
OCHRANNÝ PROSTOR VE SPODNÍ 
STAVB  SPRÁVNÍ BUDOVY 
KOUPALIŠT

U koupališt  ve Vratimov  prob hla 
výstavba nové správní budovy, 
která bude sloužit jak koupališti tak 
i pro místní fotbalový klub. Objekt 
je ešen jako dvoupodlažní, kde 
spodní patro je z jedné strany celé 
pod terénem (obr. 01). Ve spodním 
pat e se nachází prostory restaurace 
se zázemím, šaten a sociálních 
za ízení. Objekt má rozm ry 
90×9,3 m a podlaha 1PP je v úrovni 
3,2 m pod terénem.

V p vodní budov  koupališt  do 
suterénu zatékalo a st ny byly 
vlhké. Hydroizolace byla nefunk ní. 
Investor cht l mít u nové stavby 
jistotu dostate n  ú inné ochrany 
stavby proti vod  a vlhkosti.

Pro konzultaci p i hledání vhodného 
ešení jsme využili metodiku 

eské hydroizola ní spole nosti 
SSI. Je obsažena ve sm rnici 
HIS 01 a také zapracována do 

algoritmu aplikace DEKSOFT – 
HYDROIZOLACE dostupné na 
www.deksoft.cz.

Nejprve jsme posoudili stav, 
kdy by byl suterén chrán n 
povlakovou hydroizolací ze 
dvou asfaltových pás . Postup 
je zaznamenán ve výstupu 
z aplikace HYDROIZOLACE (obr. 
02). Povlaková hydroizolace 
chrání obvod pobytového 
prostoru s pom rn  náro ným 
požadavkem na stav vnit ního 
prost edí (P2 – vlhké skvrny na 
st nách v pobytovém prostoru 
jsou nep ijatelné). Pokud bychom 
cht li p i použití asfaltových 
hydroizola ních pás  dosáhnout 

alespo  požadované spolehlivosti 
hydroizola ní konstrukce S3, bylo 
by nezbytné zajistit, aby namáhání 
vodou m lo hodnotu nejvýše 
NNV5. V nepropustné zemin  
okolo suterénu lze toto zajistit jen 
trvale funk ní drenáží. Kde ale vzít 
jistotu trvale funk ní drenáže? P eci 
jen stále panují obavy ze zanášení 
drénu, p sobení ko en  rostlin 
nebo ze skryté vady provedení.

Jako další varianta se zvažovalo 
využití ochranného prostoru kolem 
suterénu (obr. 01). Takové ešení lze 
posoudit dv ma zp soby. M žeme 
ho vnímat jako pr chozí, a tedy 
dob e kontrolovatelnou, a zárove  
velmi kapacitní drenáž, kterou 
bychom si p edstavovali v první 
variant  jako trvale funk ní, nebo 
jako prostor a konstrukci domu, 
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které op t posoudíme dle metodiky 
sm rnice HIS 01. V p ímém 
kontaktu s okolním prost edím, 
a tedy p ípadn  s podzemní vodou, 
bude obvod ochranného prostoru, 
nikoliv obvod pobytového prostoru. 
V ochranném prostoru, pokud je 
dostate n  v trán a odvodn n, 
nejspíš nikomu nebude vadit vlhký 
povrch st n nebo drobné výrony 
vody. Ty samoz ejm  nesmí vadit 
materiálové podstat  obvodových 
konstrukcí. Požadavek na stav 
vnit ního prost edí tedy bude P3 
nebo dokonce jen P4. Dostate nou 
spolehlivost pro takový požadavek 
bude mít každá železobetonová 
konstrukce navržená pro trvalé 
p sobení vody. Dopln ní drenáže 
na vn jší obvod ochranného 
prostoru dále zvyšuje spolehlivost 
ochrany p ed vodou. Pro odd lení 
pobytových prostor od ochranného 
prostoru obvykle posta í b žné 
obvodové zd né konstrukce. 
I v jejich p ípad  lze dále zvyšovat 
spolehlivost celkového ešení 
nap . nesmá ivými, nebo dokonce 
vodot snými povrchy na stran  
ochranného prostoru.

S ohledem na nepropustnost 
zeminy a na požadavek investora 
se projektant rozhodl pro ochranný 
prostor kolem suterénu stavby 
dopln ný o obvodovou drenáž.

 01| ez stavbou

 02| Návrh hydroizola ní konstrukce 
pomocí aplikace DEKSOFT – 
HYDROIZOLACE

 03| Zabezpe ení výkopu št tovnicemi

 04| Dilata ní spára op rné st ny
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Ochranný prostor je vytvo en 
mezi suterénem a op rnou st nou 
z vodonepropustného betonu, za 
kterou byl ješt  proveden obvodový 
drén v zásypu. Nejd íve bylo 
provedeno pažení z ocelových 
št tovnic (obr. 03) a následn  po 
etapách betonáž op rné st ny 
(obr. 5) rozd lené na dilata ní celky. 
Na vn jší stran  op rné st ny byla 
provedena liniová obvodová drenáž 
z drenážních trubek obsypaných 
kamenivem a navazující plošná 
svislá drenáž ze stejného kameniva.

Základ objektu byl zalomen sm rem 
k op rné st n . Mezi základem 
objektu a základem op rné st ny 

byla vytvo ena dilata ní spára 
vypln ná páskem z XPS tl. 20 mm. 
Stejn  byly ešeny i dilata ní spáry 
op rné st ny (obr. 4).

Hydroizola ní zabezpe ení dilata ní 
spáry bylo provedeno z p í ez  
modiÞ kovaného asfaltového pásu 
se sklen nou vložkou a z kovové 
kluzné vrstvy. Pro toto ešení se 
projektant inspiroval v publikaci 
Vzorové listy staveb pozemních 
komunikací vydané Ministerstvem 
dopravy R.

Následovalo betonování 
podlahy ochranného prostoru 
s odvod ovacím žlabem (obr. 13). 

Ochranný prostor je odv trán 
(obr. 13) a s interiérem objektu 
správní budovy je propojen 
dve mi. Na konzole op rné st ny 
zast ešující ochranný prostor 
(obr. 11) je provedena hydroizolace 
z asfaltových pás  (obr. 12) 
a dlažba do podsypu okolo celého 
objektu (obr. 15).

Ochranný prostor spolu s drenáží 
ješt  p ed dokon ením stavby 
prošel zát ží n kolika bou ek 
a p ívalových deš , které prov ily 
funk nost ešení ochrany suterénu 
p ed vodou.
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 05| Provád ní op rné st ny

 06| Zabezpe ení asfaltovým 
pásem v pat  op rné 
st ny

 07| Hydroizolace na dilataci 
z venkovní strany st ny

 08| Op rná st na a základová 
deska objektu

 09| Hydroizolace dilata ní 
spáry op rné st ny

 10| Dilata ní spára mezi 
základem objektu 
a základem op rné st ny
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 11| P íprava pro betonáž 
konzoly na horní 
ásti op rné st ny

 12| Hydroizolace 
konzoly zast ešující 
ochranný prostor 
a obvodová drenáž

 13| Žlab v podlaze 
ochranného prostoru 
a v trání v bo ní 
st n  

 14| Ochranný prostor

 15| Dlažba okolo objektu
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