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SANACE SILNIČNÍCH MOSTŮ A PROPUSTKŮ, ZPEVŇOVÁNÍ 

ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  
A ZPEVŇOVÁNÍ PODLOŽÍ INJEKTÁŽÍ PRYSKYŘICEMI. 

 
 
1. Úvod 
 

Sanace je podle naučného slovníku úprava zajišťující stabilitu a únosnost stavebního 
prostoru. S ohledem na ekonomickou situaci a další podmínky, nabývá toto slovo na významu 
a důležitosti a ve stavebnictví posledních více jak desíti let je podíl „sanací“ stavebních 
konstrukcí velmi významný co do objemu prací a tedy z ekonomického hlediska. Se sanacemi 
se setkáváme u kulturních památek, v centrech měst a to jak historických objektů, tak u běžné 
zástavby která má drtivou část své životnosti za sebou, dále pak se sanacemi mostů a 
propustků a v neposlední řadě pak u nejdiskutovanějšího problému současnosti, kterým je 
sanace a regenerace panelových domů. Všechny pak spojuje sanace jejich podloží. 

Uplynulé období dalo tomuto stavebnímu odvětví možnost prudkého rozvoje všemi 
možnými směry. Tento rozvoj je umožněn novými technologiemi na trhu a novými materiály. 
K tradičním materiálům a postupům používaným při sanacích přibyly progresivní – nové, 
zejména pak materiály nejdynamičtějšího stavebního odvětví – stavební chemie. 

Co do volby materiálů a tedy technologie sanací převažují osobní názory na věc a stavební 
firmy hledají řešení pouze ve spolupráci s dodavateli nejlevnějších systémů a to hlavně 
z důvodu udržení se na trhu. V mnoha případech se používají stejné sanační materiály bez 
rozdílů typu konstrukcí, bez rozdílů požadavků na vlastnosti konstrukcí atd. a dalších 
požadovaných parametrů. Ne vždy tento postup zaručuje stoprocentní kvalitu prováděných 
prací, o hospodárnosti nemluvě..  

Co vše se dá dnes sanovat a jakými materiály? Nejsou to jen konstrukce železobetonové, o 
kterých vede odborná veřejnost rozsáhlé rozpravy. Historie stavitelství je provázena 
postupným zušlechťováním přírodních materiálů zdících, ale i jejich pojiv. Proto konstrukcí je 
řada variant, vzniklých použitím mnoha kombinací různých stavebních materiálů. Z toho také 
vyplývá, že musí zákonitě následovat rozsáhlá škála postupů a technologií v oblasti sanací 
těchto konstrukcí. Sanační materiály a to ani ty nejnovější nejsou v žádném případě 
univerzální, a proto zde vzniká prostor pro řadu výrobců a distributorů těchto materiálů, což je 
velmi příznivá zpráva pro všechny. Tedy - všichni máme stejné možnosti. Pokud máme zájem 
se zaměřit na kvalitu prováděných sanačních prací, měli bychom jednotně vycházet z již 
nabytých zkušeností nás všech, které byly často provázeny i neúspěchy, a přispět tak k nové 
epoše přístupu k sanačním pracím a technologiím sanací. 

 
 

2. Společnost RCG Praha, a.s. 
 
Spojením kapitálu řady původních menších i větších společností vzniká akciová 

společnost RCG PRAHA, akciová společnost. Je členem České společnosti pro 



bezvýkopové technologie (CzSTT). Kapitál o kterém je zde hovořeno, není jen kapitálem 
finančním, ale i kapitálem zkušeností, které zainteresované firmy nabývaly řadu let před 
vznikem této akciové společnosti. Popud pro založení akciové společnosti vydalo volné 
stavební sdružení již delší dobu známé pod názvem RENEWAL SDRUŽENÍ se sídlem 
v Ostravě. V současné době společnost RCG PRAHA, akciová společnost má své 
ekonomicky samostatné divize ve městech Praha, Ostrava a Kroměříž. V současné době je 
připravováno otevření divize v Karlových Varech. 

