
 
 

Smluvní strany 

 

 
Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra 
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008 
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem funkce ředitelky 
IČO: 75154960 (není plátcem DPH) 
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710 
adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 
kontaktní osoba: 

ID datové schránky: ir5hkiz 
 
(dále jen „objednatel“) 

  

a 
 
Lumen Servisní s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23224 
se sídlem: Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice 3 
jehož jménem jedná: 
IČO: 02905701 
DIČ: CZ02905701 
bankovní spojení: 
kontaktní osoba včetně údajů: 
ID datové schránky: jfig2qf 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(dohromady dále jen „smluvní strany“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

Smlouvu o dílo 
„Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti objektu v Českých Budějovicích“ 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších 
obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu (dále jen „smlouva“): 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1.1  Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele u veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti objektu v Českých 
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Budějovicích“ ze dne 15. 11. 2018, která byla podána v Národním elektronickém nástroji. 
Systémové číslo veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji je N006/18/V00023734 . 

 
II. Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti“. Stavba 

bude provedena v rozsahu dle dokumentace zpracované společností KORLEN s.r.o. - sanace 
a izolace, Čelakovského 487/8, 500 02 Hradec Králové, IČO: 06298940 včetně soupisu prací 
s položkovým rozpočtem. 

 
2.2 Předmět díla vychází z dokumentace společnosti Korlen s.r.o. z března 2018 a to ve způsobu 

odvlhčení celého objektu formou odkopání obvodových zdí. Očištěné zdivo pod úrovní terénu 
bude vyspraveno maltovou směsí, penetrováno a nanesena izolační stěrková hmota. Celý 
povrch bude opatřen ochrannou vrstvou. 
Dle nákresu ze zprávy bude provedena infuzní clona v 1. PP a v nepodsklepeném průjezdu 
1.NP. Před injektáží bude otlučena omítka v celé výšce suterénu. Po injektáži bude nanesen 
těsnící šlem.  
Ve finále bude proveden omítkový systém v plném rozsahu prací, podle technologického 
návrhu a materiálového návrhu Mgr. Pečenky, viz příloha číslo 1 a 2. 

 
2.3 Předmět díla je podrobně specifikován v Příloze č. 1 – Diagnostika- měření vlhkosti a salinity 

a v Příloze č. 2 – Diagnostika- technologie a materiálové složení a v Příloze č. 3 – Položkový 
rozpočet, této smlouvy. 

 
III.  Místo a doba plnění 

 
3.1 Místem plnění je Oblastní zdravotnické zařízení České Budějovice, Nová 32, 370 01 České 

Budějovice. 
 
3.2  Doba plnění: 90 pracovních dní od předání pracoviště objednatelem zhotoviteli. 
 
3.3  Předmět díla bude prováděn a dokončen v souladu s denním harmonogramem prací, který 

tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dní od 
podpisu smlouvy svolat koordinační výbor, kterého se zúčastní zástupci zhotovitele a 
objednatele. Výsledkem jednání tohoto výboru bude konečná závazná verze Harmonogramu 
prací, na základě kterého bude dílo provedeno a stanovení termínu předání pracoviště 
zhotoviteli. 

 
3.4  Objednatel umožní vstup zaměstnancům a dodavatelům zhotovitele do místa provádění díla 

od data předání pracoviště do doby úplného dokončení díla každý den od 7.00 hodin do 
20.00 hodin. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací předložit objednateli seznam 
zaměstnanců a dodavatelů zhotovitele. 

 
3.5  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na zhotovení díla. 
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3.6   Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo (případně jeho části v souladu se závaznou 
verzí Harmonogramu prací dle bodu 3.3 této smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v dohodnutých termínech, a to v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy a technickými normami. 

 
3.7  O každém důvodu způsobujícím možnost z prodlení v plnění díla se budou obě smluvní 

strany okamžitě informovat a o každém takovémto důvodu bude sepsán okamžitě zápis 
s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu. 

 
IV. Cenové a platební podmínky 

 
4.1   Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:  

 
2 303 511,00 bez DPH v Kč   
   483 737,00 výše DPH v Kč 
2 787 248,00 včetně DPH v Kč 

 
4.2   Cena za provedení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje v sobě veškeré 

náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu platnosti této smlouvy. 
Za změnu ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH. Rozhodným dnem pro změnu ceny 
z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny. 

 
4.3   Úhrada ceny za dílo bude provedena po předání díla na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se splatností alespoň 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. Podkladem k vystavení daňového dokladu (faktury) je zápis o 
předání a převzetí zhotoveného díla podepsaný oběma smluvními stranami. Daňový doklad 
(faktura) bude vystavena zhotovitelem a doručena objednateli na adresu pro zasílání faktur, 
která je uvedena v hlavičce této smlouvy. 

 
4.4   Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále daňový doklad musí 
obsahovat číslo jednací této smlouvy. 

 
4.5   Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti 

sjednané v této smlouvě, nebo bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně, je 
objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. 
Oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta její splatnosti a nová 30 denní lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

 
4.6   Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit fakturu do doby odstranění všech vad 

uvedených v předávacím protokolu 
 
4.7   Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy byla tato odepsána z účtu objednatele. 
 
4.8   Objednatel nebude za provedení díla poskytovat žádné zálohy. 
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V. Podmínky a způsob provedení díla 
 

5.1   O předání pracoviště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami 
obou smluvních stran. 

 
5.2   Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 

rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů 
vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy a 
dodržování sjednaného Harmonogramu prací dle bodu 3.3. této smlouvy. 

 
5.3   Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie a vody pro připojení  

ručního nářadí pro prováděné práce. 
 
5.4   Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na pracoviště v potřebném rozsahu, nejméně 

v rozsahu uvedeném v čl. 3.4. této smlouvy. 
 
5.5   Pro zajištění požární ochrany se objednatel v areálu zavazuje proškolit a seznámit 

pracovníky zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací, 
s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. 

 
5.6   Objednatel dále zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce na 

předmětném díle. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude 
narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob. 

 
5.7   Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření  

platná v místě provádění díla (dále také „pracoviště“), se kterými ho objednatel 
prokazatelně seznámil. O proškolení bude vyhotoven zápis.  

 
5.9     Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí 

objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci zadavatele nebudou zhotovitelem 
ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli 
povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být 
důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele. 

