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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
Objekt:   Ladova 2043 / 5, 128 00 Praha 2 – Nové M ěsto.  
 
Majitel:    Bytové družstvo Ladova 5 / 2043 

Ladova 5 / 2043, 128 00 Praha 2 – Nové Město 
    IČ: 614 63 221. 
 
Zastoupení:   Ing. Richard Němeček  

předseda BD 
 
Projektant:   I. N. R. - Ing. Radek Belza, Ph.D. 

Bašteckého 18, č. p. 2503, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČ: 151 14 252. 

 
Umístění stavby:  Ladova č. p. 2043 č. e. 5, 128 00 Praha 2 – Nové Město 
    na parcele 1300 katastrální území 727181 Nové Město LV 1420
    památkově chráněné území. 
  
Předmět projektu:  PRŮZKUM ZDIVA - SANAČNÍ NÁVRH 
 
 

2. OBSAH PROJEKTU 
 
Projekt obsahuje orientační průzkum zdiva budovy z hlediska vlhkosti a salinity. Podzemní 
podlaží bylo zaměřeno s provedením fotodokumentace stávajícího stavu poškozeného zdiva. 
Na základě průzkumu byl vypracován sanační návrh. 
 
 

3. POPIS BUDOVY, STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Jedná se o bytový dům z roku 1922, který leží ve středu ulice Ladova a tvoří s vedlejším po-
pisným číslem 3 jeden celek. Jde o sedmipodlažní podsklepenou budovu s obytnou mezone-
tovou střešní vestavbou pod mansardovou střechou. Budova má nosné obvodové zdi zděné 
z cihel pálených v tloušťkách od 0,45 ÷ 0,90 m (7NP ÷ 1NP). Ve sklepě jsou obvodové zdi 
prolomeny výklenky. Budova je zděná z pálených plných cihel a nebyla v minulosti v obvo-
dových zdech zateplována. Uliční fasáda je zdobně profilována a vzhledem k umístění 
v památkově chráněném území nemohla být zateplena, ale byla opravena, včetně soklu. 
 
Samotná posuzovaná část budovy je jediné podzemní podlaží a jeho obvodové zdivo pod 
úrovní terénu. Podzemní prostory byly mírně dispozičně měněny, protože sloužily pro různé 
účely. Původně zde byly dle archivní dokumentace sklepy na uhlí a dřevo pro potřeby bytů. 
Postupně tato funkce pozbyla smyslu a sklepy sloužily jen jako skladovací prostory pro jed-
notlivé byty. Sklepy u uliční čáry byly využívány spolu nebytovými prostory v přízemí domu. 
Odsud také byl vybudován nový vstup schodišti. Provedly se zde četné konstrukční úpravy 
v příčkách, podlahách, stropech i obvodových zdech. Prostory nebyly přímo vytápěny, přesto 
se zde udržuje s menšími odchylkami stálá teplota blížící se k temperaci. 
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4. DISPOZICE A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
 
Suterénní prostory mají vstup z chodby domu a z nebytového prostoru. 

 
 
Sklepní prostory jsou tvořeny polovinou podélného třítaktu společného domu. V uliční části 
jsou v obvodovém zdivu čtyři výklenky ve formě anglických dvorků. Cihlové zdivo je v dis-
pozici doplněno také lehkými příčkami jednotlivých kójí. Podlahy jsou betonové. Strop tvoří 
železobetonová deska a ta je podhledově různě upravena. Výškově jsou podlahy v relativních 
výškách k podlaze přízemí v rozmezí -3,05 ÷ -3,15 m. Dvorní opěrná zeď je prolomena čtyř-
mi výklenky, stejně tak je u obou dělících stěn sousedních domů ve středu světlík.  
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5. STAV ZDIVA 

