2 – 4 % hm. Vzhledem k měření reálného objektu, který na rozdíl od 
experimentů v laboratoři, měl omítky lze konstatovat, že průběh vzlínající 
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vlhkosti byl stejný. Větší rozdíl v průběhu je vidět pouze v bodě 3, to se dá 
přisoudit právě omítkám na rodinném domě. Exteriérová vápenocementová 
omítka na zdivu rodinného domu byla v minimální tloušťce 35 mm. U vzorku 
V5 nejsou omítky, zdivo proto mohlo mnohem lépe uvolňovat vlhkost do 
okolního prostředí. Přestože u experimentu byla použita fólie pro minimalizaci 
odparu z bloků do boku a nahoru, nebyl tento jev 100 % eliminován. Odpar 
vlhkosti do okolního prostředí u rodinného domu byl menší než u vzorku V5.  

 

Vzorek V5 a objekt RD v Opavě
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Obr.  10 : Spojnicový graf naměřených hodnot vlhkosti w vzorku V5 a RD Opava 

Ve spojnicovém grafu (Obr.  10) jsou znázorněny hodnoty referenčního 
bloku č. 1 (V5) a hodnoty naměřené u objektu rodinného domu v Opavě. 

Objekt rodinného domu v obci Roveň 

Dalším realizovaným měřením in situ byl objekt rodinného domu v obci 
Roveň u  Rychnova nad Kněžnou. Objekt rodinného domu je zděnou stavbou. 
Nosné obvodové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva - cihel plných pálených a 
škvárobetonových tvarovek bez omítek, vnitřní zdivo je pouze z cihel plných 
pálených. Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený s nevyužívanou 
půdou. Funkčně je rozdělen na dvě části, jedna část je obývána a druhá dříve 
sloužila jako hospodářská část domu pro ustájení a chov domácích zvířat, nyní 
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bez využití. Objekt se nachází na vrcholu kopce, na pozemku majitele 
nemovitosti se nachází studna s vodní hladinou v úrovni 25 m pod kótou 
okolního terénu. 

 

Obr.  11 : Objekt rodinného domu Roveň 

 

Vzorek V5 a rodinný dům Roveň
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Obr.  12 : Spojnicový graf naměřených hodnot vlhkosti w vzorku V5 a RD Roveň 
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U obvodových zdí je vidět ještě původní použitá asfaltová hydroizolace. U 
vnitřních zdí bohužel nebyla nalezena a vzlínající vlhkost se zde projevovala 
vysokou vlhkostí omítek a zdiva až do výšky 1,5 m. Byla zde provedena 
sanace vlhkosti zdiva – ručním podřezáním zdiva a vložením hydroizolace 
z asfaltových pásů. Ruční podřezání bylo zvoleno vzhledem k jednoduchosti 
provedení u zdiva z cihel plných pálených s průběžnou spárou a nízkým 
cenovým nákladům. Z časových důvodů odložením prací až na rok 2013 
nebylo provedeno plánované kontrolní měření po provedené hydroizolaci. 

Měření bylo provedeno na vnitřní nosné stěně z cihel plných pálených 
tloušťky 300 mm. Zdivo mělo z jedné strany omítku a z druhé bylo 
neomítnuto, jednalo se o stěnu oddělující část obytnou a nevyužívanou. Část 
obytná je vytápěna, část bývalých chlévů je nevytápěna a větrána během 
celého roku.  

Průměrná hodnota vlhkosti u objektu rodinného domu Roveň v měřícím 
bodě 1 je rovna 28,9 %, v bodě 2 je rovna 23,4 % a v bodě 3 je rovna 17,9 %.  

Celkem u vzorku V5 ve stejném období proběhlo 13 měření. Průměr ve 
zvoleném období v měřícím bodě 1 je roven 34,8 %, v bodě 2 je hodnota 
průměru 28,2 % a v bodě 3 je průměr 22,4 %.  