V současné době je společnost schopna se zařízením a  technikou, kterou vlastní zajistit: 
1. Hydroizolace metodou vysokotlaké injektáže, nátěrů a nástřiků.  
2. Zajišťování zpevnění a statiky staveb vč. podloží metodou armované injektáže a 

mikropilot. 
3. Sanace historických a památkově chráněných staveb. 
4. Komplexní sanace zdiva. 
5. Reprofilace a úpravy zkorodovaných povrchů ŽB aj. konstrukcí. 
6. Komplexní stavební rekonstrukce staveb vč. vybavení interiérů. 
7. Novou výstavbu v oblasti pozemního a dopravního stavitelství. 
8. Projekční činnost. 
9. Výstavba a rekonstrukce betonáren - stacionárních i mobilních vč. programového 

vybavení. 
10. Ocelové konstrukce. 
11. Zámečnická výroba. 
12.  Obchodní a poradenská činnost v rámci výše uvedených činností. 
 
 
3. Realizované stavby 

 
S ohledem na výše uvedené spektrum 

činnosti bychom chtěli uvést některé 
příklady realizací staveb z oblasti sanace a 
zpevňování z posledních dvou let činnosti 
akciové společnosti. Jedná se o příklady 
z širokého spektra činnosti, přičemž za 
nejhodnotnější jsou považovány realizace 
zpevňování zděných a betonových 
konstrukcí jak pozemních, tak 
inženýrských staveb. 

 
 
 

3.1. Zpevňování zděných silničních 
propustků a mostů 

 
Jedna z klíčových a 

nejaktuálnějších stavebních činností 
v oblasti sanací je nepochybně činnost 
spojená s údržbou naší silniční sítě. 
Jedním z klíčových míst jsou právě mosty 
a silniční propustky. Obrovské množství 
těchto konstrukcí je z doby před padesáti a 
více lety. Tento konkrétní příklad je 



kamenný klenbový most s polokruhovou 
klenbou z lomového kamene. Prohlídkou 
konstrukce byl konstatován havarijní stav 
tohoto mostu a nutnost celkové sanace. 
Působením povětrnostních vlivů a 
mikroklimatem vodního toku došlo 
k totální degradaci pojiva kamenného 
zdiva a to na celou tloušťku klenby 
(900mm). Pro sanaci byla zvolena 
technologie injektáže pryskyřicemi, jako 
konkrétní byly zvoleny materiály 
Bevedan -Bevedol . Volba těchto 
polyuretanů byla dána zejména jejich 
mimořádnou stabilitou a odolností vůči běžným chemickým vlivům a to jak kyselinám, tak 
louhům a také její stabilitou v biologickém prostředí. Vzhledem k těmto vlastnostem pak 
nebude docházet k degradaci materiálu podobně jako u materiálů na bázi cementu. 

Shrnutý pracovní postup při sanaci této konstrukce je následující: -vyčištění 
stávajícího povrchu kamenného zdiva stěn a klenby tlakovou vodou, -náhrada jednotlivých 
kusů staviva které jsou zcela degradovány 
(drolení a vypadávání), -zaspárování 
kamenů zdiva a klenby cementovou 
maltou do hloubky 150-200mm a 
přespárování povrchu spár do hloubky 
30mm spárovací sanační hydroizolační 
maltou, -navrtání stěny a klenby do 
hloubky 700mm v šachovnicovitém rastru 
5 děr/m2, -řízená injektáž, -vyčistění stěn a 
klenby od zbytků injektážní hmoty a 
oprava a doplnění spárování. Dále 
následovala úprava koryta a podobně. 
Výsledek je patrný z  uvedené fotografie. 

 
 

3.2. Zpevňování železničních mostů 
 

Obdobná situace jako u oprav konstrukcí silniční sítě je u konstrukcí na železnici. 
V popisovaném případě se jedná o most 
přeš železnici ČD v Bohumíně, kde byly 
sanovány opěry mostu a to zejména 
v původních pracovních spárách, ze 
kterých vydatně vytékala voda a 
urychlovala tak mnohonásobně degradaci 
betonu. Rovněž i zde byla použita sanace 
metodou injektáže pryskyřicemi 
Bevedan -Bevedol . 

