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Je to na beton?
Na olympiádě v Soči každou chvíli rozvlnil 
puk prostřelený betony našich brankářů síť 
v naší brance. A tak hokejisté odjeli s pro-
střílenými betony a hlavně s nepořízenou. 
A my můžeme přemítat nad tím, zda měl 
Pavelec, Kovář či Salák betony opravdu  dě-
ravé? Anebo chyba nebyla v betonech?

Mistrovství světa ve fotbale se sice obejde bez naší účasti, ale i tam si nepochybně 
přijde  „betonová“ terminologie na své. Tak považte, to se jednou svěří Ibrahimovič,... 
že není nic těžšího, než každý zápas dobývat zabetonovanou obranu soupeře. Jindy 
zase láteří frustrovaný fotbalový fanda: k...a fotbal se hraje pro lidi ! zabetonovaná obrana 
Chelsea, která využívá pouze brejků...to není ono... 

Zjevně z jiného úhlu pohledu si polský fanoušek libuje, že:...bezchybná ,,zabeto-
novaná,, obrana Ruchu Chorzow nedovolila hráčům ...
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Netuším, zda i v jiných jazycích se jmenují 
pomůcky hokejového goalmana tak poeticky 
– brankářské betony,  (třeba anglosasové tomu 
říkají naprosto fádně „blockers“), nepochybně 
však je beton obecně symbolem něčeho pev-
ného, neprůstřelného, nedobytného. A také 
vím, že za mých mladých let, když něco platilo 
a bylo to jisté, tak to prostě bylo na beton. Čím 
si to beton vysloužil? 

Jak se lze, mimo jiné, dočíst např. i v české 
mutaci Wikipedie, prvé použití „hydraulického“ 
betonu, podobného tomu, který používáme 
dnes, tedy s pojivem na bázi portlandského 
cementu, se datuje do republikánského období 
starověkého Říma (okolo roku 200 př. n. l.). Z 
cementového betonu byly vyrobeny některé 
prvky z nejmonumentálnějších staveb antiky. 
A mnoho těchto staveb stále stojí. Více než 
2000 let!

Trvanlivost římských staveb, resp. betonu římských staveb, musela nepochybně nejen 
pro středověkého člověka vyvolávat zdání nezničitelnosti, věčné trvanlivosti a odolnosti.  A 
trvanlivost římského betonu dráždí badatele dosud. (viz např. Jaroslav Petr, E15/VTM, Záhada 
trvanlivosti římského betonu. na http://vtm.e15.cz/zahada-trvanlivosti-rimskeho-betonu).

No možná, že v jižních částech Evropy málokdy sněží a mrzne, možná staří Římané 
neskladovali v betonových nádržích močovinu či síran amonný. Zcela jistě nepoužívali 
rozmrazovací sole na udržení sjízdnosti silnic a dálnic. Beton se prostě v 19. a zejména 
pak ve 20. století začal používat i tam, kde nemohl tak docela své pověsti nezničitelného 
materiálu dostát. A železobeton se ukázal být ještě zranitelnějším než prostý nevyztužený 
beton. Vždyť i pouhá reakce portlanditu přítomného v cementovém tmelu se vzdušným 
oxidem uhličitým vede k rychlému rozpadu zdánlivě nezničitelných železobetonových 
konstrukcí a když přijde do kontaktu s kuchyňskou solí, rozpadá se doslova před očima. 
Kdyby mi dnes někdo sliboval něco na beton, musel by dodat, že myslí mrazuvzdorný 
beton a ještě k tomu by ten beton musel opatřit nějakou pořádnou sekundární ochranou. 
Jinak bych byl na pochybách.

Já Vám mohu na beton slíbit jen jedno. A to, že si tentokrát popovídáme s výkonným 
redaktorem Sanačních novin, kolegou Ing. Zdeňkem Vávrou nejen o olympiádě. Zeptáme 
se taky na diagnostiku železobetonových konstrukcí, posuzování betonu a nezapomeneme 
se zeptat na trvanlivost stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
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Ing. Václav Pumpr, CSc.
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1. Pane inženýre, co Vy a Soči? Sledoval 
jste olympiádu? A neměl jste pocit, že si 
naši brankáři namísto betonů přibalili 
pórobetony?

Rozhovor  
s Ing. 
Zdeňkem 
Vávrou

Olympiádu jsem sledoval docela se zájmem. Po pravdě řečeno, hokej je u mě už delší dobu 
na vedlejší koleji, zajímají mě zejména sjezdové lyžování, biatlon a třeba i curling. Co se týká 
přímo betonů, vypadalo to spíše, že to byly těžké betony pro odstínění záření. Brankářům to 
příliš nevyšlo. Já si myslím, že jednotlivé státy jsou již natolik srovnány, že rozhodují maličkos-
ti. Krom toho se  stále vytváří dojem, že jsme hokejová velmoc, ale my nemáme tak velkou 
základnu jako Kanada, USA, Rusko. Navíc se podle mě nestaráme příliš o dětské a juniorské 
kategorie (a to nejen v hokeji). A tak ta základna ztrácí na kvalitě i kvantitě.

