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POUŽITÍ METAKRYLÁTOVÝCH GELŮ PŘI SANACI NOVODOBÝCH 

OBJEKTŮ 
Abstract  

In the first part of this article are described possible cases of water infiltration from subsoil 

into modern buildings. In the second part is introduced a practical case solution of modern 

house damp masonry rehabilitation. The solution is the realization of injection on the back 

side by using metacrylate gel. In the end of paper is associated author´s co-operation for 

problem solving. 

 

1. Úvod 

Pojem sanace vlhkého zdiva je obecně spojen s budovami „staršími“, které se obvykle 

vyznačují zdivem z plných cihel pálených, nepálených nebo zdivem smíšeným či kamenným. 

Základní znakem těchto budov jsou silně degradované omítky, s vysokým obsahem solí, 

doplněné biodegradací, pozorovatelnou na povrchu zdiva. Charakteristickou, nikoliv však 

jedinou příčinou pronikání vody do konstrukce je v tomto případě absence nebo dožití 

stávající hydroizolační vrstvy. 

 

Problém s pronikáním vody do konstrukcí objektů není ovšem jen doménou starých objektů. 

V dnešní době je řada novostaveb nebo krátce užívaných objektů, u kterých je možno 

pozorovat problémy se zemní vlhkostí. Nejsou ojedinělé případy, kdy se vlhkostní problémy 

projevují krátce po předání stavby do užívání. Někdy se objevují vlhkostní poruchy již 

v průběhu výstavby. 
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Zásadní rozdíl při porovnání „nových“ a „starých“ objektů je v použitých materiálech. V prvé 

řadě pro vlastní konstrukci zdiva a ve druhé řadě pro ochranu zdiva proti vodě. U novostaveb 

se oproti tradičním objektům setkáváme s podstatně odlišnými typy staviv. Zdivo z plných 

cihel pálených je obvykle nahrazeno zcela jiným typem zdících prvků - rozšířené jsou např. 

cihelné dutinové tvarovky typu Therm, různé typy pórobetonových tvárnic, betonových 

tvárnic, atd. Spektrum materiálů a výrobků je rozsáhlé. Oproti dobám minulým je také 

rozšířena škála izolačních materiálů. Dříve používané asfaltové pásy nelze kvalitativně 

srovnávat s dnešními hydroizolačními výrobky. Další často používanou skupinou jsou fóliové 

hydroizolace, případně stěrkové hydroizolační hmoty. Především inženýrské a občanské 

stavby jsou stavěny z vodotěsných betonů, atd. 

 

Lze si tedy klást otázku, proč je v dnešní době celá řada novostaveb a objektů s krátkou dobou 

užívání, u kterých se objevují známky pronikání vlhkosti do objektu z podzákladí nebo 

přilehlého zeminového prostředí. 

Cílem příspěvku není detailní výčet všech možných příčin, ale „pouze“ obecné zhodnocení 

častých případů a demonstrace možnosti řešení na konkrétním případu. 

 

Obecně je za časté důvody pronikání vody do konstrukce možno označit: 

Nesprávný návrh hydroizolačního souvrství: 

- nesprávná volba materiálu, resp. návrh nedostatečné dimenze hydroizolačního 

souvrství vzhledem k hydrofyzikálnímu namáhání, 

- podcenění nebo absence hydrogeologického průzkumu,  

- nesprávné řešení detailů v kombinaci s návrhem dalších doprovodných opatření, 

například s odvodem vody z okolí objektu. 

 

Nevhodná realizace nebo nedostatečná kvalita prací, zapříčiněná: 

- nedostatečnou odborností realizační firmy v problematice, 

- finanční stránkou realizace ve formě záměny výrobků odlišné kvality,  

- časovým tlakem na realizaci díla, způsobeným např. nedodržení technologických 

podmínek nebo klimatickými podmínkami při aplikaci. 

 

Nerespektování přírodních faktorů – souvisí s předešlými body: 

- požadavek umístění stavby v  podmínkách území s kolísavou nebo vysokou hladinou 

podzemních vod bez respektování případných rizik. Do této skupiny lze zařadit 
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i důsledky poruch vzniklých v období stavební činnosti, např. podcenění nebezpečí 

kumulace vody u základové spáry vzhledem k druhu navržené hydroizolace.  

- výstavba objektů v zátopových oblastech nebo v jejich těsné blízkosti. 

 

I po zkušenostech velké části obyvatel republiky s účinky vody při povodních v době 

nedávné, je celá řada objektů postavena v rizikových podmínkách působení vody, což zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku poruch.  