Pracovní postup je zajímavý v tom, že 
při injektáži pod vysokým tlakem šikmo 
navrtanými otvory do pracovní spáry 
v místě porušení dochází k rozevírání této 
spáry a to tak, že dojde k jejímu rozevření 



i v místech, kde tato spára doposud byla neporušená a celistvá. Pak musí být samozřejmě 
opravena i tato dodatečně porušená část.  

Tyto práce nelze tudíž provádět bez předchozích zkušeností a inženýrského citu pro 
konstrukci. 

 
 

3.3. Zpevňování silničních 
železobetonových mostů 
 
Uznávanou špičkovou disciplínou 

železobetonového stavitelství je bezesporu 
mostní stavitelství. Stavba 
železobetonovýh mostů však předpokládá 
i jejich pravidelnou údržbu a v případě 
potřeby i sanační zásahy. V případě našich 
dálničních mostů zejména na dálnici D1 
tento problém v minulém období vyvstal. 
Jeden z mnoha zásahů na těchto 
konstrukcích je injektáž trhlin a prasklin 
v železobetonové konstrukci mostního 
nosníku. V tomto případě se nejedná o 
zásah zvyšující pevnost nebo únosnost 
konstrukce, ale neméně důležitý zásah 
k ochraně výztuže nosné konstrukce této 
stavby.  

Provedení je prakticky shodné 
s provedením sanace pracovní spáry výše 
uvedeného mostu na železnici, to znamená 
provedení šikmých vrtů do trhliny 
v konstrukci a její injektování, kdy 
injektážní pryskyřice je tlačena trhlinou od 
jejího středu po oba líce železobetonové 
konstrukce. 

 
 

 
 
3.4. Sanace ostatních betonových a železobetonových konstrukcí. 

 
Jako další příklad sanace 

železobetonových konstrukcí je sanace 
jejich povrchů a to jak volných, tak 
pojížděných konstrukcí, které jsou 
degradovány chemickým působením 
okolního prostředí v kombinaci 
s mechanickým opotřebením. Jako první 
příklad je uvedena sanace pojížděného 
povrchu usazovacích nádrží (dorů) v ČOV 
Kroměříž. Kromě běžných požadavků na 
rovinnost povrchu a obrususchopnost je 



nutno především zajistit spolupůsobení starého a nového betonu. K tomu dobře slouží různé 
sanační malty a prostředky nazývané „spojovací můstek“. Některé ze sanačních malt tento 
spojovací můstek obsahují (například systém Vertitech), u jiných systému existuje samostatně 
– odděleně jako samostatný výrobek.  

Technicky zajímaý je problém sanace 
jezu - stabilizace jezového tělesa a 
utěsnění přelivové hrany jezu v obci 
Náměšť na Hané. 

Při prohlídce bylo zjištěno, že 
konstrukce levé části jezového tělesa po 
směru toku je značně zkorodována, 
v betonové konstrukci jsou vydrolená 
rozsáhlá hnízda do hloubky až 20 cm, pod 
přelivovou hranou i konstrukcí jezu 
protéká voda na několika místech. Tento 
stav trvá již několik let a hrozí, že při 
intenzivnějším působení povětrnostních 
vlivů během letošního zimního období 
dojde k protržení betonové konstrukce nebo k jiným škodám na konstrukci jezového tělesa. 

 
Schéma 
 
                          6000 
           jezové 
           těleso 
 
 
 
           svorník IBO 
                    s podložkou a maticí 
 
 
        Armované vrty o průměru 14 
       Proinjektované těsnící pryskyřicí 
                                                                                    (vodonepropustná zpevněná přelivová 

hrana) 
 

Návrh řešení, který předpokládá, že pokud se nachází ŽB konstrukce v takovém stavu 
jaký je, výztuž tohoto tělesa je ve stavu podobném a je potřeba ji posílit: 

 
1. Navrtání 7 ks svorníkových tyčí IBO R25 o délce 3 m svisle ve středu tělesa. 
2. Injektáž PUR pryskyřicí přes svorníkové tyče za účelem stabilizace kořene tohoto 

svorníku. 
3. V místech vývrtů vysekání hnízd 150x150, do kterých bude vložena ocelová podložka 

přitažená maticí R25. 
4. Navrtání 36 ks svisle šikmých vývrtů o délce 900 za účelem následného zpevnění a 

utěsnění přelivové hrany. 
5. Osazení vývrtů betonářskou ocelí o průměru 12 mm. 
6. Injektáž vývrtů těsnící pryskyřicí. 
7. Reprofilace jezového tělesa a povrchová úprava. 



