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V příspěvku jsou stručně popsány současné 

materiálové a technologické trendy používa-

né při opravách netěsností železobetonových 

vodotěsných staveb. ❚ The article provides 

a brief description of current technology and 

materials used in repair of leakages of reinforced 

concrete watertight structures.

Dlouhodobě spolehlivé provedení hyd-

roizolace spodní stavby patří bezespo-

ru mezi nejnáročnější fáze výstavby 

stavebních objektů, ať již v oblasti prů-

myslu či občanské výstavby. Oprava 

nefunkční nebo poškozené hydroizo-

lace je úkol zpravidla obtížný a ekono-

micky nákladný. O tom, zda je oprava 

proveditelná a jaké materiály lze využít 

pro obnovu vodotěsnosti konstrukce, 

primárně rozhoduje volba řešení hydro-

izolace spodní stavby.

Vodotěsnost železobetonové kon-

strukce, resp. jakékoli stavební kon-

strukce, lze řešit v zásadě trojím způ-

sobem. 

Historicky nejstarším postupem je 

omezení či zabránění kontaktu kon-

strukce s vodou. Sem náleží snižová-

ní hladiny spodní vody, účinný odvod 

srážkové vody drénováním apod. Ten-

to postup se dnes zpravidla používá 

pouze při opravách historických objek-

tů a v oblasti železobetonových staveb 

jen zcela výjimečně. Obvykle jako nou-

zové opatření, kdy např. selhala reali-

zovaná hydroizolační membrána a ne-

ní schůdná její oprava či zajištění vodo-

těsnosti jiným způsobem. 

Druhým způsobem je vytvoření vodo-

nepropustné celistvé membrány tvořící 

pro vodu nepropustný obal, vanu, ne-

závislou na nosné části stavební kon-

strukce. Použití tohoto postupu bylo 

podmíněno „znovuobjevením“ přírod-

ních zdrojů asfaltu v 19. století a ná-

slednými pokroky ve zpracování ropy 

a ropných produktů. Asfaltové izolace 

se staly dominantním způsobem zajiš-

tění hydroizolace spodní stavby v celé 

prvé polovině 20. století. V 60. a 70. le-

tech minulého století se v souvislos-

ti s prudkým rozvojem organické che-

mie začaly ve stavebnictví obecně po-

užívat v hojné míře plasty a pro izolaci 

spodní stavby tzv. nepřikotvené fóliové 

izolace. Přes veškerý pokrok ve formu-

laci a zdokonalování fóliových izolací se 

spolehlivost tohoto řešení pro zajištění 

trvalé vodotěsnosti stavebních objektů 

nezvyšovala. Ačkoliv se zdálo, že jde 

pouze o správné vyřešení detailů ze 

strany projektantů a o pečlivé prove-

dení ze strany zhotovitele, důvěra v to-

to řešení počala od 80. let zvolna kle-

sat a stavební výroba se počala ve vět-

šině vyspělých zemí přiklánět k jinému 

řešení hydroizolace spodní stavby.

Tím bylo využití hydroizolačních schop-

ností samotného betonu. (Mezi první 

průmyslové využití portlandského ce-

mentu patřily právě izolace vůči vodě.) 

Tato technologie známá jako „bílé va-

ny“ využívá hydroizolačních schopnos-

tí vhodně navržené a realizované nos-

né železobetonové konstrukce spodní 

stavby. Že jde o technologii rozšířenou, 

svědčí nejen řada publikací, monografií 

a článků věnovaných správnému návr-

hu a realizaci bílých van (ostatně opako-

vaná školení a semináře pořádané ČBS 

patří mezi hojně navštěvovaná setkání), 

ale ilustrativní je četnost, s jakou se řeší 

izolace spodní stavby v SRN (obr. 1) [1].

Pro úplnost je třeba zmínit i historicky 

používané izolační opatření, dnes zce-

la omezeně využívané, kdy se k těs-

nění spodních staveb vůči vodě vyu-

žívalo či využívá těsnících schopností 

jílů. Dnes se v modernějším provede-

ní používá bentonitových rohoží či de-

sek a s ohledem na barvu bentonitu se 

takto realizované spodní stavby ozna-

čují jako „hnědé vany“. Jak je patrné 

z obr. 1, četnost tohoto řešení je zce-

la minimální.

