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Krystalizační příměsi do betonu jsou bezesporu 

jedním z živých témat diskutovaných současnou 

odbornou veřejností. Cílem článku je objektiv-

ní zhodnocení používání těchto materiálů ve 

stavbách a zejména jasné popsání limitů této 

technologie ve vztahu ke stavební konstrukci 

jako celku. Aby byl článek objektivní, není v něm 

zcela záměrně uveden žádný komerční název 

krystalizačních materiálů – cílem není ani pozitivní 

propagace, ani cílená kritika žádného konkrétní-

ho produktu. Na základě vlastních i převzatých 

zkušeností jsou zde pouze bilancovány výsled-

ky používání krystalizačních příměsí do betonu 

s cílem jejich správného pochopení ze strany širší 

odborné veřejnosti. ❚ Crystalline admixtures 

in concrete are one of the problems discussed 

among professionals in the field of concrete 

structures in the Czech Republic. The aim of 

this article is to provide an unbiased evaluation 

of the use of these materials in buildings, 

specially focused on description of limits of this 

technology in relation to the structure as a whole. 

The article does not contain any commercial 

name of any crystalline material – the aim of the 

article is neither a positive publicity, nor targeted 

criticism of any particular product. Based on the 

the author’s own as well as adopted experience 

results of the use of crystalline admixtures are 

evaluated. The aim of this paper is its correct 

understanding by professional public.

 

Pojem „krystalizační materiály“ nebo 

„krystalizační hydroizolační systémy“ 

v sobě zahrnuje několik odlišných tech-

nologických postupů, kterými lze v ko-

nečném důsledku dosáhnout vytvoření 

vodonepropustné betonové konstruk-

ce (popř. cementové omítky, vrstvy stří-

kaného betonu apod.). Krystalizační 

materiály jsou určeny k aplikaci jak na 

nové (příměsi), tak i na starší (nátěry, 

ucpávky) betonové konstrukce. Jed-

ná se o jednosložkové hmoty na bá-

zi cementu, které se dodávají ve formě 

prášku, jehož dominantní složku tvoří 

jemně mletý portlandský cement. Prá-

šek dále obsahuje menší množství jem-

ného křemičitého písku (jeho podíl se 

u  jednotlivých typů výrobků liší) a spe-

ciální přísady, jejichž složení se mění 

dle konkrétního výrobce. Krystalizační 

příměs se přidává do betonové smě-

si postupem předepsaným konkrétním 

výrobcem ve váhovém množství odpo-

vídajícímu 1 až 1,5 % z hmotnosti ce-

mentu.

Podrobnou analýzou funkčního prin-

cipu krystalizačních materiálů se již za-

bývalo několik publikací ve světovém 

odborném tisku (někdy s odlišnými zá-

věry). Nalezení přesné chemické reak-

ce procesu tzv. sekundární krystaliza-

ce (která je hlavním funkčním princi-

pem krystalizačních materiálů) je ob-

tížné, neboť výrobci krystalizačních 

materiálů velmi přísně tají složení tzv. 

aktivních chemikálií, které do svých 

materiálů přidávají. Tyto chemikálie 

jsou přitom klíčovým činitelem chemic-

ké reakce, díky které dochází k doda-

tečnému krystalizačnímu procesu do-

sud nezhydratovaných slinkových mi-

nerálů v cementovém tmelu.

Zjednodušeně je možné uvést, že díky 

chemické reakci dochází k přeměně 

určité části původního cementového 

tmelu na rozvětvené jehlicovité krysta-

ly, které zaplní většinu kapilárních pó-

rů v betonu (15 μm až 10 nm) a způso-

bí tak vznik vodonepropustné struktu-

ry. Při aplikaci krystalizačního materiá-

lu formou příměsi do betonové směsi 

začíná proces sekundární krystaliza-

ce až s určitým zpož děním tak, aby byl 

umožněn nejprve vznik primární struk-

tury cementové pasty. 

