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nost – montáž roštu na předem upra-

vený povrch zdiva, osazování soklo-

vých desek, a  zároveň také nemalá 

cena, která obvykle závisí na materiálu 

soklových desek. Další náklady před-

stavuje realizace přechodové lišty me-

zi navazujícím povrchem zdiva (nad so-

klem) a soklem, která musí zajistit od-

vod vzduchu z dutiny a  zároveň musí 

být provedena tak, aby nedocházelo 

k  degradaci navazujícího povrchu fa-

sády vlivem odstřikující dešťové vody. 

V některých případech lze také opráv-

něně pochybovat o  trvanlivosti sklá-

daných soklů, a  to zejména v případě 

použití dřevěného roštu v  kombinaci 

s cementotřískovými deskami.

BETONY S  KRYSTALIZAČNÍ 

PŘÍMĚSÍ

Krystalizační hydroizolační systémy pa-

tří v  současné době mezi progresiv-

ní hydroizolační materiály, s  jejichž po-

užitím se u  různých druhů staveb set-

káváme stále častěji. Jednotlivé meto-

dy aplikace a funkční principy působení 

krystalizačních materiálů byly popsány 

v článku [2], tento článek se bude dále 

zabývat pouze krystalizačními příměs-

mi. Aplikace krystalizačního materiá-

lu v podobě příměsi do betonové smě-

si je využitelná pouze pro nové betono-

vé konstrukce (na rozdíl od krystalizač-

ních nátěrů), avšak v určitých případech 

lze i krystalizační příměsi využít pro sa-

naci starších konstrukcí (betonových 

i zděných) ve formě přídavné vrstvy (ce-

mentová malta + příměs) natorkretova-

né na povrch sanované konstrukce. 

Krystalizační příměs je jednosložko-

vý materiál na bázi portlandského ce-

mentu, dodávaný v  práškovitém sta-

vu, který se přimíchává do záměsové 

vody ve váhovém množství odpovída-

jícím cca 1,5  % hmotnosti cementu. 

Krystalizační příměsi obvykle obsa-

hují méně křemičitých částí než krys-

talizační materiály určené pro aplika-

ci formou nátěru, lze je tedy označit 

za jakousi „čistší“ formu krystalizační-

ho materiálu.

V  případě navrhování betonových 

konstrukcí, které jsou ve  styku s  vo-

dou, je klíčovým parametrem hloub-

ka průsaku tlakové vody v konstrukci, 

měřená metodikou [4]. Na základě vý-

sledků experimentálních měření hloub-

ky průsaku tlakovou vodou metodikou 

[4], které byly publikovány v článku [3], 

lze z  pohledu požadavků uvedených 

v  [5] konstatovat, že z hlediska vodo-

nepropustnosti jsou betony s krystali-

zační příměsí vhodným materiálem pro 

konstrukce ve  styku s  vodou, včetně 

vody tlakové. V  případě použití krys-

talizačního betonu pro tvarovky umís-

těné v soklové části budovy však není 

ani tak důležitá hodnota hloubky prů-

saku tlakové vody v  konstrukci, ale 

spíše skutečnost, že díky vodonepro-

pustné struktuře betonu s krystalizační 

příměsí má jakákoliv konstrukce z  to-

hoto materiálu podstatně vyšší trvanli-

vost než konstrukce z betonu běžných 

pevností bez přísad. Trvanlivost betonu 

s krystalizační příměsí je zajištěna jeho 

mikrostrukturou, vzniklou v  důsledku 

chemického procesu, tzv. sekundární 

krystalizace, která v pórovém systému 

betonu proběhne za přítomnosti krys-

talizační příměsi a zároveň dostatečné-

ho množství vody v pórech.
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GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012
Hlavní cenu Grand Prix architektů 2012 v kategorii Rekonstrukce získa-
la Revitalizace Bastionu u Božích muk v Horské ulici v Praze 2. Auto-
ry jsou Ing. arch Miroslav Cikán a Ing. arch. Pavla Melková z MCA ate-
lier, s. r. o., jejichž návrh revitalizace zvítězil ve veřejné soutěži vypsané 
městskou částí Praha 2 v roce 2007.

Hodnocení poroty: Revitalizace Bastionu u  Božích muk je zdaři-
lá a  je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení, až zno-
vuzrození zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality. Spl-
ňuje bohatě kritéria vícera kategorií – rekonstrukce, krajinné archi-
tektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a  městské-
ho mobiliáru. Na stávajícím pozemku byl navržen objekt malé kavárny 
s  galerií pro odpočinek a  pořádání společenských aktivit. Klidná dis-
pozice vytvořených objektů implementovaných do  fortifikačního cha-
rakteru místa přirozeně komunikuje s  upraveným terénem. Stoupání 
chodníku a  rampy podporuje vnímání nádherných výhledů na město, 
nabízí duši pocit otevřenosti a lehkosti. Je vskutku pozitivním příkladem 
implementace veřejného prostoru do stávajících struktur města.

Obr. 1 Schematické 

znázornění transportu 

vlhkosti ve zdivu 

s dodatečnou 

hydroizolací ❚ 

Fig. 1 Schematic 

illustration of moisture 

transmission in 

masonry with additional 

waterproof layer

Obr. 2 Příklad 

provedení skládaného 

provětrávaného soklu 

(současný stav – 

vizualizace) 

❚ Fig. 2 Sample of 

the composite venting 

socle (current situation 

– visual model)

Obr. 3 Schéma 

soklové tvarovky 

❚ Fig. 3 Sketch of 

the concrete block
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