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ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ SANACÍ 
 
Abstract 

Comparison of basic approaches to restoration and rehabilitation of waterproofing systems for 

substructures. Evaluation of work demands in case of substructure without safety 

waterproofing system and with installed safety waterproofing system. Basic division of 

injection materials. 

 

1. Úvod  

Doba, kdy byla možnost stavět objekty v lokalitách s optimálními základovými podmínkami, 

již dávno minula. Dnešní situace je taková, že se zcela běžně staví na takových místech, která 

naši předkové považovali za nevhodná – záplavová území, území s vysokou hladinou 

podzemní vody nebo agresivní vody, území s výskytem radonu nebo metanu, poddolovaná 

území apod. Zároveň ve velkých městech již dnes neexistuje případ, že by novostavba neměla 

v suterénních prostorách podzemní garáže, což v praxi znamená alespoň tři podzemní podlaží 

a základovou spáru v hloubce okolo 15 – 20 m pod úrovní terénu. To vše klade vysoké nároky 

na všechny účastníky procesu výstavby – investory, architekty, projektanty, realizační firmy a 

konec konců i na samotnou konstrukci a použité stavební materiály nebo systémy. Významný 

podíl tak na celkové funkčnosti objektu má konstrukce spodní stavby, potažmo 

hydroizolačního systému. Takže je naprosto nezbytné zajistit jeho spolehlivou funkci 

a trvanlivost. 

Splnění těchto požadavků se zdá být poměrně jednoduché, v praxi však opak často bývá 

pravdou. Výstavba objektu je dnes velmi složitou záležitostí, ať už vzhledem ke zmíněným 

nevhodným podmínkám v dané lokalitě, ale svou roli hrají požadavky na to, jakou funkci má 

objekt plnit, jak má vypadat, kolik bude stát a kdy má začít sloužit svému účelu. Tyto aspekty, 

nazírané z úhlu jednotlivých účastníků výstavby, si mnohdy vzájemně odporují. To často vede 

k tomu, že realizační firmy jsou nuceny na něčem ušetřit, zkrátit dobu výstavby (někdy se jeví 

jako problém dobu výstavby dodržet), něco zjednodušit – „nejlépe“ technologické postupy, 
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apod. Právě nejmarkantněji se tyto prohřešky zpravidla projeví u izolačního souvrství střešní 

konstrukce nebo spodní stavby. Zatečenou vodu do budovy opravdu nikdo nepřehlédne. 

Oprava střešní konstrukce jistě není příjemnou záležitostí, ale je možno říci, že je relativně 

jednodušší než oprava hydroizolace spodní stavby. To je dáno celkovou nepřístupností 

hydroizolace spodní stavby, která se obyčejně nachází uvnitř nějakého souvrství konstrukcí, 

které není možné z různých důvodů odstranit. Pokud není hydroizolace přístupná, aby mohla 

být provedena její přímá oprava, je nutno přistoupit ke komplexnějšímu opatření, které se 

obyčejně označuje jako sanace. Ta může být zdlouhavá, v některých případech zdlouhavá 

a nákladná. Proto se dnes stává běžným standardem, že hydroizolační systémy jsou 

doplňovány tzv. pojistnými systémy, které se instalují již v době výstavby objektu, jsou 

v přímé součinnosti s hydroizolačním systémem a mají zjednodušit opravy netěsných nebo 

poškozených hydroizolací. 

2.   Sanace konstrukcí s instalovaným pojistným systémem 

Pojistných systémů existuje několik typů, jejich základní rozdělení je možné provést podle 

toho, o jaký druh stavební konstrukce se jedná. V zásadě však pojistný systém vždy tvoří dvě 

základní složky: 

• vlastní pojistný systém, což mohou být rozvody hadic, sektory, apod., 

• injekční hmoty, které se aplikují prostřednictvím pojistného systému. 

Základním předpokladem spolehlivosti pojistného systému je potom vzájemná kompatibilita 

jednotlivých součástí. Proto není možné, aby za pojistný systém byly vydávány výrobky, 

které neprošly zkouškami a nebyly schváleny skutečně jako nedílný komplet. 

2.1   Pojistné systémy v pozemním stavitelství 

V oblasti pozemního stavitelství se nejčastěji používají dva typy pojistných systémů. 