Čím si vysvětlit takový nepoměr me-

zi zdánlivě funkčním a trvanlivým ře-

šením, jakým se jeví fóliové izolace, 

a na návrh i realizaci složitější tech-

nologií bílých van? Ukazuje se, že od-

pověď spočívá ve velmi podstatném 

aspektu, který by měl být při návrhu 

izolace vodotěsných stavebních kon-

strukcí brán primárně do úvahy a tímto 

aspektem je opravitelnost. Pokud při-

pustíme, že izolační systém může být 

chybně proveden, může dojít k jeho 

poškození v důsledku průběhu výstav-

by, narušení v důsledku sedání a de-

formací stavební konstrukce, popř. mů-

že dojít k jeho selhání v důsledku při-

rozeného stárnutí a nevratných změn 

hydroizolačních materiálů, pak je po-

žadavek na opravitelnost hydroizolace 

a obnovu vodotěsnosti zcela pochopi-

telný a oprávněný. 

Právě opravitelnost je tím, co bílé va-

ny odlišuje od izolací fóliových. Pro 

úspěšnou opravu je nezbytné správ-

ně identifikovat poruchu, lokalizovat ji, 

zpřístupnit a následně opravit. Splnění 

těchto podmínek bývá u fóliových izo-

lací problematické, v řadě případů zce-

la nemožné. Průsaky a pronikání vody 

do spodní stavby prakticky nikdy ne-

korespondují s perforací fóliového sys-

tému. K zatékání vody mezi izolační fólii 

a nosný systém spodní stavby dochází 

zpravidla zcela v jiných oblastech, než 

kde se průsaky objevují na vnitřním po-

vrchu železobetonu. V takovém přípa-

dě snaha lokalizovat poruchu na vněj-

ší straně konstrukce nebývá úspěšná 

a o „opravitelnosti“, lépe řečeno obno-

vě vodotěsnosti, rozhoduje konstrukční 

řešení a kvalita provedení spodní stav-

by. Pokud je spodní stavba realizova-

ná jako železobetonová, bývá to pro-

blém řešitelný, i když vzhledem k to-

mu, že železobetonová konstrukce ne-

ní navrhována jako vodotěsná, není to 

opatření jednoduché ani laciné. Pokud 

je spodní stavba řešena z pórobetonu, 

dutých pálených cihel a tvarovek či ji-

ným způsobem, bývá oprava velmi ob-

tížná a v řadě případů zcela neschůd-

ná. V této situaci bývá nezbytné řešit 

izolaci spodní stavby z vnitřního povr-

chu se všemi problémy, které to při-

náší (těsnění prostupů, příček, přeru-

šení vzlínání vlhkosti obvodovými stě-

nami atd.).

VOLBA VHODNÉ TECHNOLOGIE, 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  OPRAVY

Volba vhodného postupu opravy ne-

těsností a vhodného materiálu musí 

především vycházet z podrobné dia-

gnostiky. Ta by měla poskytnout mini-

málně následující informace:

o jakou poruchu se jedná, zda jde • 

o trhlinu, hnízdo, pracovní spáru atd.,

zda se jedná o poruchu procházející • 

celou tloušťkou prvku,

jaká je šíře trhliny,• 

obsahuje trhlina/pracovní spára • 

plech, bentonitový pásek, hydrofilní 

profil apod.,

prosakuje trhlina,• 

je trhlina aktivní,• 
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základní informace o konstrukci sa-• 

motné (profily prvků, vyztužení aj.),

případnou historii oprav (bylo injekto-• 

váno, čím apod.).

Heslovitý výčet informací potřebných 

pro racionální volbu sanačního zása-

hu dokumentuje, že role diagnostiky je 

nezastupitelná zejména tam, kde ne-

ní k dispozici projektová dokumentace, 

popřípadě tehdy, jsou-li o dodržení pro-

jektovaného řešení oprávněné pochyb-

nosti. Ovšem i v těch případech (zejmé-

na u nových staveb) je provedení ales-

poň elementárního diagnostického vy-

šetření konstrukce zcela nezbytné.

Podle povahy či vizuálně patrných 

projevů bývají poruchy vodotěsných 

konstrukcí děleny do pěti skupin: 

prosakující trhliny,• 

prosakující pracovní spáry,• 

dilatační spáry propouštějící vo du,• 

plošné průsaky (hnízda),• 

poškozené těsnící pásy• .