2. Ale vážně. Vy jste viděl desítky, možná  stovky stavebních konstrukcí. Nemáte 
pocit, že řada z nich byla navržena, realizována  a následně provozována s napros-
tou neznalostí „korozního“ potenciálu stavebních materiálů? Nevzniká problém už 
na škole, kde není chemické odolnosti stavebních materiálů obecně a železobetonu 
zejména věnována odpovídající pozornost a prostor při výuce?

U celé řady konstrukcí je vidět, že stavební inženýři řeší zejména „statiku“ stavby a případ-
ně zařízení a technologii. K materiálu se přistupuje jako k „nesmrtelnému“. Vysoká škola se 
tomu věnuje pouze povrchně a navíc na začátku studia, takže dojde k postupnému vytlačení 
jinými předměty. Já sám jsem měl sklony se dozvědět více o technologii betonu i o sanacích 
a rekonstrukcích, přesto jsem ty podstatné znalosti získal až po škole, kdy jsem měl to štěstí 
a shodou náhod se dostal do Kloknerova ústavu a následně do společnosti BETOSAN, kde 
jsem postupem času měl šanci se učit o zkušenějších kolegů. 

3. A neplatí to obdobně i pro provádění diagnostických činností? Já jsem osobně 
pročítal řadu diagnostických posudků, kde se autoři otázkám kontaminace železo-
betonu, např. chloridy, obloukem vyhnuli a vyvolávalo to dojem, jako by o tomto 
potenciálním nebezpečí  vůbec  netušili.

Je to tak. Částečně je to asi dáno nevědomostí, která vychází z výše popsaného nedostatku 
informací ve škole. Z části to je však dáno také přístupem investorů. I u staveb, kde sanace 
přestavují investice v řádech stovek tisíc nebo miliónů korun, není diagnostika stále běžnou 
součástí projektové přípravy. V porovnání s jinými zkouškami představuje chemický rozbor 
poměrně drahou položku a tak se jeví jako nejsnazší způsob jak diagnostiku zlevnit a potažmo 
prosadit. Je to sice krátkozraké, ale bohužel je to v mnoha případech stále tak.
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4. Vy, krom toho, že jste výkonným šéfredaktorem Sanačních novin, vedete dlou-
há léta  rubriku technického poradenství společnosti BETOSAN. Za ta léta jste 
se jistě setkal s řadou kuriózních dotazů. Může Vás po těch letech ještě něco či 
někdo zaskočit?

Zaskočit může často naivita laiků. Je jasné, že člověk, který není z oboru, bude klást 
dotazy neohrabaně a bez odborných termínů. To není věc, kterou by mohl člověk někomu 
vyčítat, ale dotazy, které nejsou schopny popsat problém vůbec mě stále dokážou zaskočit. 
Mezi takové patří dotaz, nebo spíše konstatování, které snad nemohlo být myšleno vážně: 
„Mlží se mi okna.“ Co se na to dá odpovědět? 

Občas mě zaskočí nevědomost řekněme odborníků. Setkal jsem se s překvapením 
člověka, který sanoval více než desetiletí stavby v trvalém styku s vodou, v exteriéru, a 
ode mě slyšel poprvé o mrazuvzdorném betonu. To mě překvapí. 

A pak je tu skupina dotazů, které mě přivádějí do úzkých tím, že požadují jednoduché 
„technické“ řešení za málo peněz u problémů, které je možné vyřešit (a to obvykle bez 
záruky) jen velmi nákladně nebo je není možné vyřešit vůbec. Tady je často složité či 
nemožné vysvětlit, že to opravdu nejde. 

I po mnoha letech mne zaskočí, když „zákazník“ chce posvětit pouze svůj, dopředu 
utvořený, názor od „odborníka“ a odmítá se smířit s tím, že jím navrhované „řešení“ je 
chybné či nemá naději na úspěch.

5. Snad o Vás mohu prozradit, že jste gurmán a 
současně milovník a propagátor tzv. „bezmasé“ 
kuchyně. A že jste taky „autorem či spoluautorem 
„vánočních“ receptů společnosti BETOSAN. Nemáte 
pro čtenáře nějaký velikonoční recept?

Za gurmána se nepovažuji. Rád jím i vařím a je to na 
mě bohužel také vidět. Velikonoční recept bych vyloženě 
neměl, ale osvědčil se mi recept, který je rychlý, jedno-
duchý a je v něm vajíčko a zelenina, která snad k jaru a 
Velikonocům patří.