 
Obvodové zdivo z plných pálených cihel CPp klasického formátu je zděna na maltu vápeno-
cementovou, či přímo na MV. Tloušťka obvodových zdí je 0,90 m, tedy tři pásy vazáků. Šířka 
je však často prolamována četnými výklenky. Cihla je jednoznačně nevhodným stavivem pro 
zdivo pod terénem s vlivem zemní vlhkosti, tlakové vody a vlivu solí, či naopak hladové vo-
dy. Proto naši předci používali jako materiál kamenné zdivo na lepší maltu, zejména pak opu-
ku či kámen z místních zdrojů. Pokud bylo navrženo zdivo rovnou jako cihelné, bylo dopro-
vázeno z líce budovy izolační přizdívkou z odolných cihel na bázi vodovzdorného betonu, ne 
tedy pórovitého cihelného střepu. Toto zajištění nebylo v tomto případě prokázáno. Další 
možností byla izolace hydroizolačním pásem, penetrací či utěsnění jílem. Ani tato opatření 
nebyla prokázána. Povrchy zdiva zejména obvodových zdí se projevují v mírnější variantě 
klasickými vlhkostními mapami v různých stupních zasažení a v horší variantě je již omítka 
částečně opadaná, v některých případech byla preventivně otlučena až na cihlu. Vysoká 
hmotnostní vlhkost je zde dlouhodobě působící a to téměř výhradně na obvodových zdech 
uličních fasád. Nejkritičtější místa jsou v prostoru střední části uličního traktu. Zasažení jed-
notlivých místností je zřejmé z pořízené fotodokumentace. 
 
 

6.  SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE 
 
Kanalizace je v původním provedení podle projektu budovy, který je zachován v archivu 
Městské části Praha 2. V ulici Ladova je ve středu komunikace jednotná kanalizace.  Jsou zde 
také dešťové svody s lapači, které jsou rovněž zaústěny do městské kanalizace.  
 
K budově v ulici přiléhá chodník s krytem z asfaltobetonu, který jsou sice často záplatovaný, 
nicméně kryt je možno považovat za nepropustný. Nepropustnost již není možné zcela kon-
statovat v místě vjezdu do budovy, který je z hrubých žulových kostek. Podkladní lože se tady 
předpokládá z betonu a tedy také nepropustné. Otázkou je správné vyspádování pláně chodní-
ku a těsnění napojení chodníku na fasádu. Sklon chodníků je správný tedy 2% od budovy 
směrem ke komunikaci, která je osazena řadou uličních vpustí. Také niveleta chodníků odpo-
vídá s konstantním převýšením niveletě přilehlé komunikace. Pro funkci odvádění dešťové 
vody je také vzhledem k částečně spárovému propustnému povrchu důležitá skladba podklad-
ních vrstev komunikací.  
 
 

7. PRŮZKUMY 
 
Prováděné průzkumy měly za cíl zjistit původ vlhkosti zdiva a jeho salinitu. Postupovalo se 
dle doporučených kroků časově navazujících průzkumů. 
 
7.1 Hydrogeologie 
Hladina spodní vody je i přes nedalekou Vltavu díky umělé regulaci toku a zvýšení úrovně 
terénu stavbou zdí podél toku s navýšením přilehlého terénu hluboko pod posuzovanou úrov-
ní. Podloží je tedy sypané a nehrozí ani puklinové, nebo tlakové vody. 
 
7.2 Archivní průzkum u starých budov 
Ze starých fotografií bylo zjištěno, že přilehlé komunikace původně z propustného krytu se 
nijak výškově ve své niveletě neměnily. Mramorová mozaika byla zaměněna za asfalt.  
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7.3 Sondy složení konstrukcí 
Předpokládá se původní cihelné zdivo, pokud by na původní zdivo byla přidána nějaká pene-
trace či hydroizolace, projevilo by se to výrazně na průběhu vlhkosti. Velká část zdiva je na-
víc obnažena na cihlu. 
 
7.4 Stanovení stupně zatížení zemní vlhkostí – postupu vody v zemině po dešti 
Podle DIN 18 195, se předpokládá koeficient postupu zemní vlhkosti k menší než normové 
10-4m.s-1, tedy v zátěžovém stavu prosakující vody. Je zde i hranice zatížení tlakovou vodou. 
 
7.5 Změny stavby během užívání a vliv okolí 
Obvodové stěny jsou původní, žádná část sklepa nebyla zasypána. Jistý vliv hrálo dodatečné 
umístění základů výtahových šachet. Využití budovy je od počátku stejné. Nebyly zde tedy 
provozy zvyšující zatížení vnitřních konstrukcí solemi, vlhkostí, oleji či dehty. Výšky komu-
nikací, stavba nových domů v okolí ani terénní konfigurace neměly negativní vliv.  
 