Tento výčet platí jak pro defektní, ne-

funkční bílé vany, ale obdobně se pro-

jevují poruchy i v případě, že se jedná 

o sanaci „černých van“. Rozdíl spočí-

vá v tom, že u posledně jmenovaných 

průsaky či protékající voda neumož-

ňují, jak již bylo řečeno, lokalizovat po-

ruchu na izolační fólii, což komplikuje 

a často i znemožňuje zpřístupnění de-

fektu na izolační membráně a jeho pří-

padnou opravu.

Vhodné sanační postupy se podle 

rozsahu a charakteru poškození dě-

lí na:

plošné/celoplošné těsnění za rubo-• 

vou stranou konstrukce,

plošné/celoplošné těsnění na lícové • 

straně konstrukce,

lokální těsnění,• 

oprava a utěsnění dilatací.• 

Jako vhodné, používané a doporučo-

vané postupy lze uvést:

autogenní hojení – kolmatace,• 

sekundární krystalizace,• 

injektáž,• 

vytvoření hydroizolačního povlaku • 

(vrstvy) na vnitřní straně konstrukce,

jiné postupy (oprava izolačního pásu, • 

výměna dilatačních pásů aj.).

Autogenní hojení – kolmatace

K tzv. samohojení (autogennímu hoje-

ní) trhlin dochází procesem, který se 

obecně nazývá kolmatace. Proces kol-

matace je u železobetonových prvků 

vyvoláván postupným ukládáním ne-

rozpustných produktů chemických re-

akcí cementového tmelu s  prosakují-

cí vodou (převážně vysrážením uhličita-

nu vápenatého), na utěsnění se mohou 

podílet i vodou unášené nerozpustné 

mikroskopické částice půd či hornin 

z vnějšího prostředí. I když nejde v pra-

vém slova smyslu o aktivní sanační zá-

sah či opravu, jedná se o jev známý 

a za příznivých podmínek (vhodný po-

měr šířky trhliny k tloušťce porušené-

ho železobetonového prvku a odpoví-

dajícího hydraulického spádu) spoleh-

livě utěsňující neaktivní trhliny. Podmín-

kou obvykle je, že imperfekce se nesmí 

chovat jako dilatace a nesmí se tedy 

jednat o tzv. „aktivní“ trhlinu.

Sekundární krystalizace

Prostředky sekundární krystalizace 

tvoří poměrně pestrou skupinu hmot. 

Po chemické stránce jsou výrobci cha-

rakterizovány dosti neurčitě, a to ja-

ko směs portlandského cementu, jem-

ných filerů a aktivních chemikálií. Bý-

vají řazeny nepříliš přesně do skupiny 

tzv. těsnících přísad. Od „tradičních“ 

těsnících přísad se však prostředky 

sekundární krystalizace odlišují v jed-

nom zásadním ohledu, a sice v tom, 

že bylo a je možno je aplikovat ne-

jen přímo do čerstvé betonové smě-

si, ale i na povrch betonu dodatečně 

a prakticky bez ohledu na stáří beto-

nu či konstrukce. Jako komerčně do-

stupné produkty se objevily na přelomu 

60. a 70. let minulého století především 

v Kanadě a USA, od 80. let lze mluvit 

o jejich masivnějším využívání při doda-

tečném utěsňování betonu i při primár-

ním zvyšování jeho vodotěsnosti.

Přestože byly a doposud jsou u ne-

malé části odborné veřejnosti přijímá-

ny s nedůvěrou, četné terénní zkuše-

nosti ukazují, že v přítomnosti vlhkos-

ti dochází k postupnému utěsňová-

ní betonu a následnému zastavení lo-

kálních průsaků konstrukce i plošného 

provlhání. Mechanismus působení těs-

nících přísad tohoto typu bývá popiso-

ván či klasifikován jako postupné pro-

růstání pórů a trhlin v betonu a „zahuš-

ťování“ kapilární pórové struktury.

Na základě dostupných informací [2] 

lze mít za prokázané, že aktivní chemi-

kálie v prostředcích sekundární krys-

talizace způsobují, že nezhydratova-

né podíly p-cementu, především C
3
S 

a β-C
2
S, počnou v přítomnosti vody 

hydratovat. Mění se morfologie hyd-

ratačních produktů, tzv. C-S-H fáze. 

Původně amorfní či velmi slabě krys-

talický charakter se mění na hrubě-

ji krystalický a vznikají hydratované 

kalcium silikáty v podobě protáhlých 

jehlic o průměru cca 1 až 4 μm a dél-

kou 20 až 25 μm. 