Potřebné suroviny jsou: 4 housky (nejlépe kaiserky), 
sýr na strouhání (podle chuti, já používám parmezán), 4 
vejce, jarní cibulka, zelenina na ozdobu (paprika, rajče a 
další dle chuti).

Kaiserky rozpůlíme a střídku zatlačíme, nebo 
vydlábneme, aby vznikly misky. Do prohlubně 
nastrouháme sýr, vyklepneme vajíčko a posypeme 
nakrájenou jarní cibulkou. Housky dáme zapéct do 
rozpálené trouby (180°C) na 20 min. Přiklopíme je 
vršky a necháme ještě 5 – 10 min. Přidáme oblohu 
a podáváme.
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V našem časopisu Sanační noviny jsme se rozhodli vrátit, po více než 6 letech, tak říkajíc, ke 
kořenům. Po všech zkušenostech jsme dospěli k závěru, že opakování je matka moudrosti, a 
že je potřeba osvětu začít od základů. Proto jsme pro vás připravili seriál věnovaný sanacím 
betonových a železobetonových konstrukcí. Pokusíme se k tomu přistoupit jednoduše a 
srozumitelně.

V prvním díle našeho seriálu bychom rádi věnovali pozornost korozi, degradaci  
a trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí.

I. TRVANLIVOST A KOROZE ŽELEZOBETONU
Betonové konstrukce jsou, z povahy materiálu samotného, vystaveny vlivům prostředí, které 
mohou negativně ovlivňovat vlastnosti cementového tmelu, betonu, případně i ocelových 
výztužných prvků. Stupně vlivu prostředí jsou zohledněny i v normě ČSN EN 206 – 1. Dle 
předpokládaných degradujících médií je možné navrhnout betonový kompozit tak, aby jeho 
odolnost byla dostatečná, a aby bylo možné dosáhnout předpokládané životnosti konstrukce. 
Výše zmíněná norma danou problematiku řeší návrhem minimálního množství cementu pou-
žitého na 1 m3 betonu, minimálních pevností, případně použitého druhu cementu, konzistencí 
betonu, dobou ošetřování a další. Tento postup zcela neodpovídá působení korozních médií. 
V mnoha případech je nutné přistoupit ke speciální ochraně, kterou popíšeme v následujících 
kapitolách.

Sanace železobetonu od A do Z: 
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Na cementový tmel, potažmo beton, 
působí celá řada korozních médií. Pro pře-
hlednost je možné rozdělit je na několik 
skupin v několika rovinách.

Jedná se o působení plynů, kapalin a 
pevných látek. Tyto látky na cementový 
tmel působí přímo, nebo dochází za 
přítomnosti vody ke vzniku chemických 
látek (zásad, kyselin a jejich solí), které 
cementový tmel také degradují. Míru 
degradace ovlivňuje složení a kvalita be-
tonu, koncentrace korozní látky, rychlost 
proudění média v blízkosti konstrukce, 
teplota, vlhkost a případné kolísání inten-
zity působení korozní látky.

Druhou rovinou do které je možné dělit 
korozi betonu je působení chemické, fyzi-
kální, nebo biologické. Je možné konsta-
tovat, že se v reálném prostředí obvykle 
jedná o kombinaci jednotlivých vlivů.

Koroze betonu
Čerstvě vyrobený beton je silně alkalický 
(pH cca 12,5). Tato alkalita chrání v žele-
zobetonu ocelovou výztuž proti korozi. 
Působením chemických vlivů dochází 
k postupnému snižování alkality směrem 
k neutrální hodnotě. Současně dochází 
k dalšímu chemickému působení na 
cementový tmel. Chemické působení je 
možné rozdělit na rozpouštění a vymý-
vání cementového kamene. Dále dochází 
k působení kyselin na zásaditý cementový 
tmel a tím nejprve k poklesu pH a následně 
i k rozpouštění cementového tmelu. Che-
mickým působení také dochází k přeměně 
původních minerálů cementového tmelu 
na minerály snadno rozpustné a jejich 
následnému vymytí. Poslední významnou 
skupinou je vznik novotvarů v cemento-
vém tmelu, které mají výrazně větší objem 
než minerály původní, nebo jsou výrazně 
hygroskopické (vodu pohlcující). Tím do-
chází k výrazným tlakům uvnitř cemento-
vého tmelu a jeho postupné degradaci, 
tvorbě trhlin, rozpadu a urychlení všech 
korozních procesů. Krystalické tlaky jsou 
poměrně značné a dosahují desítek MPa.