U staveb, kde je hydroizolační vrstva tvořena povlakovými izolacemi, se jako pojistný systém 

používají tzv. sektory. Principielně se jedná o to, že hydroizolační vrstva není tvořena jedinou 

souvislou plochou, ale je rozdělena na části – sektory. Vlastní sektory vypadají jako kapsy, 

které jsou vytvořeny dvěma vrstvami fólie, po obvodu sektoru svařenými. Sousední sektory 

jsou tak jeden od druhého odděleny. Smyslem tohoto řešení je rozdělení velkého celku spodní 

stavby, u kterého jsou místa poruch jen velmi těžko dohledatelná, na menší části pravidelných 

tvarů, které se velmi snadno kontrolují a následně i opravují. Z každého sektoru jsou 

vyvedeny zpravidla čtyři hadice, pomocí kterých je možno provést tlakovou zkoušku a zjistit 



tak, jestli je sektor neporušený. Pokud sektor není těsný nebo se v něm nachází voda, 

signalizuje to nějakou poruchu. V takovém případě se po vyhodnocení příčin netěsností 

provede pomocí uvedených hadic zaplnění defektního sektoru injekční hmotou, čímž se 

dosáhne jeho utěsnění. 

 

Trochu jiný princip se používá u podzemních částí budov, které jsou budovány jako tzv. „bílá 

vana“. U takového typu konstrukce se nevyskytuje klasická hydroizolační vrstva z fólie nebo 

asfaltových pásů, ale funkci hydroizolace plní samotný beton. Důležité konstrukční detaily 

jako jsou pracovní a dilatační spáry jsou řešeny instalací speciálních pásů, plechů, 

bentonitových pásků a dalších speciálních profilů. Aby tento systém fungoval, je nutno již ve 

fázi projektu s tímto počítat a konstrukci odpovídajícím způsobem navrhnout a samozřejmě 

následně i provést. Avšak i v tomto případě je vhodné aplikovat pojistný systém, i když to 

ještě není zcela samozřejmým jevem. Takovým pojistným systémem jsou rozvody injekčních 

hadic, které jsou instalovány do problematických partií a je možné je použít, pokud některý 

z těsnicích prvků neplní zcela svou funkci. Je potřeba si uvědomit, že funkce těchto prvků 

není založena na vodotěsném spoji s betonem, ale veškeré detaily fungují tak, že pronikající 

voda musí překonávat velmi dlouhou a členitou trasu (labyrintový princip). Tím pádem se její 

schopnost pronikat minimalizuje nebo zcela eliminuje. Funkčnost tohoto principu je přímou 

úměrou závislá na kvalitě uložení a zhutnění betonové směsi a následném ošetřování betonu. 

V případě nedostatečně zhutněné betonové směsi dochází k výskytu dutin a kaveren, špatné 

Obr. 1   Pojistný systém sektorového typu – návrh rozdělení půdorysu na jednotlivé sektory, 
rozmístění sběrných krabic a vedení plnicích a odvzdušňovacích hadic 



ošetřování vede ke vzniku trhlin, které funkci těsnicích prvků mohou negativně ovlivnit. 

V takovém případě nezbývá než prostřednictvím injekčních hadic provést zaplnění dutin 

a trhlin injekční hmotou a zajistit tak těsnost konstrukce. Pokud však dojde 

k nekontrolovatelnému vzniku trhlin mimo předpokládaná místa, která jsou osazena těsnicími 

profily nebo pojistným systémem, nezbývá než provést sanaci průsaků starým a osvědčeným 

způsobem – injektáží přes pakry, osazované do vývrtů. 

 

2.2   Pojistné systémy v inženýrském stavitelství 

Situace v inženýrském stavitelství je podstatně odlišná, protože se většinou jedná o liniové 

stavby v délce mnoha stovek metrů nebo několika kilometrů. Především se jedná o tunely 

a kolektory. Takové dílo na své trase prochází mnohdy zcela odlišnými oblastmi, ať už se 

jedná o geologické nebo hydrogeologické podmínky, podcházení stávajících objektů 

pozemního nebo dopravního stavitelství, zatížení vnějšími podmínkami (dopravou), atd. To se 

odráží i v odlišném principu řešení pojistného systému, o jehož nezbytnosti však nemůže být 

pochyb. 