Dalším rizikem poruch je možnost pronikání vody do konstrukcí, jestliže se tato hromadí v 

zásypech stavební jámy a hydroizolace byla provedena pouze proti zemní vlhkosti, bez 

provedení dalších opatření pro odvod vody. V takovém případě se podmínky pro působení 

vody mohou jevit jako jednoduché, odstranění poruch ovšem jednoduché není. 

 

Již zmiňovaná finanční stránka je pro investora zásadní otázkou nejen při realizaci nové 

hydroizolace, ale i při eventuálních sanačních opatřeních, kdy cena sanačního zásahu může 

přesahovat náklady na realizaci původního hydroizolačního souvrství. 

 

2. Praktický případ 

2.1. Obecná charakteristika objektu 

 

V daném případě, ke kterému jsme byli přizváni, se jedná o volně stojící dvoupodlažní 

rodinný dům, částečně podsklepený. Objekt byl dokončen v roce 2003. Pro obvodové 

konstrukce byly použity cihelné dutinové tvarovky typu Porotherm, a to bohužel i pro 

obvodové konstrukce pod úrovní terénu. Stavba je umístěna ve slepém rameni řeky, 

dle výsledku hydrogeologického průzkumu se ustálená hladina podzemní vody nachází 

v úrovni 2,80 m pod nejvyšší úrovní terénu, což je 100 mm pod úrovní podlahy 1.PP a 250 

mm nad úrovní vodorovné hydroizolace. Během prováděných prací se hladina podzemní vody 

ve výkopu neobjevila. Hydrogeologický průzkum předpokládal, že za nepříznivých podmínek 

lze uvažovat s nastoupáním hladiny podzemní vody až do výšky 1,000 m nad úroveň 1.PP. 

S ohledem na reálný stav okolního terénu se jedná o teoretickou úvahu. 

 

2.2. Průzkum 

 

Byl proveden vizuální průzkum vzniklých poruch, spojený s místním šetřením 

a prostudováním poskytnutých podkladů z výstavby objektu. Před místním šetření firma 
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realizující objekt odstranila první tvarovku nad vodorovnou hydroizolací. Byla pozorována 

hladina vody nad úrovní vodorovné hydroizolace a stykem svislé a vodorovné HI v úrovni 

projektem uvažované hladiny podzemní vody. V části vinného sklípku, jehož podlaha byla 

cca 150 mm pod úrovní podlahy 1.PP, stála voda a výška korespondovala s výškou vody 

v sondě. Na obvodových stěnách, ve výšce nad viditelnou hladinou podzemní vody, nebyly 

pozorovány lokální průsaky přes svislou HI. Vlhkostní mapy na obvodových i vnitřních 

stěnách byly zapříčiněny vzlínající vlhkostí z vody, stojící nad vodorovnou HI. 

 

Důležité se při tomto stavu jevilo zjištění skladby vodorovné a svislé konstrukce a především 

napojení hydroizolace.  

 

Skladba S1 – vodorovná izolace Tloušťka 
(mm) 

Podlahová vrstva dle účelu místnosti  20 
Betonová mazanina se sítí 200x200x4 70 
Separační fólie z PVC  
Pěnový polystyrén PSB-S-25  60 
Separační vrstva – geotextilie  
ŽB základová deska (B 25) 200 
Ochranná vrstva – geotextilie  
Hydroizolační souvrství  
Podkladní beton B 15 150 
Štěrkopískový podsyp hutněný 150 

 
 

Skladba S2 – svislá izolace Tloušťka 
(mm) 

Vnitřní omítka 20 
Zdivo Porotherm 44Si 440 
Hydroizolační souvrství  
Extrudovaný polystyrén* 60 
Hutněný zásyp  

 
* V projektu byla původně jako ochrana hydroizolační vrstvy navržena přizdívka z plné cihly 

vyzděná na „kant“. Během realizace byla provedena změna na  desky z extrudovaného 

polystyrénu. 

 

Skladba hydroizolačního souvrství 

Penetrační nátěr Penetral  
Asfaltový pás Glastek 40 Special Minerál* 
Asfaltový pás Elastek 40 Special* 

 
* Pásy byly celoplošně nataveny 
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Uvedené skladby ve vinném sklípku byly obdobné, pouze tvarovky Porotherm byly zaměněny 

za lícové zdivo z plných cihel. Prostupy rozvodů neprocházely přes vodorovnou hydroizolaci 

nebo svislou izolaci v místě vlhkostní mapy. 