Vytápění a topení v objektu zůstalo, co se týče posuzované části stejné. Výplně otvorů byly 
v minulosti měněny, ale jednalo se o kladná opatření. Odtah vzduchu lokálními topeništi 
v minulosti nebyl – v případě klasického topeniště by měl kladný účinek.  
 
7.6 Kvalifikace hmotnostní vlhkosti zdiva 
Klasifikace hmotnostní vlhkosti zdiva podle ČSN 73 0610 stanoví v hmotnostních procentech 
vlhkost jako nízkou (3,0 % - < 5,0 %), vlhkost zvýšenou (5,0 % - <7,5 %), vlhkost vysokou 
(7,5 % - <10 %) a vlhkost velmi vysokou (> = 10,0 %). Pro stavební účely je třeba stanovit 
přiměřenou hmotnostní vlhkost materiálu v závislosti na provozním využití posuzovaných 
prostor a ve vazbě na požité stavební materiály. Pro cihelné zdivo je tak přiměřená vlhkost 
z fyzikálního hlediska 2,9 % (3,5 % pro maltu vápenocementovou) při relativní vlhkosti 35 %, 
6,5 % (5,5 % MVC) při relativní vlhkosti 60 % a 6,7 % (5,8 % MVC) při relativní vlhkosti 
70 %. Pro posuzovanou budovu uvažujeme relativní vlhkost ~ 60 % a tomu odpovídá hmot-
nostní vlhkost materiálu do 5 %. V řešených prostorech se předpokládá jako jediný zdroj vlh-
kosti člověk, tedy cca. 100 g vodní páry za hodinu. Orientační měření povrchů se provádí 
kapacitním odporovým vlhkoměrem, jinak je pro určení skutečné vlhkosti použít laboratorní 
zkoušku. Dalším posuzovaným faktorem by měla být salinita zdiva, tedy obsah solí 
v hmotnostních procentech.  
 
Tab. 1. Zatížení zdiva salinitou 

Druh Zatížení negativní Zatížení slabé Zatížení střední Zatížení silné 

solí 0 1 2 3 

Dusičnany   

 

    

NO3 < 0,02 % 0,02 ÷ 0,12 % 0,12 ÷ 0,50 % > 0,50 % 

Ca(NO3)2 < 0,03 % 0,03 ÷ 0,19 % 0,19 ÷ 0,80 % > 0,80 % 

Sírany 

 

  

 

  

SO4 0,00 ÷ 0,20 % 0,20 ÷ 0,80 % 0,80 ÷ 1,60 % > 1,60 % 

CaSO4 0,00 ÷ 0,28 % 0,28 ÷ 1,13 % 1,13 ÷ 2,26 % > 2,26 % 

Chloridy   

 

    

Cl 0,00 ÷ 0,05 % 0,05 ÷ 0,30 % 0,30 ÷ 0,80 % > 0,80 % 

CaCl2 0,00 ÷ 0,08 % 0,08 ÷ 0,47 % 0,47 ÷ 1,24 % > 1,24 % 

Zdroj: Ing. Michael Balík, CSc. 
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V posuzovaných prostorech nebylo prokázáno zásadní zasolení povrchu výluhy solí. Horší 
situace je v obsahu síranů v uličním obvodovém zdivu, předpokládá se, že je to vyvoláno pů-
sobením kyselých dešťů vlivem obsahu škodlivin v atmosféře Prahy. 
 
 

8. PŘÍČINY PORUCH 
 
Příčin poruch vlhkostního režimu může být několik. 
 

8.1 Průsaky do podloží od porušené kanalizace. 
 
Tato varianta je hodně vyloučena, přestože se objekt nachází v  oblasti, kde povodeň v roce 
2002 ničila kanalizační sítě. Také se neprováděly úpravy komunikace ve velkém měřítku, 
které by mohly kanalizaci narušit. Vzhledem ke stáří dotčené kanalizace lze ale uvažovat o 
různých lokálních netěsnostech za dlouhou dobu fungování s menšími průsaky do okolního 
terénu. Osa kanalizace je ale značně vzdálena od domu. 
 

8.2 Špatné konstrukce přilehlých komunikací.  
 