 
5.10  Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je 

umístěn v areálu zadavatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho 
činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění 
prací škodu na majetku objednatele, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní 
náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky 
zhotovitele tím není dotčeno. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, 
kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 
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5.11    Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při provádění prací postupovat tak, aby 

nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu a jeho bezprostředním okolí a na 
zařízeních vlastníka objektu. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je 
povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný 
termín. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji, které zhotovitel a jemu 
příslušející pracovníci použijí při provádění díla. 

 
5.12   Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po provedení díla (případně jeho dílčích částí dle 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy) zajistit pořádek na pracovišti i 
na případně používané komunikaci. 

 
5.13   Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o  všech 

skutečnostech, o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí, a za tím 
účelem nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti jinak, než 
k plnění smlouvy. 

 
5.14   Zhotovitel si zajistí na své náklady zábor pro výkopové práce v uliční části dle denního 

harmonogramu prací. 
 
5.15  Zhotovitel dodrží podmínky a vyjádření dotčených orgánů a společností, které byly 

přílohou zadávací dokumentace. 
 

5.16  Objednatel umožní využití svého pozemku pro zařízení staveniště včetně umístění 
mobilního WC ve dvorní části. 

 
5.17  Zhotovitel je původcem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění. 
 
5.18  Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s technickým dozorem investora, který se zúčastní 

předání, převzetí díla a stanovených kontrolních dnů nebo kdykoliv dle potřeby. 
 
5.19   Zhotovitel předá objednateli výsledky kamerové zkoušky kanalizace a dešťových svodů 

spolu se zprávou v digitální podobě. 
 
5.20  Zhotovitel provede úklid staveniště, včetně využitého pozemku objednatele. 
 
 

VI. Stavební deník 
 

6.1   Zhotovitel povede stavební deník, do kterého on i objednatel zapíší všechny zásadní 
skutečnosti týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude závazný Harmonogram 
prací dle bodu 3.3. této smlouvy. 

 
6.2   Deník bude v průběhu provádění díla na pracovišti, zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do 24 hodin. Objednatel je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit potřebné zápisy. 
Objednatel je povinen stavební deník pravidelně kontrolovat. 
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VII. Předání díla 

 
7.1   Dílo bude předáno v dohodnuté době, plně funkční na základě podepsaného zápisu 

o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými zástupci (kontaktními osobami) obou 
smluvních stran ve věcech technických dle bodu 98.1. této smlouvy. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 
běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo 
zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

 
7.2   Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit a předložit objednateli  zejména: 

• Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…). 

• Kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů. 
 

              Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
7.3   Ze zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla bude patrný stav v okamžiku předání díla. 

Zhotovitel i objednatel jsou v zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla povinni uvést 
jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této 
smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zřejmých vad, do zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po 
předání díla v průběhu záruční doby. 

 
7.4   K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem. Objednatel není oprávněn 

odmítnout převzetí díla v případě, že dílo bude mít jen drobné vady a nedodělky. 
V takovém případě se tyto nedostatky vyznačí v zápise o předání a převzetí zhotoveného 
díla a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Vady a nedodělky jsou drobné, pokud 
neznemožňují či podstatně nezhoršují funkci díla. 

 
7.5   Dílo bude považováno za splněné předáním a převzetím předmětu plnění bez výhrad. 
 
7.6   K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění 

jednat v technických věcech dle bodu 8.1. této smlouvy. 
 
7.7   Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.8   Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází za zhotovitele na objednatele dnem 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
 
 

VIII. Zmocnění k jednání 
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8.1    Kontaktní osoby - konkrétní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat 
jménem smluvních stran ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a 
souvisejících s jejím plněním. 

 
                

8.1.1 Kontaktní osoba zhotovitele: 
 Lumen Servisní s.r.o. 
 
 
 

 
8.1.2 Oprávněná osoba objednatele: 
 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 
 
 
 

 
8.2      Oprávněné osoby – konkrétní osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem 

smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se této smlouvy a 
souvisejících s jejím plněním. 

 
 

8.2.1 Oprávněná osoba zhotovitele: 
 Lumen Servisní s.r.o. 
 
 
 

 
8.2.2 Oprávněná osoba objednatele: 
 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra: 
 
 
 

 
 

IX.  Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo 
 

9.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, 
že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními 
předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu. 

 
9.2 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
 
9.3 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase jeho předání objednateli, za vady vzniklé 

po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. 
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9.4 Za vadu se považuje každá vada díla uplatněná objednatelem, tj. i vada, která se vyskytla 

opakovaně. 
 

9.5 Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel poskytnout bezplatné 
odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení 
písemné reklamace objednatele. Za účelem nápravy vady díla poskytne objednatel 
zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

 
9.6 Objednatel musí uplatnit vady díla u zhotovitele písemně nebo elektronicky na adresu:  

Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice 3 
 

9.7 Záruční doba (poskytnutá zhotovitelem na kvalitu díla) činí 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla.  

 
9.8  Za nedodržení kvality díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních 

změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. 
 

 
X. Smluvní pokuty 

 
10.1   Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to ve výši 0,05 

% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
 
10.2   V případě neodstranění vady zhotoveného díla zhotovitelem ve lhůtě uvedené v článku9.6. 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do ukončení porušování povinnosti.  

 
10.3   Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s platbou předložené faktury 

v dohodnutém termínu dle této smlouvy a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

 
10.4   Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího písemného uplatnění druhé 

smluvní straně. 
 
10.5   Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění 
předmětu smlouvy. 

 
10.6   Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo 

odškodnění v plné výši ani povinnost zhotovitele řádně poskytnout služby. 
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10.7    Smluvní strany považují výši ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřenou. 
 

XI. Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy 
 

11.1   Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti 
pak nabývá nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv, nejsou-li stanoveny další 
podmínky účinnosti. Uveřejnění zajistí objednatel. 
 

11.2   Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech uvedených ve smlouvě či v souladu 
s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 
 

11.3   Objednavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoliv svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení. 

 
11.4    Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se 
netýká zjm. nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
12.1  Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí ustanoveními 

příslušných právních předpisů, zjm. občanského zákoníku. 
 
12.2  Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze realizovat pouze na základě písemných,       

vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
 
12.3   Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré podstatné 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy. 
 
12.4  Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se 

v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
12.5   Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve 

smlouvě, a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci. 
 
12.6    Smluvní strany se zavázaly řešit spory smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou 

spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným 
českým právem. 