Co je z hlediska oprav a jejich trvan-

livosti významné, že aktivní složky se 

nespotřebovávají, zůstávají přítomné 

v cementovém tmelu, resp. betonu ja-

ko katalyzátor.

V  rámci sanací se prostředky se kun  -
dární krystalizace využívají pro doda-

tečné plošné těsnění pórovitého (ne-

těsného prosakujícího) betonu a to 

i ve vlhkých oblastech. V takovém pří-

padě jsou vhodnou technologií naná-

šeny na očištěný povrch betonu a vý-

hodné je, pokud je pórová struktu-

ra podkladu otevřena (např. tryskáním 

VVP, pískováním či leptáním).

V podobě ucpávek a „tmelů“ naléza-

jí uplatnění i při těsnění trhlin a netěs-

ných pracovních spár. Významné je, 

Obr. 1 Relativní četnost 

řešení vodotěsné spodní 

stavby [1] ❚ 

Fig. 1 Relative frequency 

of the solution used for 

watertight foundations [1]
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že přítomnost prostředků sekundár-

ní krystalizace přispívá k výraznému 

urychlení procesu autogenního vyho-

jení. Navíc je za těchto okolností trhlina 

vyplňována primárně C-S-H fází, nikoli 

karbonáty. Uvádí se, že tento proces je 

funkční u trhlin až do šíře 0,4 mm [3].

Mezi výhody tohoto materiálového 

řešení v porovnání s injektážemi pat-

ří především snadná, přístrojově rela-

tivně nenáročná aplikace. Prostředky 

sekundární krystalizace jsou fyzikál-

ně i chemicky naprosto kompatibilní 

s betonem, resp. cementem, chemic-

ky i z hlediska hygieny se jedná o lát-

ky neškodné, vykazující pouze vyš-

ší alkalitu (některé z těchto materiálů 

mají atest na přímý styk s pitnou vo-

dou [4]).

Mezi nevýhody dodatečného utěsňo-

vání prostředky sekundární krystaliza-

ce patří skutečnost, že účinek se do-

stavuje s větším časovým odstupem, 

s ohledem na povahu procesu utěs-

ňování jde o technologii nepoužitel-

nou na aktivní trhliny, resp. tam, kde 

je železobetonová konstrukce vystave-

na dynamickému zatížení a vibracím. 

Rovněž je nutno připustit, že se po-

někud problematicky laboratorně pro-

kazuje účinnost prostředků sekundár-

ní krystalizace (klasická zkouška vodo-

těsnosti není obvykle dostatečně cit-

livá). Přestože prostředky sekundární 

ochrany postrádají doposud normovou 

podporu či oporu, postupně dochá-

zí ke zvyšování důvěry odborné veřej-

nosti a při obnově vodotěsnosti spod-

ních staveb se na ně přestává pohlí-

žet jako na nestandardní či neověře-

ný postup.

Injektáže

Injektážní technologie patří nesporně 

mezi významné postupy utěsňování 

vodotěsných konstrukcí. Technologie je 

použitelná jak pro těsnění lokálních im-

perfekcí (trhlin, pracovních spár aj.), tak 

pro těsnění plošné. Krom toho je tato 

technologie použitelná i pro těsnění di-

latací a aktivních trhlin.

Obecně lze říci, že metoda spočívá 

ve vyplňování nehomogenit, pórů, du-

tin, trhlin a pracovních spár vhodným 

materiálem. Na rozdíl od technologie 

sekundární krystalizace jsou injektáž-

ní technologie zaštítěny normou ČSN 

EN 1504-5.

Po materiálové stránce se jedná o ná-

sledující typy vhodných materiálů:

epoxidy (duromery EP),• 

polyuretany (elastomery PUR),• 

hydrogely (AY),• 

cementové suspenze (ZL/ZS).• 

Z hlediska převažující funkce (účelu) 

injektáže se postupy dělí na:

silové uzavření trhlin (F),• 

utěsnění trhlin (D),• 

vyplnění trhlin (S).• 

Volba vhodného materiálu musí pri-

márně vycházet z charakteru poru-

chy, charakteru konstrukce, konkrét-

ních vlhkostních poměrů atd. Jako v ji-

ných případech je nezbytné provést 

detailní diagnostiku poškozené kon-

strukce, a teprve na jejím základě je 

možné zvolit vhodný materiál i vhod-

ný postup.

