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Obr.01

Obr.02

Obr.03

1. VŠEOBECN
Na základ  žádosti pana Ing. Petra MACHÁ KA [dále jen Objednatel], byla dne 18.08.2010 od 07:30 do 08:30 hod 
provedena prohlídka stavby bytového domu na adrese MRA  225, Po í í nad Sázavou, okres BENEŠOV [dále Objekt].  
Objednatel p ipomínkuje zvýšenou vlhkost zdiva a podlah objektu, související vady na skladovaných p edm tech a za ízení a 
požaduje zhodnocení celkové i jednotlivé kvality stavby, zejména pak odpov  na otázky: 

1. Je úrove  vlhkosti zdiva a podlah normální pro nový objekt? 
2. M že zjišt ná vlhkost znamenat nebezpe í pro stabilitu objektu? 
3. M že se vlhkost ší it?
4. Je možné, že by zjišt ná úrove  vlhkosti mohla být zp sobena jen p ívalovými dešti? 
5. Jaká by m la být vlhkost kontrolovaných konstrukcí podle platné legislativy? 

2. POPIS a PODKLADY 

Pan Ing. Petr MACHÁ EK koupil v roce 2009, prosinci v Objektu obytnou 
jednotku .7 se sklepním prostorem od spole nosti DKS Real s.r.o., di
CZ27188752 [dále BYT].  
D m byl postaven v letech 2008 - 2009 a zvýšená vlhkost se za ala 
projevovat v období jara 2010. 

Objednatel zjistil zvýšenou vlhkost sklepních prostor tak, že nejprve 
objevil zvednuté podlahové dlaždice v p ístupové chodb  a poté 
zplesniv lé a zreziv lé uskladn né v ci. U podlahy v kout  se zdivem se 
na zdivu objevila výrazná tmavá, na dotek mokrá, skvrna, jejíž výše 
kolísala mezi ca 20 – 30 cm. 

Pro posudek byly Objednatelem p edány podklady:
- Poklad pro reklama ní jednání se spole ností DKS Real s.r.o. 
- E-mailová korespondence se spole ností DKS Real s.r.o. z období 

11.8.2010 až 02.09.2010 
- Osobní popis nález  a komunikace s firmou DKS real s.r.o. z období 

od nast hování až po 06.09.2010 
- Fotodokumentace výkopových prací z „nejvyššího“ bodu osazení 

Objektu s viditelnou vodní hladinou 
- Informace z místního šet ení dne 18.8.2010 

V dob  prohlídky byly pov trnostní podmínky charakterizovány: 
v exteriéru teplotou +15°- 17°C a v interiéru 19°C,  
bylo obla no a rychlost v tru se pohybovala od 8 do 10 m/s.  
Z povrchu podlahy byly áste n  odstran ny dlaždice, sklepy byly 
vyklizeny, prostor byl vysušován dv ma (2) vysouše i vzdušné vlhkosti.  

 Obrázek 1:  návršní sokl domu 
 Obrázek 2: detail provedení soklu 
 Obrázek 3: vstupní chodba ke sklep m (bez dlaždic)
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Obr.04