 
12.7   Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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PODKLADY 

Objekt:   České Budějovice, Nová 32 

Předmět posudku:  Návrh plnohodnotného využití stavby a zachování historické hodnoty 

Úkol: Technologie a materiálové složení  

Kontroloval:             Mgr. Lukáš Pečenka, DiS. 

 

[1] Místní šetření 19.3. 2018  

[2] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení 

[3] ČSN EN 73 0573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků 

[4] ČSN 73 0540 1-4 Tepelná ochrana budov 

[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení 

[6] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva, základní ustanovení 

[7] Část projektové dokumentace - detail 

[8] ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků 

[9] Na místě bylo provedeno 20 měření CM hydromatem a u vybraných vzorků proběhla 
polní zkouška.  

[10] STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU 

 

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu 

zpracování této zprávy z průzkumu. 
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Technologie a materiálové složení 

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST SONDY – VIZ VYZNAČENÉ KŘÍŽE NA 

CELKOVÉM SCHÉMATU DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU. ZJISTIT HLOUBKU ZALOŽENÍ, ZJISTIT 

V JAKÉM STAVU JE ZÁKLADOVÉ ZDIVO ATD., PŘÍPADNĚ UPŘESNIT TECHNOLOGICKÝ 

NÁVRH. 

 

ODVLHČENÍ STAVBY – IZOLACE DVŮR ODKOPÁNÍ 

Pro efektivní provedení izolace je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků: 

PŘED ZAPOČETÍM JE NUTNO PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNÝ STAV. SPÁDOVÝ 
KLÍN NESMÍ BÝT NÍŽE NEŽ-LI JE ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. 

• Podklad je nutno očistit tlakovou vodou nebo několikanásobným ometáním, ošetřené plochy nechat 
oschnout, podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, zbavený porušených částí 
stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý. 
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• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm. 

• Po důkladném vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny např. OXAL RM H, povrch se 

sjednotí od velkých nerovností štětkou či kletováním tak, aby vzniklé nerovnosti byly max. do 3 mm.  

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 

- síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva 

- vodonepropustná do 1,5bar 

- vysoká odolnost proti síranům 

- snížená průchodnost vodních par 
- Vhodná na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí. 
- dodatečná izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem  
-  zhotovení fabionu a komínových náběhů 

- vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles. 

 

• Ve spodní části se zhotoví spádový klín v mocnosti - viz detail, např. Oxal RM H pod úhlem 3 %, 
klín bude napojen fabionem na obvodové zdivo, fabion o poloměru cca 80 mm.  

 

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 

- síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva 

- vodonepropustná do 3,5bar 

- vysoká odolnost proti síranům 

- snížená průchodnost vodních par 
- Vhodná na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí. 
- dodatečná  izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem  
- zhotovení fabionu a komínových náběhů 

- vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles. 

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy 

Poměr míchání kg:l 25:2 Oxal RM H : voda 

• Po dokonalém vyschnutí se provede penetrační nátěr, např. EXPERTPROOF nebo NAFUFLEX– 

1:10 s vodou.   

• Po max. 12 hod se provede izolační stěrková hmota, např. EXPERTPROOF nebo NAFUFLEX ve 

dvou vrstvách a to: 

- 1. vrstva v max. mocnosti 3 mm, do které bude vložena skelná tkanina  

- 2. vrstva max. 12 hod., mocnost 3 mm se provede jako krycí s povrchovou úpravou kletováním  

• Celý povrch bude ochráněn geotextilií, která bude lepená na izolační stěrku, např. EXPERTPROOF 

nebo NAFUFLEX a následně nopovou folií s nopy cca 20 mm.  
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Izolační materiál musí splňovat tyto vlastnosti: 

- Dvousložková elastomerová izolace na bázi EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel.  
- Hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci objektů v kontaktu s pitnou vodou.  

- Vysoce flexibilní, vyztužená vlákny,  překlenuje trhliny až do šířky 4 mm,  protiradonová izolace.  

- rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita  
- Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně - nástřikem (šnekové čerpadlo), ekologická – bez obsahu 

rozpouštědel.  
- Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03.  

- Odolná vůči UV záření a termickému namáhání. 
- Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody, vhodná k opracování složitých detailů. 
- izolace na střešní pláště a ploché střechy 

- oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k asfaltu, PVC, kovům.  

- parozábrana, protiradonová hydroizolace 

- izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad 

Výrobky musí být aplikovány při dodržení technologických postupů a informací uvedených 

v příslušných technických listech. 

VŠECHNY TYTO KROKY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY A BĚHEM 
STAVBY KONZULTOVAT SE ZHOTOVITELEM TOHOTO NÁVRHU. 

DO VÝKOPU SE NEBUDE VKLÁDAT ŽÁDNÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM ANI JINAK 
PORÉZNÍ HORNINA. VYKOPANÁ ZEMINA BUDE VRÁCENA ZPĚT A PO MAX. 300 
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MM BUDE RUČNĚ ZHUTŇOVÁNA – MECH PĚCHEM.
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ODVLHČENÍ STAVBY – INFUZNÍ CLONA V 1. PP 

• Před započetím je nutné od investora provést vytyčení všech instalací a ing. sítí, např. voda, 
elektřina, otopný systém, kanalizace atd. 

• Navrtání injektážních otvorů o průměru 16 mm ve čtvercovém rastru cca 200/200 mm 

(rozestupy se upraví dle skladby konstrukce), vrtání bude probíhat cca kolmo na zdivo.  

 

• Vyvrtané otvory v daném rastru budou osazeny formou zaražení – zatlučením injektážních 
pakrů do hloubky min. 2/3 mocnosti zdiva.  

 

• Injektážní vrty z interiéru, exteriéru stavby v úrovni těsně pod stropem – provedené ve dvou 
řadách (jedná se o vrty průměru 16 mm v síťovém rastru viz výše) 

 

• Následně proběhne tlakové čištění a to formou vzduchu tak, aby byl vyfoukán prach a 
navrtaný materiál ven. 

