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PROBLÉMY HYDROIZOLÁCIÍ PODZEMNÝCH PRIESTOROV  
A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA 

 
WATERPROOFING OF UNDERGROUND SPACE PROBLEMS AND POSSIBILITIES 

THEIR SOLUTION. 
Stability and continuity of the waterproofing membrane for the underground space is the main 
requirement for their reliable efficiency. Very often, from the different reasons, the perfect 
sealing efficiency is not attain. Break-down of the waterproofing membrane is possible in 
suitable conditions eliminate by pumping and keeping the water level under the foundation 
plate, by perfect  membrane oversealing, or by combination of partial foundation plate 
oversealing and vertical walls dewatering. For the sealing works have the polyurethane resins 
Bevedan-Bevedol very good abilities.  
 
1. Úvod 
 Pravdepodobne jedným z najobávanejších štádií výstavby objektov s podzemnými 
priestormi pod vodnou hladinou je odstavenie stavebného čerpania, ktorým sa udržiavali 
podzemné priestory v suchom stave. Veľmi rýchlo sa prejaví kvalita tesniacich prác, chyby v 
konštrukčnom riešení podzemných priestorov súvisiace so stabilitou izolácií, ale aj zámerné 
činy a nedopatrenia, ktoré zapríčinili porušenie izolácií a následné prítoky vody do najnižších 
podlaží. Každý investor počíta s tým, že podzemné priestory budú suché a budú bez prekážok 
a obmedzení slúžiť plánovanému účelu, preto oprávnene žiada od dodávateľa stavebných prác 
odstránenie alebo elimináciu porúch.  
 
2. Hydroizolačné látky a ich stabilita 
 O tradičných hydroizolačných látkach (lepenkách, fóliách, náteroch) je k dispozícii 
hodne údajov v mnohých propagačných materiáloch i v publikáciách o konštrukčných 
problémoch. Upozorňujeme len na lákavé možnosti, ktoré poskytujú najnovšie informácie.  
 Tak napríklad spoločnosť United Coatings vyrába jednozložkový polyuretanový 
elastomér zušľachtený bitúmenom Elastall 1000, ktorý sa môže nanášať na všetky stavebné 
materiály. Môže sa nanášať striekaním, valčekmi alebo štetcami, dve vrstvy s výdatnosťou 
0,62 m2/liter vytvoria vrstvu o hrúbke 1,5 mm. Túto vrstvu možno vystužiť polyesterovou 
tkaninou. Používa sa ako hydroizolačná membrána pre základové konštrukcie, strešné 
konštrukcie, parkoviská, nádvoria, nádrže pre pitnú vodu a iné účely; je odolný aj proti 
radónu. Ako všetky polyuretanové látky ho treba chrániť pred ultrafialovými lúčmi. Má 
vysokú pevnosť v ťahu (2,07 MPa), pomerné predĺženie môže dosiahnuť až 1400 %,  je 
pružný aj pri nízkych teplotách - znesie ohyb na tyči s priemerom 3 mm pri - 34 oC. Čas 
tvrdnutia je 24 hodín, potom je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  
 Hydroizolačné fólie, ktoré sa vytvárajú priamo na mieste ich použitia striekaním alebo 
nátermi majú nespornú výhodu hlavne v tom, že sa bez problémov dajú akceptovať ako-
koľvek zložité tvary stavebných konštrukcií. Ďalšia výhoda sa prejavuje pri kompletizácii 
izolácií proti vlhkosti pod podlahami suterénov v dokončovacích štádiách výstavby, keď pre-



behla značná časť sadania; po očistení staršieho náteru blízko stien možno pokračovať s no-
vými nátermi pod podlahami. 
 Uplatneniu týchto nových látok v našich podmienkach zatiaľ bránia silné návyky 
konštruktérov na klasické asfaltové lepenky alebo plastové fólie a relatívne vyššia cena (cca 
430 Sk/m2). Tú však vyváži podstatne menšia pracnosť súvisiaca s dopravou, manipuláciou, 
spájaním i prípadnými opravami.  
 Izolácia proti zemnej vlhkosti (obr. 1) je charakteristická tenkými a ľahkými 
podlahovými vrstvami, ktoré sa nad ňou nachádzajú. Chránia ju teda len pred mechanickým 
poškodením. V takýchto prípadoch nesmie hladina podzemnej vody vystúpiť nad úroveň 
izolácie. Ak  základovú pôdu tvoria priepustné štrkovité zeminy, môže zrážková voda do nich 
ľahko vsiaknuť a izoláciu nezaťaží (obr. 1a). 
 