Přilehlé chodníky mají správný příčný sklon od budov pro odvod dešťové vody (obecně stačí 
1° sklonu, který je zde ještě větší). Také nepropustný kryt z asfaltobetonu neumožní pronikání 
vody do podloží spárami. Zde je nutné vědět, jestli je v podloží betonová deska vyspárovaná 
od budovy, nebo propustná zemina, která vlhkost přivede do podzemního obvodového a zá-
kladového zdiva. Vzhledem k rovinnému vzhledu chodníků bez propadů se předpokládá pod-
kladní tuhá deska. Ani správná konstrukce chodníku nebrání před náporovým deštěm směrem 
na fasádu ve dvorní části, kde je pouze žulová dlažba z hrubých kostek patrně na pískovém 
podloží. Spáry jsou navíc zarostlé a to svědčí o značné vlhkosti. Pokud by se projevila pro-
pustnost krytu dvora, musela by se dotyková spára odkrýt a vybavit drenáží s dostatečnou 
izolací základového zdiva. Tato varianta by byla velmi drahá. 
 

8.3 Havárie vnitřních rozvodů. 
 
Tato varianta se vylučuje, vzhledem k tomu, že destrukce je průběžná a nikoliv lokální. 
 

8.4 Voda, která vzlíná do zdiva ze základů. 
 
V době výstavby se nedostatečně izolovaly základy proti vlhkosti. Nebyly potřebné materiály 
ani technologie. Z těchto důvodů se s vodou z podzákladí již počítalo a sklepy se navrhovaly 
bohatě větrané a posílené mnohdy dvojitou zdí se vzduchovou provětrávanou mezerou. Tedy 
tento vliv je přítomen, ale není zásadním problémem. Podřezávání metr tlustých zdí s klade-
ním izolace by vyvolalo velké náklady s nezaručeným výsledkem. 
 

8.5 Voda, která se kumuluje pod přilehlými komunikacemi a do zdiva vniká druhotně. 
 
Budova je založena na náplavce Vltavy.  Voda prostupuje zeminou z přilehlých vyvýšených 
partií a proniká do vrstvy pod podložím, kde je stálá vlhkost, navíc se nemůže odpařovat vli-
vem nepropustného krytu chodníku. To by také objasnilo celoobvodový efekt. Tato příčina je 
jen druhotná a na vlhkosti ve zdivu se podílí minimálně, navíc jí nelze efektivně zabránit. 
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8.6 Nepropustné obklady stěn. 

 
Nebyly při místním šetření zaznamenány. 
 

8.7 Nedostatečné větrání vnitřních prostor. 
 
Projevuje se velmi výrazně. Původní prostory byly větrány z prostorů anglických dvorků 
v ulici Ladova, čerstvý vzduch procházel podzemím přes četné otvory a přes šachtové výde-
chy odcházel do prostor dvora. Tento stav vedl ke stálému provětrávání podzemních prostor 
relativně suchým vzduchem, který vysušoval zdi, odváděl vzdušnou vlhkost a distribuoval 
teplý vzduch v létě do podzemních prostor. 
 

8.8 Nedostatečné vytápění podzemních prostor 
 
Prostory nebyly původně vytápěny a nepanují zde ani nyní extrémně nízké teploty. Při nor-
mální funkci podzemních prostor to tedy není třeba, přesto má vytápění vysušující účinek, 
pokus se ohřátý vzduch odvádí mimo budovu a tím je odváděna i vodní pára ve vnitřním pro-
středí. Ideální byl v minulosti krb, či kamna, která přes komín zajistila i odtah vzduchu. 
 
Neodváděný vlhký vzduch může zapříčinit velmi vysoké koncentrace vlhkosti v některých 
ochlazovaných částech podzemních místností. Takže pokud budeme uvažovat teplotu exterié-
ru v zimě – 12° C a v interiéru kolem 10° C, může zde dojít k vlhkosti vzduchu až 80% nasy-
cenosti, ale v přechodu niky může být až 98%. Tam pak dochází ke kondenzaci vodní páry 
vlivem rosného bodu, poškozování omítky i vnitřní struktury zdiva a ke vzniku plísní. 
 