• Těsnící šlem ve 2 nátěrech a tzv. zpevnění zdiva 

 

• Osazení pakrů a postup viz níže 

 

• Provedení injektáží ve dvouřadě, v trojúhelníkovém rastru s nutností tlakového čištění a 

s rozestupem cca 100 mm po obvodu jednotlivých stěn na bázi silan siloxanu použitelného i 
v 95% vlhkosti, např. Oxal W - (hsl), možnost ředění až 1:20 v čiré formě, pod tlakem cca 10 

bar. se speciální pumpou Mc – gentline - graco. Nutnost injektovat přes pakry se zpětnou 
klapkou, průměr min. 16 mm, detail viz níže. Tuto práci by měla provádět firma, která má 
zkušenosti s celkovým systémem tlakové injektáže, a to jak omítkoviny, tak s těsnícím 
šlemem a injektážemi na silan siloxanové bázi. K APLIKACI A CELKOVÉMU NÁVRHU 
JE NUTNÉ PO OTLUČENÍ OMÍTEK PŘIZVAT TECHNIKA MC BAUCHEMIE. 

TLAKOVANÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT TLAKOVOU METODOU MIN. 10 BARŮ, 
TLAKU MUSÍ BÝT DOCÍLENO I PŘI PLNĚNÍ INJEKTÁŽNÍCH PAKRŮ I UVNITŘ 
ZDIVA, NE POUZE V INJEKTÁŽNÍM ZAŘÍZENÍ. 

PŘED INJEKTÁŽÍ MUSÍ DOJÍT K TZV. TLAKOVÉMU ČIŠTĚNÍ, MIN. TLAK 10 

BAR. 

JE NUTNÉ DODRŽET PŘESNOU TECHNOLOGII A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ 
NAVRŽENÉ NA TENTO OBJEKT. 

Tlaková injektáž musí splňovat tyto vlastnosti: 

- horizontální clona (dodatečná izolace) proti kapilárně vzlínající vlhkosti a krystalizační nátěr  
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- Silan siloxanová báze - která hydrofobizuje vnitřní povrch pórů. Jedná se o dlouhodobou fyzikální 
hydrofobizaci  

- optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě  
- po injektáži samovolné zesítění  
- speciálně vhodný na velké tloušťky zdiva, lze použít až do stupně provlhčení ≤ 95 %, aplikace při tlaku 

< 10 bar  

- certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  

- zpevňuje stavební materiály  
- rekonstrukce historických budov  
- dodatečná horizontální hydroizolace, hydrofobizace a krystalizační nátěr proti kapilárně vzlínající 

vlhkosti, injektáž zdiva  
- Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 

Poměr směšování činí 1:12 až 1:20.  
Dodržujte technický list a směrnici WTA 4-4-04/D, hustota g/cm3 cca 1,05. 

 

• Následné přetření Oxal DS HS ve dvou vrstvách tak, aby se vrstvy křížili mezi sebou tzv. 
metodou čerstvé do čerstvého. Oxal DS HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry 

propustí směrem k líci zdiva. 

 

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 

· síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečištěných omítkovin (tzv. mastnými tuky) a prosolených 
zdiv  

· vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
· vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
· snížená průchodnost vodních par certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  

· zpevňuje stavební materiály  
· rekonstrukce historických budov  
· dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
· těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných tuků  

· Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru 

· Špric je nanášen plošně, např.  Oxal Ws. 

 

• Odsekání pakrů a provedení ucpání injektážních otvorů. 
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ODVLHČENÍ STAVBY – OMÍTKOVÝ SYSTÉM: CHODBA 

PŘED ZAPOČETÍM JE NUTNO PROVÉST SONDY A NA ZÁKLADĚ TĚCHTO SOND 
BUDE SKLADBA UPŘESNĚNA. 

• odstranění omítkovin rozsahu poškození s přesahem 1000 mm okolo poškozené omítkoviny  

• Podklad je nutno očistit od stávajících omítkovin, např. tlakovou vodou nebo několikanásobným 
ometáním  nebo jinak mechanicky, ošetřené plochy nechat oschnout, podklad musí vyhovovat platným 
normám, musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí 
být vodoodpudivý. 

• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm. 

Max. pod stropní konstrukci se provede zarovnání OXAL TKM na mocnost cca 15 mm. 

 

• Následné přetření Oxal DS HS ve dvou vrstvách tak, aby se vrstvy křížili mezi sebou tzv. 
metodou čerstvé do čerstvého. Oxal DS HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry 
propustí směrem k líci zdiva. 

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 

- Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin (tzv. mastnými tuky) a prosolených 
zdiv  

- vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
- vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
- snížená průchodnost vodních par certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  

- zpevňuje stavební materiály  
- rekonstrukce historických budov  
- dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
- těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných  tuků  

Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 

-  Špric je nanášen plošně, např. Oxal Ws. 

 

• Po důkladném máčení se nerovný povrch našpricuje Exzellent 520. 

 

• Finální omítkový systém, zaspárování musí být provedeno mikroporézní maltovou směsí na 
bázi na pucolánu a hydraulického vápna, která je vhodná pro oblasti s trvalou dotací kapilární 
vlhkosti a do míst obstřikové zóny, jako je např. soklová část. Tato směs je schopna propustit 
na 1 m2 až 15 l vodních par, přičemž se sama nezanáší (nesytí) a nedochází tak k plnění 
vnitřních pórů. Doporučuji EXZELLENT 610. POVRCH NEBUDE ŠTUKOVÁN – BUDE 

ROZTOČENO JÁDRO MALTOVÉ SMĚSI.  

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 
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- strojní a ruční omítka / Maschienen- und Handputz 

- hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu (románský cement) a se speciálními zušlechťujícími 
příměsemi pro specifickou geometrii pórů FRP. 

- V interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti všech druhů zdiva, na staré 

              objekty i novostavby – bez nákladného vysoušení. 
- velikost zrn: 0–0,6 mm 

- pórovitost čerstvé malty: ≥ 18% 

- difúzní odpor vodní páry: Sd < 0,05 m (při síle omítky 2 cm) 
- pevnost v tlaku: > 1,0 N/mm2 

- objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l 
- NHL 3,5,naprosto bez cementových částic, pod hranicí deklarace pro románský cement 
- silná tloušťka nátěru díky minimální vlastní hmotnosti a vysoké základní stabilitě 

- možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné objemové hmotnosti a vysoké počáteční 
stálosti 

- při tloušťce nátěru 20 mm cca 40 m2/t (25 kg/m2). Pro 1 balení  
              25,0 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody. 