 
Obr. 1 Izolácie  proti  zemnej  vlhkosti: a - v priepustných štrkovitých zeminách, b - v 

relatívne nepriepustných hlinitých zeminách, 1 - základ, 2 - stena, 3 - podlaha, 4 - izolácia, 5 - 
podkladová vrstva, 6 - ochranná primúrovka, 7 - zásyp (priepustný), 8 - funkčný drén. 

 
 V relatívne nepriepustných hlinitých zeminách môže zrážková voda vniknúť cez 
priepustný zásyp okolo objektu k základom a ak nemá možnosť odtiecť, môže jej hladina 
rýchlo dosiahnuť úroveň povrchu terénu. Zvýšeným tlakom prenikne pod základom k izolácii 
a poruší ju  vztlakom v blízkosti steny, pretože ľahká podlaha tomu nebráni. 
 Najspoľahlivejším riešením je zmena celkovej koncepcie objektu. Ak sa na stavenisku 
vyskytujú málo priepustné zeminy, je vhodné zostať s podlahou nad úrovňou terénu. Takéto 
riešenie je najlacnejšie. 
 Menej spoľahlivým riešením je odvedenie zrážkovej vody pomocou funkčného drénu 
(obr. 1b). Takéto riešenie môže byť vhodné vtedy, keď je územie na svahu a voda z drénu 
môže voľne odtekať. Zaústenie drénu do kanalizácie nie je vhodné, pretože počas 
intenzívnych zrážok môže voda z kanalizácie vniknúť do okolia objektu a porušeniu izolácie 
sa už nedá zabrániť. Za spoľahlivé nemožno považovať ani zaústenie drénov do zbernej 
studne s prečerpávaním.  
 Ak hladina podzemnej vody môže vystúpiť nad úroveň izolácie, treba jej stabilitu 
zabezpečiť gravitačne, alebo staticky. 
 Pri gravitačnom systéme musí betónová doska zaťažiť izoláciu väčším tlakom ako 
voda vztlakom. Hrúbka betónovej dosky (hb) sa určí z podmienky 
 γb  hb  >  γw  hv 
v ktorej γb  je objemová tiaž betónu, γw  - špecifická tiaž vody, hv - hĺbka izolácie pod 
maximálnou hladinou. 
 Pri statickom systéme musí byť železobetónová doska nad izoláciou nadimenzovaná a 



votknutá do stavebnej konštrukcie tak, aby spoľahlivo preniesla zaťaženie vztlakom. Hrúbka 
takýchto dosák môže byť v porovnaní s gravitačnými doskami podstatne menšia. Do úvahy 
prichádzajú aj klasicky neizolované základové dosky a steny pod hladinou podzemnej vody 
vyrobené z vodotesných betónov. 
 Pri nestabilnej izolácii je pravdepodobnosť jej porušenia veľmi vysoká, často sa však 
porušujú aj stabilné izolácie a vodotesné betóny. Potom je prakticky nemožné zistiť pravú 
príčinu, ale vplyv porúch na podzemné priestory treba eliminovať. 

3. Eliminácia porúch izolácií čerpaním vody 
 Najjednoduchšie by bolo poruchy izolácií nehľadať, nedotesňovať a vylúčiť ich vplyv 
čerpaním vody z priestoru pod základovou doskou.  
 Tým by však vznikli pre objekt zvýšené prevádzkové náklady na čerpanie a na 
odvedenie vody. Je zrejmé, že takéto riešenie prichádza do úvahy len vtedy, keď by čerpané 
množstvá boli malé. V podloží objektov by sa museli nachádzať veľmi málo priepustné 
jemnozrnné zeminy, alebo podzemnými stenami zaviazanými do nepriepustného podložia by 
musel byť umele vytvorený utesnený priestor v hrubozrnných zeminách.  
 Nevýhodou by bola aj potreba neustálej starostlivosti o prevádzku a údržbu čerpacieho 
systému. Preto je potrebné venovať pozornosť metódam, materiálom a technologickým 
postupom, ktoré umožnia lokalizovať a dotesňovať porušené polohy. 