 

9. NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ 
 
Vzhledem k tomu, že důsledná vanová izolace zdiva těžkými asfaltovými pásy a plasty s pod-
řezáváním obvodového zdiva a zaizolování přilehlých podlah by byla velmi technicky nároč-
ná a vyžádala by si obrovské prostředky, jsou proveditelnější výhodnější metody využívající 
fyzikálních zákonů a nových sanačních materiálů. Jedná se o: 
 

• Metodu mírné aktivní elektroosmózy. 
• Nanesení sanačních omítek na vybrané poškozené části. 
• Obnovení cirkulace vzduchu ve všech vnitřních prostorech. 

 
ELEKROOSMÓZA 
 
Jedná se o sanační metodu, která využívá potencionálu stejnosměrného elektrického proudu 
ve zdivu, který potlačuje proces kapilárního vzlínání vody. Je to označení pro elektroosmotic-
ký tok (ElectroOsmotic Flow). Jde o jednu z hybných sil kapilární elektroforézy. Vzniká io-
nizací silanolových skupin na vnitřní straně kapiláry. V důsledku této ionizace se vnitřní stěna 
kapiláry chová, jako by měla negativní náboj. Tento negativní náboj přitahuje kationty z roz-
toku, které migrují ke katodě. Vzhledem k malým rozměrům kapiláry s sebou strhávají i ani-
onty, které migrují také ke katodě (za předpokladu, že mobilita EOF je větší, než mobilita 
aniontů). Díky elektroosmotickému toku je tedy v kapilární elektroforéze možné stanovit sou-
časně kationty i anionty. Do zdiva se aktivně vnáší stejnosměrné elektrické napětí, které pak 
mezi anodou a katodou vytváří okruh, který současně distribuuje kapalinu v pórech. 
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Metoda je vhodná pro odvod vody ze všech pórovitých materiálů, jako je cihelné zdivo nebo 
omítka, protože v nich dochází k pohybu vody působením kapilárních sil.  
 
Systém se skládá z následujících prvků. 
 
Anoda – kladné elektrody. 
 
Jedná se o průběžnou elektricky vodivou mřížku (většinou plast na bázi uhlíku) s výškou min 
250 mm, do které přivádí proud zdrojový kabel z napáječe. Vytváří se tak kladný pól elektric-
kého pole. Podmínkou je, aby všechny použité materiály splňovaly podmínky chemické, elek-
trochemické a biologické odolnosti. 
 
Katoda – záporné elektrody. 
 
Vytváří protipól anodě a vytváří tím elektrické pole mezi oběma póly. Opět jsou dotovány 
elektrickým stejnosměrným proudem z napáječe. Jedná se o tyče délky 635 mm (zapouštějí se 
ale do 1 metru) s průměrem 30 mm, které jsou vyrobeny z elektricky vodivého grafitem plně-
ného plastu, které jsou navzájem vodivě propojeny kabelem s dvojitým izolačním pláštěm. 
Zapouštějí se většinou šikmo do základového zdiva.  
 
Řídící skříňka. 
 
Malá skříňka v provedení pro vlhké prostředí. Připojuje se na přímo na domovní elektrickou 
síť ~ 230 V / 50 Hz se zabezpečením, aby se toto napětí nemohlo dostat k elektrodám. Přístroj 
indikuje procházející proud, který postupně s vysycháním zdí klesá (mají větší odpor – měří 
se v mA). Spotřeba proudu skříňky pro odvlhčení celé budovy je minimální (mohla by být i 
na baterky). Skříňka transformuje střídavý proud 230 V na stejnosměrný nižšího napětí, snímá 
hodnoty proudu v elektroosmotickém okruhu v mA, zaznamenává čas provozu zařízení a 
umožňuje i více funkcí a okruhů.  
 
Propojovací vodiče. 
 
Jedná se o měděné kabely CYKY 1÷2 mm v ochranné pryži, které jsou vedeny drážkami 
v zemi či zdivu a v exponovaných místech přes chráničky průměru 16 mm. Propojeny jsou 
dutými koncovkami, které se mechanicky deformují, chrání se pryží s lepidlem a po tepelném 
působení přilne k vodičům. Je to tedy vodotěsný a vzduchotěsný (hermetický) spoj. Kontrolní 
spojovací krabičky se umísťují co nejblíže anodě. Veškerá výše uvedená zařízení by měly být 
vyrobena z velmi kvalitních materiálů s životností minimálně 10 let. 
 