K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky se smějí používat pouze 

vysoce difúzní nátěrové systémy na silikátové bázi. 
Vnitřní: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m 

Vnější: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m 

kapilární nasákavost hodnota w < 0,1 kg/m2h0,5 

 

FINÁLNÍ NÁTĚR NEBUDE PROVEDEN. 

 
Výrobky musí být aplikovány při dodržení technologických postupů a informací uvedených 

v příslušných technických listech. 

VŠECHNY TYTO KROKY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY A BĚHEM 
STAVBY KONZULTOVAT SE ZHOTOVITELEM TOHOTO NÁVRHU.  
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MÍSTNOSTI URČENÉ K USKLADNĚNÍ  

• Pro efektivní provedení systému obkladů je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků: 

PŘED ZAPOČETÍM JE NUTNO PROVÉST SONDY A NA ZÁKLADĚ TĚCHTO SOND 
BUDE SKLADBA UPŘESNĚNA. 

• podklad nutno očistit od stávajících omítkovin, např. tlakovou vodou nebo několikanásobným 
ometáním nebo jinak mechanicky, ošetřené plochy nechat oschnout, podklad musí vyhovovat platným 
normám, musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí 
být vodoodpudivý; 

• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm. 

• Následně se celý podklad penetruje systémovou penetrací na vápenné bázi Murafan 39, ředění max. 
1:1. 

• Provede se nahození a zarovnání zdiva – podkladu, v min. mocnosti 20 mm. Oxal RM H po vyzrání 

se zatře Oxal ds hs. 

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 

Síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva 

vodonepropustný do 1,5bar 
vysoká odolnost proti síranům 

snížená průchodnost vodních par 
vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí 
dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem  
zhotovení fabionu a komínových náběhů 

vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles. 

Hustota kg/dm2 cca 1,85 na 1 mm tloušťky vrstvy 

Poměr míchání kg:l 25:3 Oxal SPM : voda 

• Následné přetření Oxal DS HS ve dvou vrstvách tak, aby se vrstvy křížili mezi sebou tzv. 
metodou čerstvé do čerstvého. Oxal DS HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry 
propustí směrem k líci zdiva. 

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 

- Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin (tzv. mastnými tuky) a prosolených 
zdiv  

- vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
- vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
- snížená průchodnost vodních par, certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  

- zpevňuje stavební materiály  
- rekonstrukce historických budov  
- dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
- těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných  tuků  

Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 
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-  Špric je nanášen plošně,  např. Oxal Ws. 

 

Výrobky musí být aplikovány při dodržení technologických postupů a informací uvedených 

v příslušných technických listech. 

VŠECHNY TYTO KROKY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY A BĚHEM 
STAVBY KONZULTOVAT SE ZHOTOVITELEM TOHOTO NÁVRHU. 
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PODKLADY 

Objekt:   České Budějovice, Nová 32 

Předmět posudku:  diagnostika stavby – vlhkostní průzkum 

Úkol: vlhkostní průzkum pro návrh technologie s maximální životností 

Kontroloval:         

[1] Místní šetření 12. 3. 2018  

[2] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení  

[3] ČSN EN 73 0573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků 

[4] ČSN 73 0540 1- 4 Tepelná ochrana budov 

[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení 

[6] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva, základní ustanovení 

[7] Část projektové dokumentace - detail 

[8] ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků 

[9] Na místě bylo provedeno 20 měření CM hydromatem a u vybraných vzorků proběhla polní 
zkouška.  

[10] STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU 

 

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu 

zpracování této zprávy z průzkumu. 
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ZADÁNÍ 

Hlavním úkolem je provedení podrobného vlhkostního průzkumu. S ohledem na ochranu 

objektu, ale zároveň na funkční a plnohodnotné užití stavby. Hlavním záměrem průzkumu je 
zachování objektu s ohledem na tradiční technologie a materiály. 

Dle zadání mají být řešeny jen prostory v 1. PP. 

1. PROVEDENÝ PRŮZKUM 

1.1 Vlhkostní průzkum 

Vlhkostní průzkum byl zaměřen na oblast interiéru stavby, a to zejména na 1. PP, ale i na okolí 
stavby, kde byla provedena vizuální a akustická prohlídka stavby s odebráním vlhkostních 
vzorků a vzorků nutných pro stanovení obsahu zasolení konstrukce. A to v 2. měsíci 2018. 

Vlhkostní průzkum probíhal příložným kapacitním vlhkoměrem CM Hydromat a jehličkovým 
vlhkoměrem. Tímto způsobem byly hledány vlhkostní anomálie a odchylky od již 
zpracovaného průzkumu. Na konkrétních místech byly odebrány vzorky omítek, cihelného 
zdiva atd. pro laboratorní stanovení zavlhčení a zasolení zdiva. 
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POLOHA SOND: 
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1.2 Výsledky průzkumu zavlhčení 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1.   

Název sondy a 
místo 

Výška nad 
podlahou [mm] 

Odebraný 
materiál 

Hmotnostní 

vlhkost [%] 

Poznámka 

Měření:     

S 1 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,4 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 1 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 9,3 Měření na 

povrchu 

S 1 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina,  7,6 Měření na 

povrchu  

S 2 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

7,8 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 2 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 8,8 Měření na 

povrchu 

S 2 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 7,2 Měření na 

povrchu  

S 3 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 3 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 8,5 Měření na 

povrchu 

S 3 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 6,2 Měření na 

povrchu  

S 4 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

11,8 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 4 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 12,3 Měření na 

povrchu 
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S 4 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 7,8 Měření na 

povrchu  

S 5 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

10,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 5 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 11,5 Měření na 

povrchu 

S 5 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 9,4 Měření na 

povrchu  

S 6 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,4 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 6 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 7,6 Měření na 

povrchu 

S 6 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 6,2 Měření na 

povrchu  

S 7 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca  250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,6 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 7 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 6,6 Měření na 

povrchu 

S 7 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 5,3 Měření na 

povrchu  

S 8 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

9,7 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 8 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 9,2 Měření na 

povrchu 

S 8 Sklepní 
prostory 1. PP  

cca 1400 Omítkovina, 7,7 Měření na 

povrchu  

S 9 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

6,4 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 
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S 9 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 7,9 Měření na 

povrchu 

S 9 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 6,1 Měření na 

povrchu  

S 10 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

9,8 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 10 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 11,4 Měření na 

povrchu 

S 10 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 9,7 Měření na 

povrchu  

S 11 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

10,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 11 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 9,4 Měření na 

povrchu 

S 11 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 
cihelná drť 

10,1 Měření na 

povrchu  

S 12 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

12,6 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 12 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Cihelná drť, 12,4 Měření na 

povrchu 

S 12 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina,  12,2 Měření na 

povrchu  

S 13 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

10,3 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 13 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