U všech typů aplikace krystalizač-

ních materiálů je velmi důležité pečli-

vé ošetřování povrchu konstrukce (pla-

tí i pro příměsi) tak, aby byl stále příto-

men dostatek vody v pórovém systému 

betonu. Dostatečný obsah vody v kon-

strukci v několika prvních dnech je ne-

zbytnou podmínkou pro nastartování 

výše popsané chemické reakce. Ve svě-

tové i české odborné literatuře je možné 

nalézt řadu nezávislých publikací, kte-

ré se zabývaly prokázáním hydroizo-

lačního účinku krystalizačních materiá-

lů (příměsí i nátěrů), a to jak na úrovni la-

boratorního výzkumu, tak i prostřednic-

tvím zkušeností z realizovaných staveb. 

Výsledky prokázaly hydroizolační účin-

ky testovaných krystalizačních materiá-

lů (v případě dodržení technologické ká-

zně), což bylo všeobecně přijato odbor-

nou veřejností. Není proto přínosné se 

zde touto čistě „materiálově-vodone-

propustnou“ problematikou dále zabý-

vat, neboť již byla mnohokrát popsána. 

Zcela jiná je ale situace, pokud je hod-

noceno používání krystalizačních přímě-

sí do betonu v kontextu stavebního ob-

jektu jako celku – tomuto tématu se vě-

nuje následující kapitola, která je těžiš-

těm celého článku.

JAK NAHLÍŽET 

NA  KRYSTALIZAČNÍ  PŘÍMĚSI?

Používání krystalizačních příměsí do be-

tonu je bezesporu jedním z velmi živých 

témat diskutovaných současnou odbor-

nou veřejností v oblasti betonových kon-

strukcí. Odborníci jsou v názoru na tyto 

materiály obvykle rozděleni na odpůrce 

a zastánce, tak jak tomu bývá i u jiných 

podobných témat. Stanoviska odpůrců 

krystalizačních příměsí bývají někdy za-

ložena na negativní praktické zkušenos-

ti s používáním těchto materiálů v kon-

strukci tzv. bílé základové vany (vodo-

nepropustná železobetonová základová 

vana bez použití povlakových hydroizo-

lací ve smyslu ČSN 73  0606 [1]), kde 

došlo k  disfunkci hydroizolační obálky 

spodní stavby jako celku. 

Při objektivním pohledu na celou pro-

blematiku je však nutné důsledně roz-

dělit vlastnosti stavební konstrukce ja-

ko celku od vlastností samotného sta-

vebního materiálu. Skutečnost, že ně-

který stavební materiál má sám o sobě 

požadované parametry (ověřené labora-

torní zkouškou), automaticky nezajišťuje, 

že tyto parametry bude mít také staveb-

ní konstrukce jako celek. V případě kon-

strukcí z vodonepropustného betonu je 

tato skutečnost dobře popsána v  no-

vých technických pravidlech ČBS 04 

z roku 2015 [2], kde se v kap. 5.1 uvádí, 

že vodonepropustnost stavebního ob-

jektu je zajištěna nejen splněním poža-

davku na omezení průsaku vody beto-

nem, ale i omezením průsaku „spárami, 

pracovními a řízenými spárami, zabudo-

vanými prvky (prostupy) a trhlinami“. 

Konstrukční řešení spodní stavby a vo-

donepropustnost betonu jsou tedy dva 

různé problémy, které oba musí být 

správně vyřešeny, aby mohla být zajiš-

těna vodonepropustnost stavební kon-

strukce jako celku. Vodonepropustnost 

spodní stavby nemůže být zajištěna 

pouhým použitím vodonepropustného 

betonu bez dalších konstrukčních opat-

ření. Tento obecně dobře známý fakt 

však může někdy poněkud zapadnout 

v  záplavě masivní firemní propagandy 

některých výrobců krystalizačních ma-

teriálů, která může (třeba i nechtěně) na-

vodit dojem „dokonalého materiálu bu-

doucnosti“, který sám o sobě doká-

že vyřešit všechny problémy ve spod-

ní stavbě. 