SANAČNÍ OMÍTKY  
 
Stará omítka se metr nad znatelnou hranici na fasádě a po celé vnitřní ploše obvodových zdí 
včetně zasažených stropů otluče. Spáry se vyškrábou do hloubky, zdivo se důkladně vyčistí a 
zbaví prachových částic. Praskliny a díry se vyplní sanační vyrovnávací maltou do rovné plo-
chy. Zdivo v úrovni pod terénem bude opatřeno těsnící stěrkou, která zabrání působení nega-
tivní tlakové vody a umožní paropropustnou separaci vody a také chrání proti nasycení sole-
mi. Provede se sanační podhoz ve velmi tenké vrstvě. Na podhoz bude nanesena sanační 
omítka v tloušťce cca. 15 mm. Povrch omítky se zdrsní a vrstva se nechá důkladně vyschnout 
minimálně 15 dní.  
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Po technologické přestávce se provede vrchní jemná sanační omítka v minimální tloušťce 10 
mm. Sanační omítky se plynule naváží na stávající zachované omítky. Fixování rozvodů sítí 
nesmí být prováděno sádrou, ale speciálními materiály s pojivy na bázi sanačních omítek. 
Jako finální povrch se v interiéru se doporučuje silikátový hydrofobní nátěr s minimálním 
difuzním odporem. Uspokojivé výsledky dávají například materiály firmy Schonburg Čechy a 
Morava, s.r.o. Výše uvedené postupy jsou obecné, pro přesný popis technologií a materiálů je 
třeba použít manuál sanačního systému (např. Aquafin) včetně typických detailů pro jednotli-
vá řešení. Tento systém byl již několikrát úspěšně použit při sanaci zdiva historických a silně 
vodou exponovaných objektů. 
 
OBNOVENÍ CIRKULACE VZDUCHU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORECH 
 
Jedná se o nejlevnější a přesto vysoce účinné řešení. Po eliminaci veškerých průsaků z okolí 
budovy (zvláště jsou u průchodu sítí obvodovým zdivem) by se obnovil původní větrací sys-
tém. To znamená do anglických dvorků zajistit přístup co největšího objemu čerstvého vzdu-
chu, tak aby do nich nezatékalo. Přes mřížky by vzduch proudil přes prostupy mezi dělícími 
zdmi a dveřní výplně a postupoval až do dvorního traktu, kde jsou již funkční odvětrávací 
šachty s mřížkami chráněnými proti náporovému dešti. Cirkulaci lze urychlit otvíráním dveř-
ních výplní, lokálně nuceně ventilátory se spínacím čidlem (jak je již v jedné místnosti reali-
zováno). Množství odvedené vodní páry lze zvýšit ohřevem vzduchu vnitřních prostor, anebo 
přímo v místě nasávání čerstvého vzduchu. Vytápění podzemních prostor za tímto účelem by 
bylo finančně náročné a ekonomicky zdůvodnitelné pouze v případě dlouhodobějšího pobytu 
osob v těchto prostorech. Větrání by v tomto případě odvádělo i zkažený vzduch a muselo 
zajistit jeho potřebnou hodinovou výměnu. 
 
10. DOPORUČENÍ 
 
Vzhledem k poměrně malému rozsahu poruch vzniklých vlhkostí obvodové zdiva se doporu-
čuje a zatím postačí obnovení intenzivní cirkulace vzduchu ve vnitřních prostorech. Toto 
řešení by se mělo zvláště v letních měsících aktivně podílet na odstraňování zisků vlhkosti ve 
zdivu. Poškozené části pak očistit a opatřit sanační omítkou dle výše uvedeného postupu. Po-
užití elektroosmózy, difuzní metody nebo dokonce dodatečné izolování základového zdiva je 
v tomto případě mimo poslední případ vzhledem k poruchám zatím předčasné. 
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FOTODOKUMENTACE 
 

 
  
Obr. 1 – Vstup do domu 
 

 
 
Obr. 2 – Napojení dvorní plochy 
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Obr. 3 - Poruchy u vnitřní strany obvodového zdiva 
 

 
 
Obr. 4 – Porucha povrchu v rohu 
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Obr. 5 – Nucená ventilace se spínačem 
 

 
 
Obr. 6 – Porucha v rohu pod stropem 
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11. ZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ 
 
Je třeba výrazně změnit nasávací otvory v anglických dvorcích v ulici Ladova. Plocha nasá-
vacích otvorů by měla být rozdělena rovnoměrně a nasávací profil by měl mít minimálně plo-
chu výdechových mřížek na dvoře. 
 