4. Dotesňovanie porušených izolácií 
 Dotesniť porušenú izoláciu nie je v súčasnosti veľký problém, ak je známa približná 
poloha poruchy.  
 Pri tenších základových doskách (približne 0,5 m) sa porušená poloha izolácie prejaví 
priesakom vody do najnižšieho podlažia objektu obvykle v bezprostrednej blízkosti poruchy.  
 Pri hrubších základových doskách (1 až 5 m) však miesto prítoku vody do najnižšieho 
podlažia môže byť značne vzdialené od miesta poruchy v izolácii. Betón nad izoláciou treba 
považovať za priepustné prostredie ktoré je vytvorené pracovnými a zmrašťovacími škárami. 
Tak sa voda môže dostať od miesta svojho vniku cez porušenú izoláciu komplikovanými 
cestami najľahšieho odporu do vzdialenosti niekoľkých metrov, kde sa prejaví prítokom na 
povrch základovej dosky. 
 Existujú senzorové systémy, ktoré sa dobre osvedčili pri lokalizovaní porúch v 
hydroizoláciách skládok odpadových materiálov (Nosko et al., 1996). Pod izoláciu sa ukladajú 
senzory, ktoré umožňujú vytvoriť elektrické pole. Snímané potenciály nad izoláciou sa 
vyznačujú zreteľnými anomáliami v miestach porúch, podľa čoho ich možno lokalizovať. 
Hrubé základové dosky však pomerne silnou oceľovou výstužou ako aj prestupmi čerpacích a 
rôznych meracích zariadení po nasýtení vodou veľmi výrazne skresľujú potenciálové polia a 
informácie o polohách porúch v izoláciach nie sú dôveryhodné.  
 Pre úspešné dotesnenie porušených izolácií pod hrubými základovými doskami, s 
problematickou lokalizáciou porúch, sú potom veľmi dôležité informácie o šírení tesniacich 
látok.  
 Detail najnižších vrstiev základovej dosky v okolí izolácie je riešený obvykle tak, že 
na zhutnenú hrubozrnnú zeminu sa kladie slabo vystužený podkladný betón, naň dolná 
geotextília, potom izolačná fólia, horná geotextília, ochranný betónový poter, oceľová výstuž 
a betón základovej dosky (obr. 2). Po prevŕtaní hydroizolácie a obidvoch vrstiev geotextílie 
(ale nie podkladného betónu) je možné obturátorom utesniť vrt v ochrannom betónovom 
potere, pod tlakom zavádzať do okolia vrtu vhodné tesniace látky a sledovať ich šírenie. 
Výsledky závisia na filtračných vlastnostiach geotextílií, na vlastnostiach tesniacich látok a na 
injekčných tlakoch. 



 
Obr. 2 Schéma porušenej hydroizolácie pod základovou doskou chránenej dvomi vrstvami 

geotextílie s možnosťou dotesnenia polyuretanovými živicami 
 

V Bratislave zabezpečili pracovníci spoločnosti CarboTech Bohemia a CarboTech 
Slovakia experiment v nasledovných podmienkach: obidve ochranné vrstvy boli vytvorené 
pomocou geotextílie Fibertex F-320 1,8 mm, hydroizolácia bola vytvorená fóliou Gundline 
VFPE 2 mm, železobetónová doska mala hrúbku 2,6 m, tesniacimi látkami boli polyuretanové 
živice Bevedan-Bevedol WF, injekčný tlak mal maximálnu hodnotu 7,5 MPa.  
 Za 6 minút sa vločky polyuretanu objavili vo vrte vzdialenom 0,5 m, potom sa vrt 
utesnil obturátorom nad hornou fóliou, za 15 minút sa vločky živice objavili v ďalšom vrte 
vzdialenom od injekčného o 1,5 m, opäť sa nad hornou fóliou upevnil obturátor a v zatláčaní 
sa pokračovalo. Za 72 minút bolo do okolia injekčného vrtu natlačené 50 litrov polyuretanovej 
živice.  
 Ďalšie vrty sa vyhĺbili v nasledovnom dni vo vzdialenostiach 3,8 a 5,5 m od 
injekčného vrtu; prítomnosť polyuretanu bola pozitívne zistená v obidvoch z nich 
bezprostredne nad hornou geotextíliou. Z tohto experimentu možno usúdiť, že polyuretanové 
živice Bevedan-Bevedol WF sa šíria v geotextílii radiálne a umožňujú v obdobných 
podmienkach dotesniť porušenú hydroizoláciu na ploche s polomerom 4 m. 