 
Z časového a povětrnostního hlediska lze výše uvedené práce provést i v zimním období , 

kdy teploty neklesnou pod 2 0C  kromě bodu 7, reprofilaci je nutné provést až v období 
příznivějším pro stavební práce. 

 
 

3.5. Sanace podloží 
 
Na výše uvedeném příkladu je patný zásah do podloží a sanace betonové konstrukce se 

zakotvením do podloží pod touto konstrukcí. Typickým příkladem sanace vrstev podzákladí 
je sanace podloží v podzákladí radnice v Krásném Poli. Tento zásah se prozatím neuskutečnil 
a vychází z návrhu předaného investorovi. 

 
Schéma mikropiloty pro zpevnění základové půdy pod základovým pásem části budovy 

radnice v Krásném Poli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U sanace podloží je největším problémem určit vliv injektážní hmoty na změnu vlastností 

vrstev podzákladí. V současné době není jiná možnost než vycházet z nevelkého množství 
zkoušek provedených na různých stavbách v republice i jinde ve světě. Tato oblast skýtá do 
budoucna neomezené pole pro další srovnávací měření a potencionálně pro práce na vydání 
pravidel, směrnic a metodiky pro výpočty a používání polyuretanových pryskyřic pro sanaci a 
zpevňování vrstev podzákladí. 

 
3.6. Sanace zděných konstrukcí pozemních staveb 
 
Jak bylo v úvodu naznačeno, nezajímavá je činnost v oblasti sanací zděných konstrukcí 

stávajících domů a historických objektů. Zde se setkáváme převážně s cihelným zdivem a to 
jak s pálenými materiály, tak zdivem ze sušených cihel a kamennými zdmi nebo jejich 
kombinacemi. Zde kromě injektáže se osvědčila sanace spínáním zdiva ocelovými pruty 
vkládanými do malty v drážce ve zdivu – systém BRUTT HELICAL. Tento systém je vhodný 
jak pro zděné konstrukce, tak pro regeneraci a sanaci panelových domů kde v současné době 
je úspěšně aplikován.  
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Doposud v předchozích příkladech 

realizace byly uvedeny příklady, kdy bylo 
použito injektážních materiálů na bázi 
dvousložkových polyuretanových 
pryskyřic - Bevedan -Bevedol . 
V případech kdy je to opodstatněné, to je 
zejména v oblasti sanací betonových a 
železobetonových konstrukcí ve spojení 
s hydriozolací těchto konstrukcí jsou 
používány i další sanační materiály jako 
jsou například Mediatan  a v poslední 
době materiál který zaujal nejen svými 
účinky, ale i bezkonkurenční cenou - 
výrobek s  hydroizolačním krystalizačním účinkem na silikátové bázi, který se na našem trhu 
prodává pod obchodním názvem AKVATRON . 

Tento výrobek byl vyvinut ve výzkumných laboratořích fy POLYEX v Rusku. Tato 
továrna se ještě před několika lety specializovala na výzkum a výrobu vojenské techniky pro 
armádní složky spadající do vojenských struktur a v rámci útlumu ve zbrojení začala hledat 
jiné možnosti výroby. V Altajském kraji, odkud tento výrobek pochází, se nachází bohatá 
naleziště několika nerostných surovin a vzácných minerálů, které byly právě použity při 
výzkumu a vývoji nových materiálů, mezi něž patří i hydroizolační hmota AKVATRON. 

V Ruské federaci a zemích SNS se AKVATRON již osvědčil na celé řadě velmi 
náročných staveb, z nichž nejvýznamnější a nejzajímavější jsou Irkutská vodní elektrárna, kde 
byl zastaven průsak vody do místností s technologickým zařízením elektrárny a stanice a 
tunely moskevského metra, kde se podařilo taktéž zastavit aktivní průsaky do podzemních 
objektů. Dále byl aplikován při mnoha sanační pracích ve sklepních prostorách, při zakládání 
průmyslových i občanských staveb a samozřejmě se osvědčil i při rekonstrukcích nosných 
částí mostních konstrukcí. 