Společným rysem používaných pojistných systémů je dělení liniového díla na jednotlivé 

sekce, které téměř vždy korespondují s velikostí jednotlivých dilatačních celků díla. Délka 

sekce je závislá na délce bednicího vozu pro betonáž sekundárního ostění, což zpravidla bývá 

10 m. Sekce pak dále bývají rozděleny na jednotlivé sektory, které bývají obyčejně čtyři – dva 

sektory v horní klenbě a dva ve spodní klenbě, přičemž vodorovná dělicí rovina mezi horní 

Obr. 2, 3   Instalace injekční hadice 
v pracovní spáře betonové konstrukce. 
Jádrový vývrt ze zkoušek účinnosti injektáže 
pracovní spáry polyuretanovou pryskyřicí 
přes injekční hadici. 

profily nebo pojistným systémem, nezbývá než provést sanaci průsaku starým a osvědčeným 
způsobem – injektáží přes pakry, osazované do vývrtů. 



a spodní klenbou bývá v úrovni vozovky. Sekce pak po své délce již není dělena, takže délka 

sektorů je shodná s délkou sekce. Další výraznou změnou oproti sektorovému pojistnému 

systému konstrukcí pozemního stavitelství je to, že fóliová izolace není v tomto případě 

zdvojena, instaluje se pouze jedna vrstva hydroizolace. Vzájemné oddělení sektorů 

obstarávají spárové pásy, které se osazují jak v dilatačních spárách, tak mezi jednotlivými 

sektory v rámci jedné sekce. Spárové pásy v dilatačních spárách mohou obsahovat (nebo se 

dodatečně osazují) injekční hadice, pomocí kterých je možno provádět zastavení průsaků 

v tomto detailu. Používají se také pro uzavření vadného sektoru po celém obvodu, a to vždy 

před započetím jeho zaplňování, aby nedocházelo k nechtěné komunikaci mezi sousedními 

sektory a tím ke zvýšeným spotřebám injekční hmoty. 

 

Rozdíl mezi jednotlivými typy pojistných systémů pro inženýrské konstrukce je tak 

ve způsobu vedení rozvodů plnicích trubek. Výchozím místem pro plnění sektorů jsou sběrné 

krabice, ve kterých jsou vyvedeny konce plnicích trubek. Paprskovitý rozvod je takový, 

u kterého plnicí trubky vycházejí ze sběrných krabic, jsou připevněny přímo k hydroizolaci 

a tvoří plochu ve tvaru vějíře. Trubky jsou po své délce perforovány a v případě injektáže se 

provádí vyplnění prostoru mezi vrstvou hydroizolace a betonového sekundárního ostění. 

Paprskovitý rozvod je vhodnější pro sektory menších rozměrů, např. v přechodových částech 

tunelů, apod., protože jeho dosah je menší a obtížněji se čistí. 

Obr. 4   Pokládka fóliové hydroizolace v tunelu – příčné spárové pásy v místech budoucích 
dilatačních spár rozdělují konstrukci na jednotlivé sekce, vodorovné pásy dělí sekce na horní 
a dolní sektory 

Délka sekce 

Horní sektor 

Dolní sektor 

Spárový pás 



Patrový rozvod je tvořen hadicemi nebo trubkami, které jsou po určitých vzdálenostech 

perforovány a překryty injekčními manžetami. Rozvody jsou vedeny vodorovně (po patrech) 

po celé délce sekce a jsou na obou koncích vyústěny ve sběrných krabicích. Toto řešení 

zajišťuje lepší dopravu injekčních hmot po celé ploše sektorů a přináší největší výhodu v tom, 

že umožňuje čištění plnicích trubek propláchnutím. Funkce pojistného systému tak zůstává 

zachována pro případ dalšího použití. Proto se také patrový rozvod používá jako pojistný 

systém pro velké sektory. 