Cez hrubé železobetónové dosky je problematické hĺbenie vrtov nástrojmi, ktoré 
neumožňujú prevŕtať oceľovú výstuž. To je hlavná prekážka pre dotesňovanie porušených 
izolácií pod hrubými doskami, ak porušené polohy nemožno presnejšie lokalizovať. 
Východiskom by bolo také riešenie, pri ktorom by sa do hrubých základových dosák v 
štvorcovej sieti so stranami okolo 5 m osadzovali pred betónovaním rúrky z plastických látok, 
siahajúce k povrchu ochranného poteru. Takéto rúrky by umožnili pomerne jednoducho 
lokalizovať poruchy v izolácii, pretože po odstavení čerpania by z blízkych rúrok mohla 
odtekať do najnižšieho podlažia voda. Súčasne by mohli byť použité na prevŕtanie a 
dotesnenie izolácie. Pri spoľahlivej funkcii vytvorenej alebo dotesnenej izolácie by sa rúrky 
jednoducho zaliali cementovou suspenziou. 
  Na obr. 3 uvádzame ešte zaujímavý priebeh prítoku vody do vrtu s priemerom 30 mm, 
ktorým bola umele prevŕtaná hydroizolácia. Pri daných okrajových podmienkach, so vztlakom 
okolo 50 kPa vtekalo do vrtu na začiatku množstvo okolo 0,01 l/s, so zvyšovaním hladiny sa 
postupne zmenšovalo a z plného vrtu vytekalo na povrch základovej dosky približne 0,002 l/s. 
 



  
Obr. 3 Hĺbková závislosť prítoku vody cez porušenú izoláciu otvorom φ 30 mm do vrtu a na 

povrch základovej dosky pri vztlaku na hydroizoláciu 50 kPa. 

5. Povrchové dotesnenie dosky a odvodnenie stien 
 Problémy s hĺbením vrtov do silne vystužených hrubých základových dosiek vedú k 
tomu, že sa utesňujú len pracovné škáry pri povrchu dosky polyuretanovými živicami 
Bevedan+Bevedol WF pomocou šikmých injekčných vrtov (obr. 4). Pre odľahčenie vztlaku 
na utesnenú povrchovú zónu dosky je však potrebné prevŕtať steny, obvodovými žliabkami 
odviesť vodu a čerpať ju zo zbernej šachty.  
 Po prevŕtaní hydroizolácie vytekalo z jedného vrtu φ 16 mm v bratislavských 
podmienkach zo steny na povrch základovej dosky približne 0,4 l/s vody, teda podstatne viac 
ako z prevŕtanej hydroizolácie pod doskou (0,002 l/s). Túto skutočnosť možno vysvetliť tým, 
že zvislá izolácia a vrstvy geotextílie boli počas betonovania stlačené pri povrchu dosky a 
stropov podstatne menšími horizontálnymi napätiami, geotextílie boli priepustnejšie ako pod 
základovou doskou, nemožno vylúčiť ani určitú deformáciu tenkých stien pri tlaku vody okolo 
50 kPa. 
 Všetky polohy v stenách s prevŕtanou zvislou hydroizoláciou bolo potrebné uzavrieť, 
čo pomocou Bevedanu a Bevedolu WF nebol žiadny problém. Na každý vrt sa spotrebovali 2 
až 4 litre živice, injektovalo sa s minimálnymi tlakmi. V prevŕtaných polohách sa zistili 
presné polohy hydroizolácie a v ich blízkosti sa vyhĺbili nové odvodňovacie vrty len do 
blízkosti vnútornej geotextílie. 
 Odvodňovacie vrty v stenách majú veľmi dôležité funkcie. Predovšetkým výrazne 
redukujú vztlak na povrchovú utesnenú vrstvu základovej dosky, čím sa predlžuje účinnosť 
dotesnenia, bránia tiež dvíhaniu vody v stenách do vyšších podlaží. Pri malých množstvách 
vody (približne 1 m3/deň), ktoré sú odčerpávané z vnútorného priestoru základovej dosky s 
existujú- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obr. 4 Schéma dotesňovania pracovných škár pri povrchu základovej dosky a odvodnenie 

zvislých stien s dôležitým odľahčovacím účinkom tlaku vody na steny a vztlaku na utesnenú 
povrchovú zónu dosky. 

