
DEFEKT SPODNÍ STAVBY 
V NEPROPUSTNÉM PROST EDÍ

Spolupracující projektant 
v jiho eském regionu se pustil 
do realizace vlastního rodinného 
domu. Rodinný d m je koncipován 
jako dvoupodlažní s áste ným 
podsklepením pod prostorem 
garáže. Podsklepená ást má 
sloužit jako sklad sezónních v cí 
(lyže, kola apod.).

Výstavba objektu za ala v lét  
roku 2019. Uvažovaná povlaková 
hydroizolace suterénu m la být 
provedena ze dvou vzájemn  
sva ených asfaltových pás  
a dopln na o obvodovou drenáž.

Již v projektové fázi projektant 
zjistil, že obvodovou drenáž nebude 
možné gravita n  odvodnit, 
a proto se rozhodl provést sb rnou 
jímku a z ní p e erpávat vodu do 
kanalizace, která se nachází cca 
2 m nad úrovní odvodové drenáže. 
P e erpávání m lo zajistit kalové 
erpadlo s automatickým spína em 

p i nastoupání ur ité výšky hladiny.

P i výkopových pracích bylo 
dodate n  zjišt no, že suterén bude 
založen do vysoce nepropustného 
jílovitého podloží.

Vodorovná povlaková hydroizolace 
byla provedena na základové 
konstrukci ze dvou SBS 
modiÞ kovaných asfaltových pás , 
a to v kombinaci GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL + ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. Obvodové 
nosné st ny ze ztraceného bedn ní 
vypln ného betonem byly svazovány 
s železobetonovou vrstvou nad 
hydroizolací, nikoli se základem. 
Tím se projektant vhodn  vyhnul 
perforaci povlakové hydroizolace 
ocelovými betoná skými ty emi.

Propojení vodorovné hydroizola ní 
vrstvy se svislou bylo provád no 

Tomáš Vrchota

 01| Založení suterénního zdiva, 
propojení s podlahovou deskou

 02| Provázání suterénního zdiva 
s betonovou deskou nad úrovní 
povlakové hydroizolace

 03| P íprava obvodového 
drénu a vytažení vodorovné 
hydroizola ní vrstvy na bok 
základu

 04| Pohled na založení suterénu

 05| Svislá hydroizolace

 06| Obvodový drén zaúst ný do 
sb rné šachtice

 07| Sb rná šachtice obvodového 
drénu s vyúst ním pro 
p e erpávání do kanalizace (horní 
prostup) a s p ípravou prostupu 
po odvodn ní anglického dvorku 
(nižší prostup)
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tzv. zp tným spojem na boku 
základové konstrukce v úrovni, kde 
již se uplatní vliv drenáže na snížení 
namáhání vodou.

Po dokon ení suterénního zdiva 
vyzdívaného z betonových tvárnic 
s výpl ovým betonem byl vn jší 
povrch zdiva opat en asfaltovým 
nát rem. Následovalo provád ní 
svislé povlakové hydroizolace ze 
dvou asfaltových pás . Natavování 
probíhalo dle aplika ních zásad 
vždy v p í ezech maximáln  2 m 
dlouhých. Prakticky ihned po 
provedení povlakové hydroizolace 
byl realizován obvodový drén 
kolem suterénu. Drén byl 
vyspádován do sb rné šachtice. 
Následn  byla provád na 
tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu a ochranná vrstva 
z nopové fólie.

Po dokon ení suterénní ásti 
a provedení stropu se pokra ovalo 
s výstavbou 1. NP a 2. NP. V této fázi 
bylo instalováno kalové erpadlo do 
sb rné jímky obvodové drenáže.

Na Ja e 2020 byly dokon eny 
nadzemní st nové a stropní 
konstrukce. V této dob  oblast 
zasáhly p ívalové dešt .

Vlivem p ívalových srážek 
a nemožnosti odvád t vodu 
z p dorysu objektu (nebyla 
dokon ena st ešní konstrukce) 
docházelo k výraznému hromad ní 
srážkové vody v bezprost edním 
okolí objektu. Po obvodu suterénu 
se ve velikém množství za ala 
vsakovat voda do již zasypaného 
výkopu (zásyp je výrazn  
propustn jší než p vodní rostlá 
zemina) a obvodové drenáže 

objektu. Zaseknutí plováku kalového 
erpadla ve sb rné jímce zp sobilo, 

že erpadlo p estalo od erpávat 
hromadící se vodu.

Hladina podzemní vody tedy po 
obvodu suterénního zdiva postupn  
stoupala až do výše anglického 
dvorku. Kolem odvodn ní se 
anglický dvorek za al plnit vodou 
a voda za ala natékat do suterénu. 
Než došlo k zaplavení suterénu, 
uplatnil se vztlak nahromad né 
vody v zásypu a došlo k vzedmutí 
vyztužené betonové desky 
podlahy o cca 400 mm a k jejímu 
rozpraskání.

Projektant/investor byl nucen 
betonovou podlahovou desku 
v suterénu vybourat a provést desku 
novou. V interiéru suterénu byla 
z ízena jímka s druhým erpadlem, 
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tak aby se vzniklá situace nemohla 
opakovat. Dále bylo dokon eno 
zast ešení objektu s odvodn ním 
do reten ní nádrže. Okolí stavby 
bylo povrchov  odvodn no taktéž 
do reten ní nádrže tak, aby bylo 
zabrán no nadm rnému vsakování 
vody v okolí suterénu.

Je t eba dodat, že povlaková 
hydroizola ní vrstva byla provedena 
velmi kvalitn , jelikož hlavní nátok 
vody do suterénu byl p es zmín ný 
anglický dvorek.

Je otázkou, zda v takovémto 
prost edí (nepropustná zemina, 
nemožnost gravita ního odvodn ní 
drénu) v bec provád t suterén. 
Spoléhat se na funk nost kalového 
erpadla s plovákem se nám tímto 

p ípadem ukázalo jako dosti rizikové 
a ani dvojí jišt ní dv ma erpadly 

nemusí být dostate né nap íklad 
p i plošném výpadku elektrického 
proudu b hem bou ky. Nebo je 
t eba celou stavbu a její hydroizolaci 
navrhnout na p sobení vztlaku 
vody, což se výrazn  projeví v cen  
stavby.

<Tomáš Vrchota>

 08| Postupná realizace hydroizolace, 
tepelné izolace, ochranné vrstvy 
a následné hutn ní p vodní 
zeminy

 09| Suterénní ást objektu, 
v obvodové konstrukci bude okno 
a p ed ním anglický dvorek pod 
úrovní terénu

 10| Garáž nad suterénem s vyúst ním 
sb rné šachtice a anglickým 
dvorkem

 11| Nepropustnost podloží byla 
z etelná v celém prostoru 
staveništ  tvorbou rozsáhlých 
kaluží

 12| Zaplavení podlahy suterénu 
vodou

 13| Poškozená hrubá podlaha po 
od erpání vody

 14| Poškozená hrubá podlaha po 
od erpání vody
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