U nás se již několik let podobné materiály používají. Samozřejmě existují materiály, 
které jsou kvalitní a naopak jsou materiály, které svou kvalitou příliš nevynikají. 
AKVATRON se podle u nás provedených laboratorních zkoušek řadí k těm kvalitnějším. 
Výsledky těchto zkoušek jsou srovnatelné s výsledky těch nejlepších materiálů, v některých 
parametrech jsou dokonce i lepší. Cena tohoto výrobku je však nižší z důvodů zavádění na 
náš trh. 

Tento výrobek byl zkoušen a testován v několika laboratořích v České republice mezi 
než patří Technický a zkušební ústav stavební a akreditovaná zkušební laboratoř v Brně, 
avšak nejvíce se AKVATRON testuje a zkouší v Kloknerově ústavu, ČVUT v Praze, kde byly 
potvrzeny jeho vynikající hydroizolační vlastnosti a potvrzena jeho schopnost krystalizace do 
hloubky materiálu. Tamtéž byly ověřeny i jeho schopnosti zabránit průsaku ropných produktů 
jako jsou motorový olej, motorová nafta a benzín. 

 
4. Výsledky a poznatky ze zkušeností při provádění sanačních prací 

 
Každá práce v této oblasti je svým způsobem jedinečná. Pokud se jedná o historické 

stavby, dalo by se toto přirovnat k zakázkové výrobě. Je však řada konstrukcí, na které jsou 
v konečném důsledku po jejich opravě kladeny shodné nároky na parametry hotového díla. 
Reprezentantem takovýchto konstrukcí jsou konstrukce dopravního stavitelství. V  této oblasti 
jsou již vytvořeny normy, které nám říkají jakých parametrů mají konstrukce dosahovat. Jsou 
však normy, které nám říkají jak má být proveden průzkum údajně poškozených konstrukcí 



nebo jak má být provedena jejich účinná sanace a pak následná kontrola provedených prací? 
Máme za to, že ne. Vždyť, kdyby toto existovalo v jednotné uznávané úpravě, nemuseli 
bychom se nikdo z nás obávat nátlaku investorů, vedoucího k vyhledávaní rádoby 
nejlevnějších variant. I tito investoři by konečně pochopili, že se práce nedělá pro práci, ale 
pro její výsledek a i ten musí být  kontrolován jednotným způsobem. Zajistěme tomuto 
odvětví ve stavebnictví důstojnou pozici a dokažme, že sanační práce nejsou jen okrajovou 
záležitosti, ale důležitým úsekem ve stavebnictví postaveným nejen na základě získaných 
zkušeností, ale na vědeckém základě za pomoci vzdělaných lidí zabývajících se touto oblastí. 

V tomto období, kdy sanace nabývají na objemu a tedy i důležitosti o to větší, vyvstává 
nutnost posílit i teoretickou oblast a vědění našich techniků. Proto více kvalitně připravených 
vzdělaných techniků zajistí nám všem nejen více příležitosti prací v této oblasti, ale také její 
kvalitu a hospodárnost. S tímto také souvisí společná snaha pracovníku katedry konstrukcí a 
katedry pozemního stavitelství o rozvoj předmětů s touto náplní, které jsou po praktické 
stránce částečným dílem i pracovníků RCG PRAHA, a.s.. 

Jedním z bílých míst v této oblasti která bude ve spolupráci FAST VŠB TUO a této 
akciové společnosti a dalšími firmami z oblasti sanačních materiálů řešeny, je tvorba 
podkladů pro projektanty, příruček, doporučení a posléze možná i předpisů z oblasti 
stavebního průzkumu, použití, technologických postupů a zejména pak způsobu kontroly 
hotového díla – sanovaných konstrukcí. 

V této souvislosti nabídla společností RCG PRAHA, a.s. spolupráci stavební fakultě VŠB 
TU Ostrava a nabízí ji i ostatním organizacím, které mají zájem ve spolupráci se studenty 
zajistit průchod této myšlenky ve skutečnost. Postupně se k této myšlence připojily firmy 
HORAMIS holding, a.s. a firma Palas Trade, spol. s r.o. Ostrava. 
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