Obr.06

Obr.05

Obr.07

3.  POSOUZENí – stávající stav
Objekt je osazen do svažitého terénu a je podsklepen. 
Suterénní zdivo je provedeno z keramických d rovaných blok , zven í má 
být izolováno proti vlhkosti a zevnit  je omítnuto. 
Dle informace Objednatele zasahuje základová spára „nejvyššího“ rohu 
Objektu do skalního podloží, po n mž stékala již b hem stavby, do 
podzákladí domu voda, která se z výkopu ztrácela velmi dlouhou dobu. 
Od shora (v chápání sklonu svahu) jsou do podzákladí domu viditeln
vedeny 4 svody deš ové vody. 3 jsou ze st echy a 1 z balkon . [obrázky 4 
a 5] O jejich podzemním (neviditelném) vedení není Objednateli známa 
žádná informace. 
Dalším viditelným možným zdrojem vlhkosti je anglický dvorek kolem 
okna vedoucího do sklepa. [obrázek 5 a 6] 
Vstup do sklepa je charakterizován pocitem zvýšené vlhkosti, zatím, bez 
charakteristického aroma plísní a hub. 
Na ásti podlahy bez dlaždic je vid t tmavší p ímá linie charakterizující 
vlhkou konstrukci [obrázek 3]. 
P i vstupu na, ješt  zadlážd nou, ást podlahy si nelze nevšimnout 
zvednutí dlaždic [obrázek 7], vlivem vlhkosti zadržované nášlapnou 
vrstvou ze slinutých dlaždic tmelených, pro páru a vlhkost neprodyšným, 
spárovacím tmelem tvo ící p ímou linii. V n kolika místech již spárovací 
tmel vypadává. 
Vlhkost na zdivu za íná vytvá et výkv ty a objevují se po átky opadávání 
malby a omítek vlivem degradace pojiva vlhkostí [obrázek 8 až 14]. 

Popisy obrázk
Obr. 4: deš ové svody ze st echy SZ roh Objektu 
Obr. 5: deš ové svody ze st echy JZ roh Objektu 
Obr. 6: anglický dvorek (p ipojení k izolaci nekvalitní, z ejm  ucpaný svod 

vody (uprost ed) 
Obr. 7: zadlážd ná podlaha se zvednutými dlaždicemi



STAVBY, INTERIÉRY, DESIGN, INŽENÝRING 3. POSOUZENÍ – stávající stav mrc EVALUATIONv02 101021.doc

BYTOVÝ D M, Mra , 2010 ....human scale design art 4/9
in mrc EVALUATIONv02 101021.doc;´ 

Tento posudek je možné interpretovat, kopírovat a ší it jen celý, bez úprav a s výslovným a písemným souhlasem autora. Bez originálního podpisu a razítka autora je posudek neplatný

Obr.06b

Obr.08

Obr.09

Obr.10

Obr.11

Byla m ena povrchová vlhkost v ad  bod  jak na vnit ních tak 
obvodových st nách a podlaze. Na následujících p íkladech budou 
ukázány n které konkrétní projevy i s nam enými hodnotami vlhkosti. 

M ení bylo provád no kalibrovaným vlhkom rem MS7003, kalibrace 
M&B Calibr, spol. s r.o. Ivan ice dne 28.7.2009. 

Popisy obrázk

Obr. 08: pohled na charakteristické projevy vlhkosti (horní roh – lehká 
zm na barvy, plocha – opadaná malba, dolní roh – narušená 
soudržnost omítky) 

Obr. 09: pohled na charakteristické projevy vlhkosti – DETAIL (plocha – 
opadaná malba, dolní roh – narušená soudržnost omítky) 

Obr. 10: vlhkost v dolním rohu, míst  s degradovanou omítkou 78,7%
Obr. 11: vlhkost v míst  opadané malby 70,7%
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Obr.12

Obr.13

Obr.15

Obr.14

Obr.16

Popisy obrázk  - ZDIVO 

Obr. 12: pohled do nejsušší místnosti, tém  bez projev  vlhkosti 
Obr. 13: pohled na charakteristické projevy vlhkosti – DETAIL (plocha – 

opadaná malba) 
Obr. 14: vlhkost v ploše na st ední zdi 86,5%
Obr. 15: vlhkost v míst  dolního rohu na st ední zdi 70,5% 
Obr. 16: vlhkost v míst  horního rohu na v trané obvodové zdi 19.5%
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Obr.17

