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Mnoho majitelů staveb se potýká s tím, že s postupem času a stárnutím stavby jim výrazně 

stoupají náklady na vytápění celého objektu, což je samozřejmě pro všechny velmi 

nepříjemnou záležitostí, se kterou se musejí potýkat. Stoupající náklady na vytápění velmi 

často souvisejí se stářím stavby, která se s postupujícím věkem stává stále vlhčí z důvodu 

vzlínající hygroskopické vlhkosti zdiva. Spolu s postupujícím věkem stavby na základě 

přirozených fyzikálních procesů planety Země dochází ke vzlínání vlhkosti do zdiva a stavba 

se tak stává výrazně nasáklou vodou, zejména ve zdivu a ve stavebních konstrukcích. 

 

Stavba napadená vlhkostí zdiva pohlcuje až 70% nákladů na vytápění 

 

Stavba, jejíž zdivo je vlhké či dokonce mokré, se vyznačuje vyjma sklonům k výskytu plísní, 

bakterií a sporů jednou hlavní pro její obyvatele či uživatele nepříjemnou vlastností. Touto 

nepříjemnou vlastností vlhkých staveb, tedy staveb se zdmi nasáklými vodou 

prostřednictvím vzlínající vlhkosti, je schopnost těchto staveb s vlhkým zdivem pohlcovat až 

70% veškerého tepla, které se ve stavbě prostřenictvím zdrojů tepla vyprodukuje, což výrazně 

zvyšuje náklady na vytápění celého objektu. Není-li například taková stavba navíc dostatečně 

izolována, únik tepla může být vyšší a spolu s vlhkostí se v takovém prostředí vytváří ideální 

situace pro usazení plísní, sporů a bakterií. 

 

Překvapení majitelů vlhkých staveb – staveb s vlhkými zdmi 

 

Spousty majitelů vlhkých nemovitostí jsou velmi překvapeny tím, že se v důsledku vlhkosti 

ztrácí i teplo, které se výrazně podílí na nákladech na provoz domácnosti. Mnoho lidí totiž 

přehlíží skutečnost, že vlhká stavba teplo pohlcuje, a tak se náklady na vytápění mohou 

vyšplhat do neúměrných výšin. Trpí tak nejen automaticky stavba samotná, ale především její 

obyvatelé, kteří žijí ve vlhkém prostředí a navíc jsou vlhkostí donuceni zbytečně investovat 

nemalé náklady. 

 

Vlhká stavba, stavba s mokrými zdmi, je téměř každá nemovitost starší třiceti let. 

 

Vlhká stavba, stavba s mokrými zdmi, je téměř každá nemovitost starší třiceti let. 

Kapilárnímu vzlínání vlhkosti se snažíme zabránit po celá staletí, kapilárnímu vzlínání 

vody se bráníme různými prostředky, avšak do nedávné doby byl náš boj marný. Ať již jsme 

volili metody hydroizolace stavby jakékoliv, vzlínání vlhkosti, jako přirozený fyzikální 

proces naší planety, se vždy projevil bez ohledu na intenzitu naší snahy či objem 

vynaložených finančních prostředků.  

 

Jaké metody volíme jako klasické zábrany proti vzlínající vlhkosti ? 

 

Mnoho metod, kterými se snažíme zabránit pronikání vzlínající vlhkosti do zdiva je vůči 

stavbě, jejím obyvatelům i k přírodě nešetrná, ba dokonce lze říci, že destruktivní. V rámci 

chemických injektáží zdiva, nebo při podřezávání zdiva stavby pak tedy trpí nejen 

nemovitost samotná, neboť dochází k narušení statiky stavby či k práci s chemikáliemi, ale 

zejména její obyvatelé či osoby, které se ve stavbě nacházejí. S tím samozřejmě souvisí i 

nemalé finanční náklady nejen v rámci vlastní realizace zábran proti vzlínání vlhkosti, ale 



především již zmíněné značně zvýšené náklady na vytápění objektu a odstraňování plísní a 

bakterií.   

 

Jak tedy zabránit vzlínání vlhkosti do zdiva stavby a ušetřit náklady na vytápění 

objektu ? 

 

Vynikajícím řešením jak zabránit vzlínající vlhkosti k pronikání do zdiva je technologie 

elektroosmózy – unikátní česká technologie odstranění vlhkosti zdiva DryPol®. Dvě stě let 

známý princip přirozeného pronikání vlhkosti do zdiva se díky funkci přístroje obrací a voda 

se díky pulzním elektromagnetickým generátorům vrací zpět do podloží stavby, tedy tam, 

odkud se do zdiva dostala. Technologie ekologického odstranění vlhkosti zdiva DryPol® 

funguje na více než osmi stech stavbách nejen v České republice, kdy její spokojení majitelé 

dosáhli nejen vysušení vlhkosti zdiva, ale zejména výrazné úspory na vytápění objektu, a to 

až 70%.  

 

Technologie DryPol®  – ekologické odstranění vlhkosti zdiva a úspora na vytápění 

objektu 

 

Přejete-li si odstranit vlhkost ze zdiva Vaší nemovitosti ekologicky, do dvou let a především 

za nesrovnatelně nižších finančních nákladů oproti klasickému podřezání zdiva či chemické 

injektáži a bez stavebních zásahů, zvolte technologii elektroosmózy, tedy technologii pro 

odstranění vzlínající vlhkosti zdiva, DryPol®. DryPol® Vaší stavbě prokazatelně zabezpečí 

odstranění vzlínající vlhkosti a ekologickou hydroizolaci stavby na dobu nejméně třiceti 

let. Zvolte DryPol®, pokud chcete výrazně ušetřit náklady na vytápění objektu a zajistit své 

stavbě desítky další let bez vlhkosti, sporů, bakterií a zdraví škodlivých plísní. 