Epoxidy (duromery EP)

Epoxidové pryskyřice patří obecně 

k nejrozšířenějším organickým prysky-

řicím používaným ve stavebnictví. Vy-

nikají řadou významných vlastností – 

mechanická pevnost, zejména tahová, 

houževnatost, odolnost vůči alkalické-

mu prostředí, vynikající adheze k beto-

novému podkladu, chemická odolnost 

atd. Jedná se o tzv. 2K hmoty – dvou-

složkové, kdy na výsledných paramet-

rech vytvrzené pryskyřice i na techno-

logickém chování (doba zpracovatel-

nosti, viskozita atd.) se podílí stejnou 

měrou jak vlastní pryskyřice, tak i po-

užité tužidlo.

Jako injektážní médium nacháze-

jí epoxidové kompozice uplatnění pře-

devším u tzv. silového uzavření nebo 

vyplnění trhlin, kde se uplatní výborná 

adheze k podkladu. Obvykle mají rych-

lý nárůst pevností a tahové pevnos-

ti vysoce překračují pevnost samotné-

ho betonu. U dobře naformulovaných 

kompozic mají i velmi nízkou viskozitu 

a z toho vyplývající vysokou schopnost 

pronikat i do nejužších trhlin.

Při sanaci vodotěsných konstrukcí se 

uplatňují pouze omezeně a to přede-

vším pro minimální pružnost – elasti-

citu a omezenou schopnost adheze 

k vlhkým podkladům. EP nejsou po-

užitelné pro utěsnění aktivních pohyb-

livých trhlin a rovněž nejsou použitel-

né pro trhliny prosakující, tím méně 

pro sanaci trhlin propouštějících vodu 

pod tlakem.

Polyuretany (elastomery PUR)

Polyuretanové pryskyřice patří me-

zi materiály neobyčejně rozmanitých 

vlastností. Jejich podíl na celkovém ob-

jemu organických pryskyřic, používa-

ných ve stavebnictví, se soustavně zvy-

šuje. Co se týká injektáží, bývá uvádě-

no, že tvoří více než 80 % všech injek-

tážních prostředků používaných v SRN, 

Obr. 2 Utěsnění styku podlaha-stěna 

systémem dry-pack 

❚ Fig. 2 Using the Dry-Pack System to seal 

the bottom-wall joint [5]

Obr. 3 Celoplošná aplikace prostředku 

sekundární ochrany ❚ Fig. 3 General 

application of secondary crystallization 

agent [5]

Obr. 4 Celoplošné utěsnění lícové strany 

pružnou stěrkou na bázi MS-polymerů [6] 

❚ Fig. 4 Area-wide sealing of the face-wall 

using flexible spreaded coating on the basis of 

MS-polymers [6]

Obr. 5a, b Dodatečné těsnění neaktivních 

trhlin pomocí rychlovazného hydroizolačního 

tmelu [5] ❚ Fig. 5a, b Additional sealing 

of the non-active cracks using fast-bonding 

hydro-insulating sealant [5]
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u nás s vysokou pravděpodobností bu-

de jejich podíl ještě vyšší. Dodávají se 

buď jako dvousložkové (2K) nebo stá-

le častěji jako jednosložkové (1K), kde 

druhou iniciační složkou tuhnutí bývá 

voda nebo vzdušná vlhkost.

Polyuretanové pryskyřice vynika-

jí především vysokou elasticitou, dále 

velmi dobrou adhezí i k vlhkému beto-

nu a v neposlední řadě i vysokou těs-

ností, vodonepropustností. Tyto vlast-

nosti je předurčují k sanacím vlhkých 

trhlin, prosakujících pracovních spár, 

plošnému utěsňování porézních oblas-

tí, dutin, velmi dobře se osvědčují při 

sanaci trhlin propouštějících vodu pod 

tlakem a defektních dilatací. V posled-

ně jmenovaných případech se obvykle 

používají v kombinaci s tzv. elastome-

rovými pěnami (SPUR). Elastomero-

vé pěny jsou polyuretanové pryskyřice, 

které reagují velmi rychle s vodou a dí-

ky přítomnosti aktivních CNH skupin 

v kontaktu s vodou pění (vzniká CO
2
). 