Beton s krystalizační příměsí je „pou-

ze“ dalším typem vodonepropustného 
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betonu, nic více, nic méně. Konstrukce 

tzv. bílé základové vany se při použití to-

hoto betonu musí na úrovni stavebního 

detailu provádět stejně jako při použití ji-

ných vodonepropustných betonů. Pra-

covní spáry v betonu a prostupy vede-

ní rozvodů TZB musí být těsněny obvyk-

lým způsobem, tzn. pomocí dalších pří-

davných prvků vkládaných do bednění 

během betonáže (plastové těsnicí pás-

ky, bentonitové pásky, injektážní hadice 

apod.). Krystalizační příměs betonu ne-

propůjčuje žádné „zázračné“ vlastnosti, 

které by dokázaly kompenzovat defor-

mace v  pracovn  ích spárách, kde vzni-

kají trhliny. Tyto trhliny zde u každé stav-

by vzniknou a bez provedení příslušné-

ho konstrukčního opatření ve spáře bu-

dou zdrojem průniku vody do spodní 

stavby – na t  éto skutečnosti krystalizač-

ní příměs nic nezmění. 

Někteří výrobci krystalizačních mate-

riálů zde mohou poukazovat na účin-

nou „somozacelovací“ schopnost be-

tonu s  krystalizační příměsí, která by 

měla významně převyšovat klasické 

auto genní hojení betonu. Účinnost této 

schopnosti však zatím nebyla doložena 

žádným objektivním měřením (výsledky 

nelze dohledat v odborných článcích ani 

v ČR, ani ve světě). Je zřejmé, že takto 

výrazná „somozacelovací“ schopnost 

betonu vyvolaná krystalizační příměsí 

bude pravděpodobně fungovat v před-

pokládaném rozsahu pouze za určitých 

specifických okrajových podmínek, kte-

ré zajistí v trhlině příznivé chemicko-fyzi-

kální prostředí nezbytné pro chemickou 

reakci vyvolanou krystalizačním mate-

riálem. Nalézt tyto okrajové podmínky 

je cílem experimentálního laboratorního 

výzkumu připravovaného týmem pra-

covníků Fakulty stavební ČVUT. 

VLIV  PŘÍMĚSI  NA PEVNOST 

BETONU V  TLAKU

V  poslední době probíhá diskuze 

i ohledně vlivu krystalizačních příměsí na 

pevnost betonu v tlaku fck. Byly zpraco-

vány studie, které na základě výsledků 

laboratorních zkoušek zpochybnily do-

savadní tvrzení výrobců krystalizačních 

materiálů, kteří deklarují mírné navýše-

ní pevnosti betonu v tlaku fck v důsled-

ku použití krystalizační příměsi. V návaz-

nosti na tyto závěry začaly od některých 

odborníků zaznívat návrhy na zákaz po-

užívání krystalizačních příměsí pro beton 

nosných konstrukcí staveb. 

Ještě před touto novou „protikrystali-

zační vlnou“ byla v roce 2010 zpracová-

na studie a výsledky části zkoušek by-

ly pub likovány pod názvem „Vliv krys-

talizačních příměsí na pevnost betonu 

v tlaku“ [3]. Studie analyzovala vliv dvou 

různých krystalizačních příměsí na pev-

nost betonu v tlaku, v článku byly publi-

kovány výsledky pouze pro jednu z nich. 

Výsledky ukázaly, že pevnost v tlaku 

fck,cube zkušebních těles z betonu s krys-

talizační příměsí byla prakticky shodná 

jako u těles z betonu bez úpravy. V prů-

měru vyšla pevnost v tlaku fck,cube tě-

les s příměsí o něco málo menší než 

u těles bez úpravy, tento rozdíl však byl 

menší než technologická odchylka (pří-

pustné rozdíly mezi jednotlivými vzorky). 