 
cimi poruchami hydroizolácie, nemajú odvodňovacie vrty v stenách žiadny vplyv na vztlako-
vý režim pod základovou škárou. Po prekročení dimenzačnej hladiny, pri extrémnych povod-
ňových stavoch v Dunaji, treba uviesť do činnosti čerpací systém pod základovou doskou, aby 
sa neporušila stabilita ľahkého podzemného objektu vztlakom. Takýmto opatrením sa praktic-
ky nebudú významnejšie zväčšovať množstvá vody, ktoré treba čerpať z vnútorného priestoru 
základovej dosky. 
 Možno tiež očakávať, že prevádzkovateľom objektu sa po čase budú zdať zbytočné 
odvodňovacie vrty v stenách a budú žiadať utesnenie kontaktu medzi obvodovými stenami a 
základovou doskou. Takéto riešenie by bolo veľmi zlé, pretože by sa podstatne zväčšil vztlak 
na pomerne tenkú povrchovú dotesnenú vrstvu dosky (prakticky na úroveň podzemnej vody v 
okolí objektu) čo by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k ďalším poruchám a lokálnym 
prítokom vody na povrch dosky. 
 Povrchové dotesnenie časti základovej dosky úspešne realizovala aj spoločnosť Gemi-
te Slovakia kanadskými materiálmi. Najskôr vyfrézovala v okolí tečúcej pracovnej škáry širšiu 
drážku a rýchlotuhnúcou zmesou ju utesnila. Potom sa drážka dvomi vrstvami hydroizolač-
ných náterov vystužených polymérnou sieťou vyplnila po úroveň pôvodného povrchu. Ná-
sledne sa na celú časť povrchu základovej dosky naniesli dve vrstvy hydroizolačného náteru, 
ktorý je odolný aj proti nepriaznivým vplyvom vozidiel. 
 Systém, ktorý realizovala spoločnosť Gemite, utesňuje veľmi tenkú vrstvu do hĺbky 3 
mm pod pôvodným povrchom dosky a je založený na vysokej adhézii nového a pôvodného 
materiálu. Využíva tiež skutočnosť, že opracovaný povrch základovej dosky je do hĺbky pri-
bližne 10 mm veľmi pevný a prakticky nepriepustný. Aj pre tento systém je však dobrá účin-
nosť odvodňovacích a odľahčovacích vrtov v obvodových stenách dôležitým stabilizačným 
faktorom. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Závery 
 Základným predpokladom dobrej účinnosti hydroizolácie je jej stabilita a kontinuita. 
Príčinami porúch môžu byť nesprávne konštrukčné riešenia, nekvalitné práce, ale aj zámerné 
deštrukčné činy a poruchy spôsobené nedopatreniami.    
 Porušené polohy tlakových hydroizolácií je možné pri tenších základových doskách 
pomerne jednoducho dotesniť polyuretanovými živicami. Pri hrubších vystužených doskách 
vznikajú problémy spojené s lokalizáciou porúch a hĺbením injekčných vrtov. Tieto problémy 
je možné riešiť osadením umelohmotných rúrok do hrubých dosiek počas betónovacích prác. 
Rúrky sa dajú využiť na lokalizáciu i dotesnenie porušených polôh. 
 Vplyv porušených polôh v hydroizolácii je možné eliminovať aj povrchovým dotesne-
ním pracovných škár spolu s vnútorným odvodnením zvislých stien a redukciou vztlaku na 
dotesnenú povrchovú vrstvu. Zatiaľ nie sú skúsenosti s tým, ako dlho bude takéto dotesnenie 
účinné. 
 Dobrým riešením je aj použitie vodotesných betónov. Ani tu však nemožno úplne vy-
lúčiť existenciu priepustnejších polôh, ktoré sa koncentrujú na pracovné škáry, preto ich do-
tesňovaniu treba tiež venovať veľkú pozornosť. 
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