 

Obr. 5, 6   Paprskovitý rozvod – instalace pojistného systému na vrstvu fóliové hydroizolace 
a rozvinutý pohled na polovinu tunelové trouby 
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Spodní 
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Obr. 7   Schéma patrového rozvodu v jedné sekci tunelu 
1 - horní sektor   2 - dolní sektor   3 - trubka patrového rozvodu   4 - výstupní otvory kryté 
manžetami proti zanesení rozvodů   5 - sběrná krabice pro vyvedení konců rozvodů, místo 
pro připojení injekčního čerpadla 
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2.3   Injekční hmoty pro aktivaci pojistných systémů 

Pro zaplňování – aktivaci – pojistných systémů se používají injekční hmoty, které musí 

splňovat několik podmínek: 

• typ injekční hmoty musí zajišťovat vzájemnou kompatibilitu s prvky pojistného 

systému a vrstvou hydroizolace, nesmí docházet ke vzájemnému narušování nebo 

degradaci některého z materiálů, 

• používané injekční tlaky musí být co nejnižší, aby nedošlo k nežádoucímu poškození 

hydroizolačního nebo pojistného systému nebo konstrukce; z čehož vyplývají 

požadavky na technické parametry injekční hmoty (viskozita směsi, změny viskozity 

v závislosti na teplotě, doba zpracovatelnosti), 

• opakovatelnost injektáže – tento požadavek se týká především injekčních hadic 

a trubek, které slouží jako rozvody injekční hmoty. Jedná se o velice důležitý 

požadavek, který pokud injekční hmota nesplňuje, neměla by se pro aktivaci vůbec 

používat. Hlavním přínosem pojistného systému je totiž právě možnost opakovaného 

používání. Důležité je také to, aby vlastní pojistný systém opakované použití 

umožňoval – ne všechny typy injekčních hadic jsou schopny toto zajistit! 

• Vytvrzená injekční hmota musí mít dobrou přídržnost ke všem stavebním materiálům, 

se kterými se dostává do kontaktu, v daném případě zejména k betonu, zdicím 

materiálům, izolačním fóliím a pásům. Nedostatečná přídržnost by mohla mít 

za důsledek odtržení injekční hmoty od povrchu působením tlaku vody a následnou 

migraci vody ve vzniklém prostoru. 

Z našich zkušeností vyplývá, že tyto požadavky splňují injekční hmoty na bázi chemických 

materiálů, jmenovitě metakrylátové gely a určité typy dvousložkových polyuretanových 

pryskyřic. Jedná se vesměs o materiály, u kterých je možno regulovat dobu reakce, nejčastěji 

změnou poměru dávkování jedné ze složek. Je tak možné nastavit různé doby reakce, které 

vyhovují danému prostředí, velikosti vyplňovaných sektorů, teplotě injektovaného prostředí, 

apod. Díky dlouhé době zpracovatelnosti je zaručen požadavek na čistitelnost pojistného 

systému. 

 



Epoxidové pryskyřice pro aktivace pojistných systémů nejsou vhodné z důvodu omezené 

možnosti řízení doby reakce a omezené možnosti čištění pojistného systému. Používají se 

především pro injektáže trhlin. Hmoty na bázi cementů nebo mikrocementů je možno 

používat pouze k výplňovým injektážím, protože mají příliš vysokou viskozitu, takže pro 

jejich aplikace je nutné používat vysoké tlaky, což by mohlo negativně ovlivnit konstrukci. 

3.   Sanace konstrukcí bez pojistného systému 

Tento typ sanací stále ještě převažuje nad případy, kdy je konstrukce vybavena pojistným 

systémem, který umožňuje cílený a rychlý zásah proti průsakům vody. Sanovat stavební 

konstrukci, která nemá instalován pojistný systém, znamená pro aplikační firmu nejprve 

zjišťovat podrobnosti o konstrukci samotné. To mnohdy znamená hledání ve výkresech, 

skládání kusých informací a vytváření hypotéz „proč to nefunguje“ a „kde se stala chyba“. 