Průměrné hodnoty vlhkostí w u objektu rodinného domu na Rovni se od 
vzorku V5 liší o 4,5 – 6 % hm. Průběh vlhkosti je podobný.  

Rozdíl vlhkosti je s největší pravděpodobností zapříčiněn nižší hladinou 
vody v okolním prostředí u rodinného domu. Dalším parametrem mohou být 
jiné vlastnosti použitých materiálů, okrajové podmínky a způsob užívání 
objektu. V porovnání s měřením, které bylo provedeno na rodinném domě 
v Opavě, kde hladina spodní vody je poměrně vysoko a hodnoty vlhkosti ve 
srovnání se vzorkem V5 byly hodně podobné, lze konstatovat, že tato příčina 
je hlavní faktor, který měl vliv na vlhkost měřených konstrukcí.   
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5 ZÁVĚR, PŘÍNOS PRO PRAXI A DALŠÍ 
ROZVOJ VĚDY 

Cíle disertační práce byly naplněny, a to v celém rozsahu, tak jak byly 
předem formulovány. V nezbytném teoretickém úvodu práce byly shrnuty a 
vzájemně konfrontovány souhrnné informace o současném stavu řešené 
problematiky se zaměřením na problematiku hydroizolací a jejich spojů. V 
laboratoři byly vyzděny zkušební bloky s následnou aplikací vybraných druhů 
hydroizolací a jejich spojů. Byl zajištěn přístup migrující vzlínavé vlhkosti za 
pomocí máčecích van s udržovanou hladinou vody. Dále na základě získaných 
měření byly podrobně formulovány výsledky a byla provedena matematická 
analýza. Proběhla měření in situ na reálných vytipovaných objektech. A v 
závěru práce byly formulovány podstatné výsledky provedených analýz. 

 

Hlavní výsledky disertační práce 

Výsledky disertační práce jsou uvedeny vždy v rámci příslušných kapitol. 
Základní přínos práce lze shrnout do následujících bodů. 

• Jako nejlépe izolující materiál ve spoji z použitých materiálů při 
definovaných okrajových podmínkách lze vyhodnotit hydroizolační 
fólii se spojem přeložením o 50 mm - vzorek V2.  Její účinnost je 
97,3 %. 

• Nejméně izolující hydroizolace se spojem je nerezový plech - vzorek 
V1. Její účinnost je 88,4 %. Pronik vzdušné odpařované vlhkosti je 
pravděpodobně způsoben tím, že vlhkost v rámci nerezových plechů 
téměř výlučně proniká přes spoj hydroizolace, nad kterým byl měřící 
bod umístěn.  

• Rozdíl mezi asfaltovou hydroizolací se spojem přeložením 100 mm a 
hydroizolací průběžnou, jak je tomu u vzorků V3 a V4, je pouze v 
rozptylu hodnot vlhkostí v měřícím bodě 2. U obou vzorků jsou 
průměry naměřených vlhkostí w téměř shodné. Tudíž lze tento spoj 
hodnotit jako účinný. 

• U vybraných objektů měřených in situ, je průběh vlhkosti podobný 
jako u vzorku V5. Na rozdílné naměřené hodnoty vlhkostí w mají 
velký vliv okolní podmínky, způsob užívání objektů, provedené 
sanace apod.  

Výsledky disertační práce naznačují, že u jinak vynikajících izolačních 
materiálů, jako jsou nerezové plechy, vyvstává očekávaný problém způsobený 
provedením spojů, které byly v minulosti mnohokrát řešeny. Vzhledem k 
nízkým hodnotám prostupující vlhkosti nad aplikovanými hydroizolacemi lze 
říci, že účinnost všech provedených opatření je vysoká, dle klasifikace vlhkosti 
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zdiva (ČSN P 73 0610 - tabulka A.1)[3] se vlhkost zdiva w [% hm.] nad 
hydroizolací pohybuje ve stupni velmi nízkém a nízkém, max. rozdíl  w = 2,9 
% mezi jednotlivými vybranými druhy hydroizolací a jejich spoji je minimální. 
Procentuální rozdíl vlhkostí mezi polohou měřících bodu 1 a 2 - tzn. mezi 
namáhanou částí vzorku vzlínající vlhkostí a vzorku nad hydroizolací, kde je 
již vzlínající vlhkost eliminována hydroizolační clonou je v průměru 89,8 %. 