Omítkovina, 9,1 Měření na 

povrchu 
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S 13 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 8,8 Měření na 

povrchu  

S 14 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

12,0 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 14 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 12,3 Měření na 

povrchu 

S 14 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 11,0 Měření na 

povrchu  

S 15 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

10,5 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 15 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 10,3 Měření na 

povrchu 

S 15 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 10 Měření na 

povrchu  

S 16 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

9,5 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 16 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca. 1000 

 

 

Omítkovina, 9,6 Měření na 

povrchu 

S 16 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 9 Měření na 

povrchu  

S 17 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

9,5 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 17 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 10,1 Měření na 

povrchu 
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S 17 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca. 1400 Omítkovina, 8,8 Měření na 

povrchu  

S 18 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 18 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 9,4 Měření na 

povrchu 

S 18 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 8,7 Měření na 

povrchu  

S 19 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

9,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 19 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 10,2 Měření na 

povrchu 

S 19 Sklepní 
prostory 1. PP 

 

cca 1400 Omítkovina, 10,1 Měření na 

povrchu  

S 20 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

12,5 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 20 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 12,3 Měření na 

povrchu 

S 20 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 12 Měření na 

povrchu  

S 21 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

8,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 21 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 9,4 Měření na 

povrchu 
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S 21 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 8,7 Měření na 

povrchu  

S 22 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Omítkovina,  9,2 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 22 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina,  10,2 Měření na 

povrchu 

S 22 Sklepní 
prostory 1.PP 

 

cca 1400 Omítkovina, 10,1 Měření na 

povrchu  

S 23 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 250 

 

Spárovací mat., 
pískovcový 

mat., 

12,5 Měření uvnitř 
zdiva cca 30 

mm 

S 23 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1000 

 

 

Omítkovina, 12,3 Měření na 

povrchu 

S 23 Sklepní 
prostory 1. PP 

cca 1400 Omítkovina, 12 Měření na 

povrchu  
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1.3 Vyhodnocení výsledků zavlhčení  

Obvodové zdivo je zavlhčeno a to se projevuje na degradaci zdiva stavby. Příčinou poškození 
omítek a zdiva je vzlínající vlhkost z rostlého terénu a nefunkční vnější svislá hydroizolace, 
také doporučuji prověřit stav vodorovné izolace. 
PŘED ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KAMEROVOU 
ZKOUŠKU KANALIZACÍ A DEŠŤOVÝCH SVODŮ – V PŘÍPADĚ PORUCHY PROVÉST 
NÁSLEDNOU OPRAVU A PŘELOŽENÍ CELÉHO SYSTÉMU. 
 

Vlhkost samotná se pohybuje v hodnotách vysokých až velmi vysokých.  
 

Vzhledem k místu umístění stavby doporučuji odkopání a provedení nové svislé 
hydroizolace tzv. stěrkovou či stříkanou metodu – mat. NAFUFLEX/EXPERPROOF. 

Nedoporučuji provádět tzv. opětované omítkoviny. Jelikož bez odstranění problému by 
šlo pouze o velice krátkodobý efekt odsolení. Doporučuji provést tzv. hydrofilní 
omítkovinu Exzellent 610 – O1XA, v prostorách chodeb a schodiště. 

1.4 Průzkum zasolení 

Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 mm ve zdivu pod omítkou. 
Za pomoci laboratorní zkoušky byla zjišťována míra obsahu jednotlivých solí ve vzorcích. 
Naměřené hodnoty zasolení stanovené v laboratoři reprezentují skutečné zasolení zdiva pod 
omítkou.  

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 2 

Orientační stupnice vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610 

Hodnocení vlhkosti Vlhkost zdiva (% hm.) Barva 

Velmi nízká < 3  

Nízká 3 – 5  

Zvýšená 5 – 7,5  

Vysoká 7,5 – 10  

Velmi vysoká > 10  
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1.5 Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení 

Jak je patrné z porovnání naměřených dat a definice stupně zasolení, je zasolení v objektu 

poměrně vysoké jen u sondy čp 5, kde jsou v extrémních hodnotách chloridy, sanační opatření 
je nutno podřizovat stupni zasolení pouze sondy čp 5. Technologie viz dokument Návrh. Zde 

je jasný důkaz, že zasolení souvisí s posypovými solemi, které jsou aplikovány v zimním 
období. 

Řešení viz vlhkostní problematika – dokument TECHNOLOGIE A MATERIÁLOVÉ 
SLOŽENÍ. 
  

Tabulka č. 3 

Vzorek CL - 

% 

NO3 
- 

% 

SO4
2-

  

% 

MS 1 1 0,1 0,1 

MS 2 0,2 0,0 0,2 

MS 3 0,0 0,0 0,2 

MS 4 0,1 0,1 0,0 

MS 5 1,8 0,1 0,3 

Tabulka č. 4 

Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04 

Stupeň zasolení Hodnota stupně zasolení - opatření Sírany 

(%hm.)  

 

Chloridy 

(%hm.) 

Dusičnany 

(%hm.) 

1 (nízká) 
Nejsou nutná žádná opatření < 0,5 < 0,2 < 0,1 

2 (zvýšená) Je nutno zvážit dílčí opatření 0,5 - 1,5 0,2 – 0,5 0,1 – 0,3 

3 (vysoká) Opatření jsou nezbytná > 1,5 > 0,5 > 0,3 
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S: T1814

O: 01

Díl: 1 Zemní práce 198 419,79
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 49,70000 451,50 22 439,55

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 41,90000 29,70 1 244,43

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 33,80000 1 057,00 35 726,60

4 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 114,00000 204,50 23 313,00

5 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 114,00000 114,00 12 996,00

6 161101602R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m m3 83,50000 610,00 50 935,00

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 83,50000 82,00 6 847,00

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 41,75000 261,00 10 896,75

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 29,45000 221,50 6 523,18

10 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 12,30000 592,00 7 281,60

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,35000 106,50 3 019,28

12 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 13,40000 411,00 5 507,40

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 41,75000 280,00 11 690,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 393,60
14 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 7,80000 3 512,00 27 393,60

Díl: 5 Komunikace 120 597,94
15 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 40,00000 50,10 2 004,00

16 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2 m2 38,00000 340,00 12 920,00

17 578143122R00 Ruční pokládka asfaltové plochy m2 38,00000 1 400,00 53 200,00

18 596215021R00 Kladení betonové dlažby tl. 5 cm do drtě m2 40,00000 540,00 21 600,00

19 139601102RL5 Ruční výkop podsypu dlažby m3 12,00000 958,63 11 503,56

20 139601102RP5 Ruční výkop podsypu asfaltového krytu m3 11,40000 988,63 11 270,38

21 592452655R Betonová dlažba tl. 5 cm m2 20,00000 405,00 8 100,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 510 166,18

Položkový rozpočet - Lumen Servisní s.r.o.