V  době provedení zkoušky (2010) byla 

shodná pevnost v tlaku fck,cube zkušeb-

ních těles z betonu s příměsí a bez pří-

měsi zajímavým výsledkem (v kontextu 

tehdy ještě všeobecně rozšířeného ná-

zoru, že krystalizační příměsi mírně zvy-

šují pevnost betonu v  tlaku). Výsledky 

zkoušky nicméně jednoznačně ukáza-

ly, že pevnost v tlaku fck,cube obou dru-

hů zkušebních těles (z betonu s příměsí 

i bez příměsi) byla po 28 dnech vysoko 

nad hodnotou pevnosti fck,cube požado-

vanou pro danou třídu betonu. Bylo te-

dy možné konstatovat, že obě zkoušené 

krystalizační příměsi nijak negativně, ale 

ani pozitivně neovlivnily pevnost zkouše-

ného betonu v tlaku fck.

Na základě výsledků výše popsané 

nezávislé laboratorní zkoušky z  roku 

2010 nepovažuji návrh na zákaz pou-

žívání krystalizačních příměsí pro nos-

né konstrukce za dostatečně podložený 

(protichůdné výsledky nezávislých stu-

dií) a zastávám názor, že by celá proble-

matika měla být znovu podrobně pře-

zkoumána.

VLIV  PŘÍMĚSI  NA DIFUZNÍ 

PROPUSTNOST

Další zajímavou otázkou je vliv krystali-

zační příměsi na difuzní propustnost be-

tonu. Většina výrobců a dodavatelů krys-

talizačních materiálů sice uvádí „vysokou 

difuzní propustnost betonu s aplikova-

nou krystalizační příměsí“, avšak tyto in-

formace jsou obvykle prezentovány bez 

uvedení výsledků nezávislých laborator-

ních testů (nejsou uvedeny žádné hod-

noty faktoru difuzního odporu betonu μ). 

Proto bylo provedeno nezávislé měření 

podle metodiky ČSN EN ISO 12572 [4] 

s cílem porovnat přesnou hodnotu fak-

toru difuzního odporu μ betonu s/bez 

krystalizační příměsi. Studie byla publi-

kována v roce 2014 v britském časopi-

su Concrete [5]. Výsledky měření prove-

deného pro vybrané krystalizační přímě-

si ukázaly, že faktor difuzního odporu μ 

betonu s  krystalizační příměsí je vyšší 

než u betonu shodného složení bez pří-

měsi, a to přibližně o 16 až 20 % (v zá-

vislosti na konkrétní příměsi). Naměře-

ný nárůst faktoru difuzního odporu μ be-

tonu je však z  hlediska jeho reálné di-

fuzní propustnosti téměř zanedbatelný, 

ve skutečnosti se jedná např. o navýše-

ní z μ = 71 na μ = 85, což nepředstavu-

je z hlediska celkového transportu vodní 

páry konstrukcí podstatný rozdíl. 

ZÁVĚR

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že be-

ton s krystalizační příměsí je plnohodnot-

ným typem vodonepropustného betonu 

(vhodným např. pro konstrukce vodone-

propustných železobetonových základo-

vých van budov), nicméně není možné 

od něj očekávat nereálné vlastnosti, kte-

ré ze své fyzikální podstaty nemůže mít. 

Vodonepropustná konstrukce jako ce-

lek se při použití tohoto betonu musí na 

úrovni stavebního detailu provádět stej-

ně jako při použití jiných vodonepropust-

ných betonů. Pracovní spáry v  betonu 

a prostupy vedení rozvodů TZB musí být 

těsněny obvyklým způsobem (přídavné 

prvky vkládané do bednění během beto-

náže) – krystalizační příměs betonu ne-

propůjčuje žádné „zázračné“ vlastnos-

ti, které by dokázaly kompenzovat de-

formace v pracovních spárách a dalších 

místech konstrukce, kde vznikají trhliny. 
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