Lze konstatovat, že účinnost hydroizolačních clon je vysoká, všechny 
uvedené materiály a jejich spoje vyhovují požadavkům normy. Při návrhu 
materiálů pro sanaci je tedy vhodné zohlednit vliv okolního prostředí, např. 
způsob namáhání konstrukce, použití navazujících hydroizolačních vrstev 
(hydroizolace podlah, svislé hydroizolace apod.), dále na životnosti použitého 
materiálu a na tom zda má být hydroizolace odolná vůči chemickým, 
biologickým a mechanickým účinkům vnějšího prostředí. 

 

Možnosti dalšího výzkumu v dané problematice 
Vzhledem k poměrně širokým možnostem dalšího výzkumu v této oblasti 

jsou zde uvedená témata, která úzce souvisejí s tématem disertační práce a 
témata související s danou problematikou, jejíž řešení bylo nad rámec této 
disertační práce. V rámci další teoretické a experimentální činnosti by bylo 
vhodné získané výsledky rozšířit o tyto náměty ke zkoumání: 

• provedení experimentu na dalších vzorcích nosných konstrukcí – 
nepálená hlína, kamenné zdivo a jejich kombinace, které by mohly být 
předmětem dalšího zkoumání, 

• analýza účinnosti dalších typů hydroizolačních materiálů a spojů, které 
nebyly předmětem této disertační práce, 

• aplikace jednotlivých vybraných hydroizolačních clon na reálných 
objektech a porovnání naměřených výsledků s laboratorním 
experimentem, 

• aplikovat aktivní měřící zařízení, zvolit měřící ústřednu s automatickým 
kontinuálním záznamem měřených hodnot a záznamem informací o 
vlhkosti a teplotě okolního prostředí. 

Objekt není možné zkoumat ve všech možných souvislostech, analyzovat jej 
ze všech hledisek. Je nutné vybrat souvislosti, které jsou pro daný účel 
zkoumání a pro zvolené hledisko podstatné. Nelze říci, že výše uvedené 
náměty na zkoumání jsou konečným výčtem možností zkoumání v oblasti 
hydroizolací a jejich spojů.   
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8 ABSTRACT 

Parameters that characterizes quality internal building environment come 
forth these days. One of the main reasons for the choice of the topic of this 
thesis is to ensure the quality of the internal environment and well-being 
during the usage of the buildings. Prevention of the excessive wall dampness is 
one of the basic conditions of a healthy and quality building environment. 

The thesis verifies reliability and compares the efficiency of the selected 
damp-proof materials and its joints. The first part deals with the influences that 
are reasons for the dampness of the buildings, earmark of an interest area, 
introducing of the valid legislation focused on the building redevelopment, 
consideration and evaluation of the building constructions in light of the 
dampness. 

The next part of the thesis sets main and partial targets and consecutive steps 
leading to fulfilment of the targets. Selection of the appropriate redevelopment 
procedures, materials and joints of the selected materials selected for the 
experiment realization follows. As this area is relatively large, we selected 
mechanical redevelopment methods reaching the walls and three most 
commonly used materials and its joints within the framework of the selected 
methods.  There are three main steps set in the thesis: preparation of the 
methodology and experiment realization, measurement optimization and 
measurement within the laboratory and on the real buildings, comparison and 
evaluation of the measured values.  

Experimental part of the thesis took place between the years 2008 - 2011. 
Experiment realization comprises of material acquisition, building of the test 
samples and application of the single redevelopment measures. The next step 
includes measurement on the individual samples on the fixed measuring 
points. Measurements are evaluated through the mathematical statistical 
methods. Efficiency of the particular materials are compared and evaluated. 