BD Nová 32 ČB

Spodní stavba
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S: T1814

O: 01

Položkový rozpočet - Lumen Servisní s.r.o.

BD Nová 32 ČB

Spodní stavba

22 612433212R00 Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.35 mm - stěny 
 např: Exzelent, -strojní a ruční omítka / Maschienen- und 

Handputz
 -hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu 

(románský cement) a se speciálními zušlechťujícími 
příměsemi pro specifickou geometrii pórů FRP.
 -v interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci 

vlhkosti všech druhů zdiva, na staré
              objekty i novostavby – bez nákladného vysoušení
 -velikost zrn: 0 – 0,6 mm
 -pórovitost čerstvé malty: ≥ 18%
 -difúzní odpor vodní páry: Sd < 0,05 m (při síle omítky 2 

cm)
 -pevnost v tlaku: > 1,0 N/mm2
 -objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l
 -NHL 3,5 naprosto bez cementových částic, pod hranicí 

deklarace pro románský cement
 -silná tloušťka nátěru díky minimální vlastní hmotnosti a 

vysoké základní stabilitě
 -zabraňuje vzniku plísní, nepatrnému smrštění s 

vykazováním trhlin
 -možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné 

objemové hmotnosti a vysoké počáteční
stálosti
 -při tloušťce nátěru 20 mm je to cca 40 m2/t (25 kg/m2). 

Pro 1 balení – 25 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody.
 -K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky se smějí 

používat pouze vysoce difúzní nátěrové systémy na 
silikátové bázi.
 -Vnitřní: difúzní odpor, hodnota Sd < 0,01 m
 -Vnější: difúzní odpor, hodnota Sd < 0,01 m
 -kapilární nasákavost, hodnota w < 0,1 kg/m 2h 0,5

m2 184,80000 1 015,80 187 719,84
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BD Nová 32 ČB

Spodní stavba

23 612433212RT1 Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm - stropy 
 Exzelent -strojní a ruční omítka / Maschienen- und 

Handputz
 -hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu 

(románský cement) a se speciálními zušlechťujícími 
příměsemi pro specifickou geometrii pórů FRP.
 -v interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci 

vlhkosti všech druhů zdiva, na staré
              objekty i novostavby – bez nákladného vysoušení
 -velikost zrn: 0 – 0,6 mm
 -pórovitost čerstvé malty: ≥ 18%
 -difúzní odpor vodní páry: Sd < 0,05 m (při síle omítky 2 

cm)
 -pevnost v tlaku: > 1,0 N/mm2
 -objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l
 -NHL 3,5 naprosto bez cementových částic, pod hranicí 

deklarace pro románský cement
 -silná tloušťka nátěru díky minimální vlastní hmotnosti a 

vysoké základní stabilitě
 -zabraňuje vzniku plísní, nepatrnému smrštění s 

vykazováním trhlin
 -možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné 

objemové hmotnosti a vysoké počáteční
stálosti
 -při tloušťce nátěru 20 mm je to cca 40 m2/t (25 kg/m2). 

Pro 1 balení – 25 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody.
 -K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky se smějí 

používat pouze vysoce difúzní nátěrové systémy na 
silikátové bázi.
 -Vnitřní: difúzní odpor, hodnota Sd < 0,01 m
 -Vnější: difúzní odpor, hodnota Sd < 0,01 m
 -kapilární nasákavost, hodnota w < 0,1 kg/m 2h 0,5

m2 52,00000 842,20 43 794,40

24 612433310R00  Omítka sanač.vnitř. Např. OXAL RMH,tl.35mm - -síranům 
odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného 
zdiva
 -vodonepropustný do 3,5 bar
 -vysoká odolnost proti síranům
 -snížená průchodnost vodních par
 -vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a 

vnějším prostředí
 -dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku 

staveb v kombinaci s produktem 
 -zhotovení fabionu a komínových náběhů
 -vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění 

maltových spár v prostorách komínových těles.
Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy
Poměr míchání kg/l, 25:2, Oxal RM H:voda

m2 210,60000 985,37 207 518,92
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25 612433310RT1 Omítka sanač.vnitř.např. OXAL RMH,tl.25mm - stropy - -
 síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a 
prosoleného zdiva
 -vodonepropustný do 3,5 bar
 -vysoká odolnost proti síranům
 -snížená průchodnost vodních par
 -vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a 

vnějším prostředí
 -dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku 

staveb v kombinaci s produktem 
 -zhotovení fabionu a komínových náběhů
 -vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění 

maltových spár v prostorách komínových těles.
Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy
Poměr míchání kg/l, 25:2, Oxal RM H:voda

m2 80,50000 883,64 71 133,02

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 66 822,60
26 622903111R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 395,40000 169,00 66 822,60

Díl: 64 Výplně otvorů 16 248,00
27 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm
kus 6,00000 1 748,00 10 488,00

28 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní ks    6,00000 960,00 5 760,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 51 885,65
29 936561111R00 Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků m3 41,75000 1 242,77 51 885,65

Díl: 96 Bourání konstrukcí 185 902,70
30 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 132,50000 87,40 11 580,50

31 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 395,40000 68,90 27 243,06

32 978023251R00 Vysekání a úprava spár zdiva režného m2 395,40000 49,10 19 414,14

33 465921211R0K5 Oprava bet. dlažby vč. betonového lože m2    125,00000 1 021,32 127 665,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 050,12
34 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 132,98288 294,00 39 096,97

35 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 132,98288 206,00 27 394,47

36 998011019R00 Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km t 265,96576 20,90 5 558,68

Díl: 711 Izolace proti vodě 168 024,74
37 711212921R00 Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x vč.mat. např.  

