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Člověk má k dispozici dosta-

tek energií, strojů a ekonomických 

prostředků, které mu umožňují razantně 

zasahovat do přírody. Ve vyspělých stá-

tech je člověk často odtržen, vzdálen od 

přírody. Není divu, že je potom v častém 

střetu s přírodou a jejími zákonitostmi.   

Při tvorbě optimálního životního prostředí  

je pro nás velmi potřebné, ale i výhod-

né, přírodní zákonitosti respektovat. Je 

skutečností, že příjem sluneční energie 

lesem je v porovnání s dozrávajícím lá-

nem obilí, nebo městem velmi odlišný. 

Důsledkem je změna místního klimatu v 

malém. Obdobné se děje i ve velkém mě-

řítku nad povrchem zeměkoule, změnami 

v proudění vzduchu, výskytem srážek, v 

dalším pak změnami vegetace a pod.

Každý stavební objekt je umělý výtvor, 

kterým zasahujeme do chodu ustálených 

přírodních struktur. Budovy a inženýrské 

stavby stavíme s ohledem na pracovní, 

sportovní a rekreační potřeby člověka.

Očekáváme, že zhotove-

né stavby budou dlouhodobě 

trvanlivé, nenáročné na pro-

vozní náklady a velmi příjemné 

na pobyt. 
Na stavební objekt působí 

celá řada vlivů. V klimatické 

zóně déšť, vysoké, nízké tep-

loty prostředí, biologické vli-

vy, chemické vlivy a další. V 

nadzákladové zóně na objekt, 

jeho podlahy, podzemní nosné 

stěny, působí další vlivy (prů-

saková voda, podzemní voda, 

gravitační voda, vodní pára, 

hydrostatický tlak (po velkých 

deštích), plyny, kořeny atd. K 

postupnému ničení konstrukcí 

budov přispívá zvýšená vlhkost 

stěn, mráz, plísně, kondenzující 

vlhkost ze vzduchu a jiné vlivy 

-  jako třeba důsledek fyzikál-

ně špatně navržené skladby 

nosných a obvodových stěn. 

Když si pozorně prohlédne-

me kteroukoliv ulici města kde 

bydlíme, musíme konstatovat, 

že více než polovina domů má 

problémy s rozpadem alespoň 

soklových částí domů. Prohlíd-

ka vnitřků dopadne ještě hůře. 

Uvedené svědčí, že danou si-

tuaci v tomto směru nezvládá-

me.Je všeobecně známo, že 

na ztrátě dobrých vlast-

ností a postupném roz-

padu staveb, má zásadní 

dopad z 90 % voda pří-

tomná v různém skupen-

ství.

O co jde? O zajištění trvanlivosti stavebního 

díla na jedné straně a logické uvolnění přírodního 

koloběhu vody v místě vybudovaného díla, objek-

tu, stavby. Jde o navázání na staleté stavařské tra-

dice na českém území a tisícileté tradice  stavbařů  

z mimoevropských území.

Nevýhody Air izolací. Nutí nás více po-

užívat rozum, známé znalosti stavební fyziky. Nutí 

nás k vyšší technické preciznosti při realizaci kaž-

dé stavby. Každá stavba je unikát (vzhledem, po-

lohou, užitnými vlastnostmi atd), proto i vzduchové 

izolace je nutné řešit s přihlédnutím k daným pří-

rodním a stavebním podmínkám. 

Jak vytvoříme AIR izolaci? Jednoduše, 

u podlah, základů položíme výrobky potřebné výš-

ky na připravenou vyrovnanou plochu opatřenou 

geotextílií, Výrobky překryjeme 5 cm vrstvou be-

tonu k vytvoření základní, nosné plochy podlahy. 

U svislých stěn výrobek žádané výšky zavěsíme 

na připravenou stěnu. Když skončíme pod úrovní 

terénu, spáru uzavřeme. Vznikne tak  prostor  pro 

proudění vzduchu. Plochy napojíme na připravené 

vstupy a výdechy vzduchu. Další  práce jsou zá-

vislé na předmětném umístění stavby, tvaru terénu 

a pod.

Co s tímto problémem mají spo-

lečného AIR izolace?

Náš člověk si v posledních cca 100 letech zvykl  

dělat „suchou stavbu“ tak, že oddělil (většinou 

asfaltovými a později dalšími umělohmotnými  

materiály) vlhkou zemní zónu od vlastní stavby. 

Trochu pozapomenul, že vlhkost ze zóny nemů-

že unikat. Přidáme-li k uvedenému geologické 

poměry, skloněný terén nad stavbou a trvanlivost 

oddělujících fólií, vliv mrazového rozpínání vo-

dou nasycené např. stěny, začíná nám být horko 

ze vznikajícího problému. To ještě není všechno! 

Dalo by se pokračovat s různými rozkladnými vli-

vy chemie, záření, atd. Přidáme-li k uvedenému  

neprodyšné chodníky a vozovky ve městě, zjistí-

me, že v každé obci najdeme v současnosti mi-

nimálně polovinu objektů s opadávající omítkou. 

Špatné je, že tento stav ani nevnímáme. Kvalita 

stavebního díla není dána jen tím, jaké kvalitní 

materiály s příslušnými atesty použijeme. Kvalita 

stavebního díla je dána současně tím, jak splní  

očekávané užitné a vzhledové vlastnosti, včetně 

zajištění trvanlivosti konstrukce a dlouhodobě 

nízkých provozních nákladů.

AIR izolace, jinak vzduchové vlhkostní izo-

lace staveb, pracují na opačném principu, t.j. 

umožňují vzduchovou mezerou stále odvádět 

vlhkost z konstrukce stavby, z oblasti nad zákla-

dovou spárou, do ovzduší. Systémy pracují bez 

přívodu elektrické energie, využívají pro daný 

účel působení přírodních vlivů. Změn specific-

kých vah vzduchových sloupců, tlakových a tep-

lotních změn vnějšího prostředí, proudění vzdu-

chu okolo objektu, slunečního záření, a dalších. 

Systémy pracují v souladu s fyzikálními zákony, 

pracují trvale a bezporuchově. Vlastní energe-

tické toky, které umožňují  odvod vody - vlhkosti 

z vlhké základové spáry jsou velmi významné. 

Tím, že stavby umožňují plynulý odsun vlhkosti, 

dochází kromě vlhkostní a pevnostní stabilizace 

vlastních nosných stěn i ke stabilizaci podloží, a 

tím i statiky stavby.

Zóna základové půdy se vy-

skytuje v bezprostředním kontaktu zákla-

dové půdy se základovými konstrukcemi 

a spodní stavbou (suterénem). Rozhodují-

cí hraniční plochou je  zemský povrch. Je 

poměrně obtížné zjišťovat údaje  o této 

trvale vlhké zemní zóně. Při větších výky-

vech vlhkosti se mění statické vlastnosti 

zeminy. Obdobně můžeme uvažovat o 

vlastnostech konstrukce obvodové stěny 

nasycené vodou v nadzákladové zóně 

při poklesu její teploty do záporných tep-

lotních hodnot. Spolehlivá únosnost  tako-

véto stěny se postupně zhoršuje.
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