Teprve potom se přistupuje k vlastní sanaci. To znamená vyvrtat velké množství vývrtů, 

vyčistit je, osadit do vývrtů injekční pakry a provést injektáž. Následně se pakry odstraní, 

vývrty se zaplní cementem a konstrukce se očistí od zbytků injekčních hmot. Tento postup 

je potřeba opakovat do doby, než jsou všechny průsaky zastaveny. Vzhledem k tomu, 

že plocha hydroizolace není rozdělena na sektory, není zaručeno, že místo průsaků vody 

v konstrukci koresponduje s místem defektu v hydroizolaci. Případy, kdy tato dvě místa jsou 

od sebe vzdálena několik metrů, nejsou vzácné. Takto nezbývá aplikační firmě než utěsňovat 

projevy poruchy, místo aby měla možnost odstranit příčinu. V současnosti totiž neexistuje 

spolehlivá diagnostická metoda, která by dokázala určit místo defektu. Brání tomu především 

použití železobetonu pro konstrukce spodní stavby. Betonářská výztuž tak spolehlivě zastíní 

Obr. 8, 9   Aktivace pojistného systému, 
injektáž metakrylátovými gely. Detail 
sběrné krabice plnicích hadic s připojenými 
injekčními pistolemi 



všechny odrazy, které by mohly signalizovat defekty, kterými vniká voda do prostoru spodní 

stavby. 

Pro sanace konstrukcí, u kterých není nainstalován pojistný systém, se používají téměř 

všechny typy injekčních hmot. Záleží spíše na vybavení aplikační firmy, jejích zkušenostech a 

samozřejmě na typu a projevech poruchy. Zaručenou jistotou je použití injekčních hmot 

na chemické bázi. Zvláště vhodnými typy jsou dvousložkové a jednosložkové polyuretanové 

pryskyřice, je možné používat i epoxidové pryskyřice, musí se ale jednat o typy, které jsou 

vhodné pro injektáže do vlhkého prostředí. 

 

 

4.   Závěr 

Odpověď na otázku, zda se vyplatí instalovat pojistný systém do spodní stavby, je snad více 

než jasná. Myslíme si, že ano, protože tato součást hydroizolačního systému je technicky 

zdůvodnitelná a v případě obtížných základových podmínek vhodná. Proč tedy existuje ještě 

mnoho staveb bez tohoto pomocného opatření? Bohužel není ojedinělý názor, který zazněl 

z úst jednoho zástupce investora: „Proč instalovat nějaký pojistný systém? Stavba se tím 

jenom prodraží. Kdyby dodavatel hydroizolací odváděl svou práci pořádně, nejsou žádné 

poruchy. Takhle jej nic nenutí ke kvalitní práci, protože spoléhá na opravy.“ S takovým 

názorem nelze souhlasit. Nejde totiž jenom o hydroizolační firmu, ta svou práci odvede jak 

nejlépe umí. Potíž nastává v momentě, kdy nastupují další profese – vazači, svářeči, 

Obr. 10, 11, 12   Postup sanace pracovní spáry na kontaktu deska-stěna – vrtání otvorů 
pro osazení pakrů, injekční práce (ilustrativní foto), detail utěsněné pracovní spáry 
pomocí dvousložkové polyuretanové pryskyřice 



ale především pracovníci, kterým je osud hydroizolace lhostejný. Právě pro tyto případy 

je nezbytné mít pojistný systém. 

Pro ekonomičnost celého pojistného systému je rozhodující, aby jeho funkce byla 

dlouhodobá, to znamená nejlépe po celou dobu technické životnosti díla. Pro zajištění 

funkčnosti celého pojistného systému je tedy nezbytné splnit následující požadavky: 

• pro instalaci pojistného systému musí být vypracována projektová dokumentace, 

ve které budou následně zakresleny i změny provedené při aplikaci – takže bude 

odpovídat skutečnému stavu, 

• bezvadná instalace rozvodu pojistného systému, provedená proškolenými a zkušenými 

pracovníky, 

• pečlivě provedené označení všech částí pojistného systému, které bude souhlasit 

s údaji v projektové dokumentaci, 

• tolerance pracovníků ostatních stavebních profesí vůči systému hydroizolace 

a rozvodu pojistného systému, kteří musí pochopit jejich význam, 

• možnost opakovaného používání pojistného systému, a to jak v průběhu výstavby díla, 

tak i po jeho předání do provozu – to souvisí s typem použitých hadic a injekčních 

hmot, způsobem provedení injekčních prací a s následným ošetřením rozvodů 

pojistného systému pro zachování jeho funkce. 

Přejme si mnoho fungujících staveb, bez problémů s hydroizolacemi. Cesta tady je. 
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