Obr.18

Obr.19

Obr.20

Popisy obrázk  - PODLAHA 

Obr. 17: detail vypadané spárovací hmoty ve zvednuté dlažb
Obr. 18: vlhkost pod dlažbou, která nebyla v traná 87,5%
Obr. 14: vlhkost v ploše na st ední zdi 86,5%
Obr. 15: vlhkost v míst  soklu na st ední zdi 74,5% 
Obr. 16: vlhkost podlahy v míst  v traném, bez dlažby 90.6%
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POSOUZENí – pravd podobné p í iny
Z pr b hu hodnot vlhkosti a rozsahu rozší ení se dá s tém  jistotou ur it,
že p í inou vlhnutí spodní stavby Objektu není jenom povrchová a/nebo 
p ívalová deš ová voda, jak je n kolikrát argumentováno v diskuzi mezi 
SVJ nebo Objednatelem a dodavatelem a správcem Objektu, firmou DKS 
Real s.r.o.. 
Hlavní zdroj vlhkosti se nachází n kde pod objektem a jeho p sobení je 
trvalé a dlouhodobé. 
Momentáln  je možné pracovat s n kolika teoriemi, pro jejichž potvrzení 
nebo vylou ení je nezbytné poskytnout více podklad , zejména pak 
výkresovou dokumentaci jak pro provád ní tak skute ného provedení 
spodní stavby a vedení pod ní, kopie stavebního deníku z období 
realizace spodní stavby v etn  její izolace, kanalizace, zásyp  a pokud to 
bude možné, také fotodokumentaci ze zmi ovaných etap stavby. 

Popisy obrázk
Obr. ## 
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POSOUZENí - zhodnocení kvality dodávky a 
zejména odpov  na otázky:

Bez dalších podklad  se nedá jednozna n  posoudit, jaká ást spodní 
stavby byla provedena nekvalitn . Je ale bez pochyby, že se nejedná o 
vadu zanedbatelnou, která by se nemusela ešit.
Vlhkost se dá hodnotit jen jako velmi vysoká [obrázek 21] 

ODPOV DI na otázky
1. Je úrove  vlhkosti zdiva a podlah normální pro nový objekt? 

NE, vlhkost spodní stavby a to jak zdiva tak podlahy je nadlimitní. 
V novém objektu, i za p edpokladu úvahy postupného vysychání 
zabudované vlhkosti je možné za „normální“ považovat vlhkost pod 
10% pokud budeme hodnotit podle tabulky obr.21. 

2. M že zjišt ná vlhkost znamenat nebezpe í pro stabilitu objektu? 
ANO, vzhledem k použitým materiál m a nam eným hodnotám je 
stabilita objektu vážn  ohrožena. 

3. M že se vlhkost ší it?
ANO m že se ší it i do vyšších pater 

4. Je možné, že by zjišt ná úrove  vlhkosti mohla být zp sobena jen 
p ívalovými dešti? 
NE, v žádném p ípad .

5. Jaká by m la být vlhkost kontrolovaných konstrukcí podle platné 
legislativy?. 
Za nadm rnou se považuje vlhkost zdiva nad 5,5% hmotnosti. 
Optimální vlhkost zdiva se má pohybovat mezi 1,5 – 2,5% 
hmotnosti.

Související normy a p edpisy
Nap íklad SN P 730610 – Hydroizolace Staveb – Sanace vlhkého zdiva.  
Vzhledem k rozsahu možných p í in v této fázi zjiš ování není vzhledem 
k velkému rozsahu seznam souvisejících norem a p edpis  uvád n.

Obr.21
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4. DOPORU ENÍ a ZÁV R
Vysušování pomocí vysouše  vzdušné vlhkosti problém ne eší, ale m že ho zhoršit. Vzhledem k tomu, že p í ina vlhkosti 
se jeví být na opa ném líci zdiva, než probíhá vysušování, a zdá se být trvalá, s každým vysušováním vzduchu se urychlí 
spád unášení solí, které p sobí degradaci konstrukcí. 

V žádném p ípad  nesmí z stat problém vlhkosti zdiva ne ešen. 

Je nutné stanovit bezprost ední p í inu vlhnutí a tu co nejrychleji odstranit. 

5. P ÍLOHY  
1. nejsou 

Ing. Karel HEGENBART 
Autorizovaný Technik 
AT 0007569 v oboru pozemní stavby 
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