Pokud by měl být provozován nebytový prostor ve stávajícím skladu o výměře 41,38 m2 a 
tedy předpokládaném objemu vnitřního vzduchu cca. 120 m3 a s přilehlou místností celkem 
cca. 200 m3, byla by normová násobná výměna 1/3 ÷ 1/5 objemu vzduchu přijatými opatře-
ními zajištěna (předpoklad 100 m3.h-1). Pokud bude výměna vzduchu navržena dle počtu osob 
v prostoru mimo dlouhodobý pobyt, je tato hodnota ještě menší. V tomto případě by bylo nut-
né ale přiváděný vzduch v zimě do prostoru přihřívat, například elektrickou spirálou na dvou 
vstupech na teplotu vnitřního prostředí 20 °C. Směr proudu vzduchu by měl být technickými 
opatřením zajištěn ve směru od ulice do dvora. 
 
V uliční pasáži je nutno zajistit zcela zatékání vody z přilehlého chodníku, utěsnit anglické 
dvorky a zároveň přes vhodné mřížky zajistit potřebné kubické metry čerstvého vzduchu.  
 

 
Největší úpravy si vyžádá dvorní část zadlážděné plochy. Předpokládá se zadláždění cemen-
tovými cihlami na pískovém podsypu, podkladních vrstvách a nezhutněné pláni, která není 
nijak spádována. Také cihelné obvodové zdivo není nijak chráněno před náporem vody dle 
tlaku podle výšky pod terénem a pohybu vlhkosti – viz. předchozí část. Hlavním problémem 
je tedy nevyspárovaná pláň, protože srážková voda proniká přes spáry mezi dlažbou do pod-
loží a pak protéká přímo na fasádu. 
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Je tedy třeba stávající skladbu obnažit až na stávající pláň, nejlépe však až na zhutněné stabi-
lizované vrstvy. Předpokládá se hloubka min 1,2 m v nezámrzné úrovni. Pak by se měla vy-
tvořit pláň nová na šířku 4,5 m se sklonem min. 2 % od domu do vegetační části. Takto fun-
govaly dvory v předchozích stoletích, kryt byl z žulových kostek, podsyp z písku a odvod 
vody do podloží vegetace. Pláň tedy musí být ve sklonu od budovy a řádně zhutněna min. na 
98 % zkoušky Proctor Standard. Pak budou propustné vrstvy, podloží dlažby a samotná dlaž-
by zatažena pískem. Také kryt z dlažby by měl být ve sklonu od domu. 
 
Variantou je ještě uložit dlažbu na betonovou desku tlustou cca. 0,12 m s pískovým ložem 
0,04 m, která bude rovněž vyspádována od domu do zeleně. Tato varianta je lepší, ale není 
nezbytná vzhledem k absenci zatížení povrchu dvora automobily. 
 
Zcela nezbytné je také kolem obvodového zdiva budovy ve dvorní části vytvořit rýhu šířky 
cca. 0,30 m do hloubky kolem 1,5 m. V tomto prostoru provést penetraci cihelného zdiva a 
zaizolovat nopovou fólií – pozor nopy od budovy, vlastní plochu fólie přilepit na zdivo. 
V místě dotyku pláně utěsnit, nejlépe jílem apod. Maximální pozornost je třeba věnovat pře-
chodům sítí do budovy (v tomto případě snad jen dešťová kanalizace! Také neblahou roli hra-
je založení dodatečně umístěné výtahové šachty). Betonové cihly by se zpětně použily vzhle-
dem k malé nasákavosti. Použití žulové dlažby by bylo problematické vzhledem k tomu, že se 
jedná o funkční dvoj-dům.  
 
Plocha chodníku před budovou je 44 m2, plocha zadlážděné dvorní části je 72 m2. Kubatura 
podkladních vrstev k pláni včetně krytu 90 m3. V případě nedostatku financí lze dlažbu dvora 
odkrýt pouze okolo budovy v manipulační šířce 1 m. Toto řešení ale nezaručuje dobrý výsle-
dek vzhledem k tlaku vody, jak bylo zmíněno v úvodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne, neděle, 12. dubna 2015   Ing. Radek Belza 
 