 

U skladeb S1 a S2, které oddělují podsklepenou část objektu od přilehlého terénu, je možno 

diskutovat nad vhodností návrhu hydroizolačního souvrství. Do oblastí s působením 

podzemní tlakové vody, lze dle literatury [1] použít aktivovaný systém ze dvou fólií PVC – P 

(2,0 + 1,5 mm). Použití hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů není doporučeno. Přesto 

se lze u skladby S1 (vodorovná izolace) domnívat, že hydroizolace včetně celkové tloušťky 

betonu 420 mm ve skladbě, by mohla přenést zatížení tlakovou vodou. Více ohrožená 

tlakovou vodou se jeví skladba S2 (svislá izolace), která je ochráněna pouze deskami 

z extrudovaného polystyrénu a také napojení svislé a vodorovné HI. Zpětný spoj vodorovné 

a svislé hydroizolace je do prostředí s tlakovou vodou nepřípustný. Právě diskutabilní skladba 

hydroizolace a vyřešení detailu napojení svislé a vodorovné hydroizolace byly stanoveny 

za hlavní příčiny vzniklého stavu. 

 

2.3. Návrh řešení sanace 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o částečně podsklepený objekt, bylo by velmi komplikované 

(přesněji řečeno nemožné) provést odkop zeminy po obvodě objektu až k základové spáře, 

zajistit důkladnou prohlídku stavu izolace a lokální nebo plošnou opravu stávající 

hydroizolace. Případy poruch, které se vyskytují na kontaktu svislé a vodorovné hydroizolace, 

se nejčastěji řeší pomocí injektáže vhodným chemickým médiem. Účinná je injektáž, kdy se 

utěsní vlastní zdivo obvodové konstrukce – vytvoří se chemická clona proti pronikání 

podzemní vody. Takový způsob sanace nebylo možné v tomto konkrétním případě použít, 

protože obvodové zdivo je vyzděno z keramických bloků typu Porotherm. Tento zdící 

materiál obsahuje velké množství komůrek, a dle našich zkušeností je naprosto nemožné 

vytvořit souvislou clonu, která by zaručila vodotěsnost obvodové konstrukce v uvedeném 

prostředí - viz [2]. 

Z uvedených důvodů byla navržena sanace pomocí vytvoření tzv. rubové izolace. Vodotěsná 

vrstva injektovaného chemického prostředku není provedena v obvodové konstrukci, ale na 

rubu obvodové konstrukce do přilehlé zeminy. 

Pro vytvoření rubové izolace byl použit gel na metakrylátové bázi CarboCryl Hv. Cílem 

vytvořené rubové clony v přilehlé zemině bylo ošetření detailu zpětného spoje v místě 
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napojení svislé a vodorovné hydroizolace a ošetření svislé hydroizolace do výšky 250 mm 

nad a pod předpokládanou hladinu podzemní vody – viz Obr. č. 1. Dále bylo předpokládáno 

proniknutí chemického prostředku do spár mezi extrudovaným polystyrenem a hydroizolací, 

resp. hydroizolací a zdí nebo základovou konstrukcí. 

 
 

 
Obr. č. 1 – Detail návrhu a realizace rubové izolace 

 
Spotřeba injekčního média pro vytvoření rubové izolace byla závislá na vlastnostech zeminy, 

do které byl chemický přípravek injektován. Po dohodě s investorem byl stanoven dozor 

nad prováděním injektáže a kontrolou spotřeby injekčního média po celou dobu injektáže. 

Během uvedených prací (srpen 2006) nebyla pozorována hladina podzemní vody v sondě 

nebo ve vinném sklípku. 

 

3. Závěr 

 

Uvedený případ klade otázku, zda bylo nutné podstoupit takové riziko umístění stavby, 

respektive podzemního podlaží pod hladinou podzemní vody. Když už toto řešení bylo 

pro investora „nevyhnutelné“, měla být v projektové dokumentaci věnována podstatně větší 

pozornost návrhu detailů hydroizolace. Zcela na místě by bylo, vzhledem k základovým 

poměrům, použití hydroizolačního systému se zakomponovanými pojistnými prvky 
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pro následně prováděnou injektáž. Takový systém počítá s možným defektem a podstatným 

způsobem zjednodušuje a zlevňuje sanační práce. V prvé řadě však pro suterénní obvodové 

konstrukce neměly být navrženy a použity keramické bloky typu Porotherm. Zdivo z těchto 

tvarovek je vzhledem k jejich stavbě téměř nemožné účinným způsobem sanovat proti 

pronikající vlhkosti. Pokud by se uskutečnilo alespoň jedno z uváděných opatření, 

pravděpodobně by sanační zásah byl podstatně jednodušší, nebo by nebyl vůbec nutný. 

Účinnost provedeného sanačního zásahu prověří především čas nebo spíše účinek vody. 

Cílem kolektivu spoluautorů, respektive uvedených subjektů, je vyhodnocení vhodných řešení 

vlhkostních poruch novostaveb nebo krátce užívaných objektů, především vyzděných 

z tvarovek typu Therm. Aktuálnost tohoto tématu úzce souvisí s četností poruch vyskytujících 

se v běžné praxi. 
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