Díky této reakci nabývají na objemu až 

40x za současného vytvrzení. Struktu-

ra pórů však zůstává otevřená a jsou 

tedy schopny zabránit průsakům vo-

dy pouze dočasně. Pro trvalé zabrá-

nění v prostupu vodě je nezbytné vypl-

nit otevřenou pórovou strukturu elasto-

merové pěny PUR pryskyřicí. 

Cementové suspenze (ZL/ZS)

Cementové suspenze tvoří skupinu in-

jektážních hmot s poněkud omezeným 

využitím v oblasti sanací železobeto-

nových konstrukcí. Jak sám název na-

povídá, jedná se o speciálně formu-

lované směsi jemně mletého cemen-

tu a extrémně jemných filerů. Uplatnění 

nacházejí především u vyplňování vlh-

kých, prosakujících trhlin a pracovních 

spár, případně dutin a nezhutněných 

hnízd. Výhodou je fyzikální i chemická 

kompatibilita s betonem. Po pevnost-

ní stránce mají vytvrzené cementové 

suspenze pevnosti srovnatelné s be-

tonem a přispívají k alkalické pasiva-

ci výztuže.

Z hlediska oprav vodotěsných kon-

strukcí je však nevýhodné, že se jedná 

o materiály s nulovou elasticitou. Lze je 

tudíž použít pouze pro neaktivní trhliny, 

u aktivních trhlin dojde k porušení ad-

heze. Nevýhodou je i omezená schop-

nost pronikat do jemnějších trhlin či pó-

rů. Jako minimální šířka trhlin, do kte-

rých jsou cementové injektážní směsi 

schopny proniknout, se uvádí pro ce-

mentová mléka 0,05 mm, u cemento-

vých suspenzí pouze do 0,2 mm.

Hydrogely (AY)

Hydrogely, označované dnes častěji ja-

ko hydrostrukturní pryskyřice, tvoří po-

měrně pestrou skupinu látek, které se 

vyznačují následujícími vlastnostmi:

velmi měkké,• 

5a 5b
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vysoce elastické,• 

bobtnající v přítomnosti vody,• 

extrémně rychle reagující,• 

necitlivé k dynamickému namáhání • 

a vibracím.

Po chemické stránce se jedná ob-

vykle o polyakryláty, polymetylakrylá-

ty, popř. jiné deriváty kyseliny akrylové. 

Použití nacházejí především u plošného 

těsnění prosakujících konstrukcí, a to 

za rubovou stranou konstrukce, ome-

zeně jsou použitelné k vyplnění trhlin. 

Nevýhodou je, že musí ve své struktuře 

zadržovat trvale vodu. Na vzduchu vy-

sychají, křehnou a smršťují se. 

Proces injektování, vtlačování injekto-

vaného média do trhlinového systému 

nebo za rub utěsňované konstrukce, 

vyžaduje vedle správně zvoleného ma-

teriálu i vhodné technické vybavení, in-

jektážní trubice, podávací a směšovací 

čerpadla (tlakové pumpy). Volba vhod-

ného zařízení musí respektovat pova-

hu poruchy, šířku trhlin, tloušťku injek-

tovaných prvků (stěn) a další konkrétní 

podmínky při realizaci, kam náleží tep-

lota apod. 

Vytvoření hydroizolačního 

povlaku (vrstvy) na vnitřní straně 

konstrukce

Tohoto postupu se využívá v přípa-

dech, kdy se jedná o plošné prosako-

vání a pronikání vody nebo v těch pří-

padech, kdy utěsňování jednotlivých 

trhlin by bylo technicky či ekonomicky 

nevýhodné. V principu se k celoploš-

nému těsnění prosakujících železobe-

tonových konstrukcí používají cemen-

tem pojené hydroizolační vrstvy (mal-

ty či stěrky), dále pružné cementopo-

lymerní kompozice a v neposlední řadě 

vysoce pružné polymerní filmy a stěrky 

na nevodné bázi.

Cementem pojené hydroizolační 

hmoty s oblibou využívají přísady vy-

volávající sekundární krystalizaci. Vý-

hodou je mechanická odolnost tak-

to vytvářených vrstev, jejich schopnost 

dlouhodobě příznivě působit na těs-

nost původního betonu, relativní jed-

noduchost zpracování (suchý či mok-

rý strojní nástřik, omítání a další běž-

né postupy), možnost vytvořit souvislé 

vrstvy bez pracovních spár, a tím zvý-

šená spolehlivost výsledku. Výhodná 

je také možnost mechanického přikot-

vení těchto vrstev k podkladu se sníže-

nou mechanickou pevností.