 NAFUFLEX - -dvousložková elastomerová izolace na bázi 
EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel 
 -hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci 

objektů v kontaktu s pitnou vodou 
 -vysoce flexibilní, vyztužená vlákny překlenuje trhliny až 

do šířky 4 mm - protiradonová izolace 
 -rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita 
 -Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně nástřikem (šnekové 
čerpadlo). Ekologická – neobsahuje rozpouštědla.
 -Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03.
 -Je odolná vůči UV záření a termickému namáhání.
 -Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody je 

vhodná k opracování složitých detailů. 
 -izolace na střešní pláště a ploché střechy 
 -oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k 

asfaltu, PVC, kovům 
 -parozábrana, protiradonová hydroizolace 
 -izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad

m2 173,00000 498,00 86 154,00

38 711823129RT3 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 
lišty

m 38,00000 143,78 5 463,64

39 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 173,00000 285,50 49 391,50
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40 28323142R Fólie nopová GUTTABETA DRAIN tl. 0,6 mm 2,0x20 m m2 190,30000 109,23 20 786,47

41 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 617,95610 3,85 6 229,13

Díl: 784 Malby 66 040,29
42 784181201R00 Penetrace podkladu nátěrem např.Keim-Spezial-Fixativ,1x 

nátěr musí splňovat Sd=0,03
m2 527,90000 38,20 20 165,78

43 784185212R00 Malba např. Keim-Ecosil, bílá, bez penetrace, 2 x musí 
splňovat Sd=0,03

m2 527,90000 86,90 45 874,51

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 174,02
44 979012212R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 48,62100 214,50 10 429,20

45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 48,62100 194,50 9 456,78

46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 243,10500 15,60 3 792,44

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 48,62100 257,00 12 495,60

Díl: VN Vedlejší náklady 128 795,89
48 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 122 877,89 122 877,89

49 010 Nespecifikované náklady sonda ks    2,00000 2 959,00 5 918,00

Díl: ON Ostatní náklady 654 989,48
50 01 Kamerová zkouška kanalizace a dešťových svodů ks    1,00000 9 917,22 9 917,22

51 02 PŘÍPRAVA PŘED REALIZACÍ INJEKTÁŽE: očištění 
podkladu od neosudržných částí, navlhčení, zatření zpevn

m2    143,18000 673,00 96 360,14

52 03 TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ VYVRTANÝCH OTVORU A 
INJEKTÁŽ ZDVOJENÁ - METODA INJKTÁŽE DLE WTA - 
VŠECH KOSTRUKCÍ - OXAL HSL W, Horizontální clona 
(dodatečná izolace) proti kapilárně vzlínající vlhkosti a 
krystalizační nátěr 
Silan siloxanová báze - která hydrofobizuje vnitřní povrch 
pórů. Jedná se o dlouhodobou fyzikální hydrofobizaci 
Optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě 
Po injektáži samovolné zesítění 
Speciálně vhodný na velké tloušťky zdiva Lze použít až do 
stupně provlhčení ≤ 95 % Aplikace při tlaku < 10 bar 
Certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D 
Zpevňuje stavební matriály 
Rekonstrukce historických budov 
Dodatečná horizontální hydroizolace, hydrofobizace a 
krystalizační nátěr proti kapilárně vzlínající vlhkosti, 
injektáž zdiva 
Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do 
exteriéru i interiéru.
Poměr směšování činí 1:12 až 1:20. 
 Dodržujte technický list a směrnici WTA 4-4-04/D, 
Hustota g/cm3 cca 1,05

m2    143,18000 3 483,47 498 763,23
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53 04 ŠLEMOVÁNÍ KONSTRUKCE např.  OXAL DS HS - ve 
třech vrstavách se stálím vlhčením podkaldu tzv. metoda 
čerstvé do čerstvého - Síranům odolný těsnící šlem pro 
opravy znečistěných omítkovin tzv. mastnými tuky a 
prosolených zdiv 
vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům 
dehtových průsaků 
vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům 
snížená průchodnost vodních par certifikováno dle 
směrnice WTA 4-4-04/D 
zpevňuje stavební matriály 
Rekonstrukce historických budov 
dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i 
při negativním tlaku vody 
těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového 
zasažení a mastných  tuků
•Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do 
exteriéru i interiéru
• Špric nanášen plošně 

m2    0,00000 0,00 0,00

54 05 Doprava na stavbu a ubytovací náklady ks    1,00000 18 270,00 18 270,00

55 06 Přenos mat.na stavbě a manipulační příplatek, likvidace 
odpadu

ks    1,00000 7 230,00 7 230,00

56 07 ŠLEMOVÁNÍ KONSTRUKCE např. OXAL DS HS  ve 
třech vrstavách se stálím vlhčením podkladu tzv. metoda 
čerstvé do čerstvého - Síranům odolný těsnící šlem pro 
opravy znečistěných omítkovin tzv. mastnými tuky a 
prosolených zdiv 
vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům 
dehtových průsaků 
vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům 
snížená průchodnost vodních par certifikováno dle 
směrnice WTA 4-4-04/D 
zpevňuje stavební matriály 
Rekonstrukce historických budov 
dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i 
při negativním tlaku vody 
těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového 
zasažení a mastných  tuků
•Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do 
exteriéru i interiéru
• Špric nanášen plošně 

m2    80,00000 227,00 18 160,00

57 08 Hrubý úklid staveniště Kpl 1,00000 6 288,89 6 288,89

2 303 511,00 Kč
483 737,31 Kč

2 787 248,31 Kč
Vypočtené DPH (21%)

Cena celkem včetně DPH

Cena celkem bez DPH
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HARMONOGRAM PRACÍ VZ "Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti objektu v Českých Budějovicích"

prosinec leden 19 únor březen duben

                                                                 týden :

Otlučení omítek ,vysekání spar,očištění 

Zemní práce hloubení ,odvoz zeminy

Rozebrání dlažeb,asfalu,výkopy

Injektáže 

Osazení zárubní 

Šlemování konstrukcí

Sanační omítky

Izolace proti vodě

Zásypy jam,rýh

Malby

Kamerové zkoušky

Úklid ,vyklizení staveniště
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