Pružné cementopolymerní stěrky 

jsou nejčastěji formulovány na bázi 

styrenakrylátových disperzí v přípa-

dě tzv. dvousložkových hmot, u jed-

nosložkových materiálů bývá polymer-

ní složka přítomna v odvodněné po-

době. Výhodou tohoto materiálového 

řešení je schopnost odolávat do ur-

čité míry dynamickému zatížení či 

omezenému pohybu případných trh-

lin. Pružnost těchto materiálů nepře-

sahuje 30 %. V případě, že je nutno 

těsnit trhliny či pracovní spáry, u nichž 

hrozí větší pohyb, je nutno stěrky kom-

binovat s pružnými butylkaučukový-

mi pásky a tvarovkami. Obdobně je 

nutno řešit případné prostupy a další 

konstrukční detaily. Spolehlivost toho-

to řešení úměrně klesá při „složitosti“ 

těsněného podkladu. Vodotěsné na-

pojení v případech tlakového zatížení 

vodou bývá dosti nesnadné.

V současné době, především v sou-

vislosti s rozvojem výrobní báze, na-

bývají na popularitě vodotěsné pružné 

nátěry či stěrky na polymerní nevod-

né bázi. Jedná se převážně o materiá-

ly, kde pojivovou bází jsou tzv. MS-po-

lymery, chemicky polyethery s funkč-

ními silylovými skupinami. Tyto hmoty 

vytvrzují vzdušnou vlhkostí a vytváře-

jí extrémně pružné povlaky, které dob-

ře lnou k rozmanitým podkladům, mi-

mo jiné i k betonu. Překážkou není ani 

skutečnost, že beton je vlhký. Oproti 

výše uvedeným polymercementovým 

pružným stěrkám je jejich elasticita 

o řád vyšší (bývá uváděno 300 % i ví-

ce [7]). Zpracování není obtížné, u vět-

ších ploch se aplikují nátěrem či ná-

střikem. Velkou výhodou je, že umož-

ňují jednodušší řešení konstrukčních 

detailů, jako jsou prostupy, překlenu-

jí aktivní trhliny i pracovní spáry. Nevý-

hodou je nízká mechanická odolnost 

a problémy s finální povrchovou úpra-

vou. Vzhledem k tomu, že po vytvrzení 

je adheze naprosté většiny nátěrových 

či stěrkových hmot k těmto izolačním 

membránám zcela nedostatečná, bý-

vá nezbytné při aplikaci vytvářet ad-

hezní vrstvu z křemičitého písku v čer-

stvě nanášeném nátěru. 

Na obdobné chemické bázi jsou for-

mulovány i hydroizolační pružné tme-

ly, které umožňují těsnit aktivní trhliny 

i dilatace.

ZÁVĚRY

O vodotěsnosti stavební konstrukce se 

rozhoduje již ve stádiu projektu. Přesto-

že obecná doporučení i podrobné po-

kyny pro zhotovení „bílých“ i „černých“ 

van jsou obsaženy jak v odborné litera-

tuře, tak v celé řadě technických pravi-

del a návrhových norem, je realistické 

počítat i s tím, že v blízké či vzdálenější 

budoucnosti bude nutno zajistit, resp. 

obnovit vodotěsnost spodní stavby. 

Současná stavební chemie nabí-

zí řadu vhodných materiálů, které se 

s úspěchem k těmto účelům používa-

jí. Tak jako u jiných sanačních zásahů 

je úspěšný výsledek, jeho spolehlivost 

a trvanlivost, podmíněn řadou fakto-

rů. Dominantním je provedení důklad-

né diagnostiky poškozeného objektu, 

dále je to správná volba technologie 

i materiálu a v neposlední řadě i kvali-

fikované provedení sanace. Příspěvek 

se snažil ukázat, že pravděpodobnost 

uspokojivého výsledku sanačního zá-

sahu je velmi vysoká, pokud je spodní 

stavba řešena jako „bílá“ vana, tj. no-

sitelem vodotěsnosti je samotný kon-

strukční materiál stavby – železobeton. 

Pokud tomu tak není, bývá obnova vo-

dotěsnosti technicky složitější a eko-

nomicky nákladnější. Ale i v těchto pří-

padech je obvykle sanace materiálově 

a technologicky řešitelná. 
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