Z výše uvedeného vyplývá, že význam-
ný vliv na poškození cementového tmelu 
resp. betonu má voda. Zde je nutné roz-
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lišovat původ vody (přírodní x odpadní), 
koncentraci minerálů (hladová voda), 
přítomnost znečišťujících látek (kyselost, 
přítomnost cukrů, degradujících plynů), 
rychlost proudění a další parametry. Jed-
notlivé parametry vody mohou mít vliv na 
výsledné chemické působení agresivních 
látek, které bylo popsáno výše.

Nejzákladnějším a současně běžným 
korozním procesem působícím na betono-
vé konstrukce je vymývání cementového 
tmelu, resp. vyplavování vazných součástí 
cementu. Tento typ poruch je patrný 
zejména u vodohospodářských staveb a 
u konstrukcí mostů, kde dochází častěji 
než by bylo zdrávo, k průsakům vody, ke 
stékání filmu vody po povrchu konstrukce 
a k jejímu dalšímu negativnímu působení. 
Důsledkem výše popsaných jevů je vymý-
vání jednotlivých hydratačních produktů, 
vznik většího pórového systému a tím i 
snižování pevnostních charakteristik a 
hutnosti betonu. Současně je tímto pro-
cesem umožněno urychlení všech dalších 
korozních procesů.

Chemické vlivy
Za přítomnosti vody také dochází k che-
mickým změnám v cementovém tmelu, 
které vedou ke vzniku nových produktů, 
které mění své vlastnosti. Jedná se o tři 
základní změny, kterými jsou změna z 
minerálů nerozpustných (nebo nesnadno 
rozpustných) na minerály rozpustné. Dále 
dochází ke vzniku produktů jejichž objem 
je výrazně větší než u produktů původních 
a dále se jedná o vytvoření pórového sys-
tému, nebo se stanou hygroskopickými do 
té míry, že jejich pohlcování vody vede k 
zvětšování objemu. Oba tyto mechanismy 
mají za následek vznik poměrně velkých 
krystalizačních tlaků, které rozrušují vnitřní 
mikrostrukturu cementového kamene a 
potažmo betonu. Výsledkem je celkový 
rozpad betonu. 

Typickým příkladem je působení síranů, 
siřičitanů a dusičnanů. Při korozi těmito 
médii dochází, vedle rozpouštění cemen-
tového tmelu vzniklými kyselinami také 
ke vzniku novotvarů (ettringitu, sádrovce 
a dalších produktů), které zvětšením svého 
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objemu narušují vnitřní strukturu cemen-
tového kamene, dále ke vzniku trhlin a 
potažmo k urychlení korozních procesů 
a zkracování životnosti a trvanlivosti kon-
strukce. Zdrojem vzniku těchto korozních 
médií jsou exhalace, sklady hnojiv, spodní 
vody (přírodní i znečištěné), výsledky život-
ních procesů organismů a rostlin atd.

Dále dochází k tvorbě volného CaO a 
MgO, jehož zdroj může být v cementu, 
nebo se jedná o nově vzniklé produkty 
v důsledku chemického působení. CaO 
a MgO jsou vysoce hygroskopické a tím 
zvyšují riziko možných objemových změn 
ve vnitřní struktuře cementového tmelu.

Z chemických a fyzikálně chemických 
korozních procesů je nutné zmínit tři. 
Dva z nich patří mezi nejfrekventovanější 
a třetí z nich je často opomíjen přesto, že 
může významným způsobem poškodit 
konstrukci.

Nejfrekventovanějším je karbonatace 
cementového tmelu. Při karbonataci do-
chází, za přítomnosti vody a za působení 
vzdušného CO2 , k přeměně alkalického 
Ca(OH)2 na pH neutrální CaCO3. Uhličitan 
vápenatý je současně snadněji rozpustný 
pro vodu. Dále dochází k rozšíření pórové-
ho systému cementového tmelu. Všechny 
tyto procesy vedou k degradaci betono-
vého kompozitu a současně je umožněna 
elektrochemická koroze výztuže v betonu. 
Důvodem je zejména pokles pH a tím i 
snížená schopnost cementového tmelu 
pasivovat (chránit) ocelovou výztuž.

Dalším významným korozním procesem 
je negativní ovlivnění elektrochemického 
potenciálu v důsledku kontaminace kon-
strukce chloridovými ionty. Jejich obsah 
v železobetonových, nebo předpjatých 
konstrukcích je regulován v normě ČSN 
EN 206 - 1 hodnotami 0,4 % resp. 0,2 %. 
V okamžiku, kdy je kontaminace vyšší, je 
vytvořeno vhodné prostředí pro korozi 
výztuže a za přítomnosti vody k ní tedy 
bude docházet.

Třetím významným korozním procesem 
je alkalická reakce kameniva. To je proces, 
který je znám cca od 60. let minulého sto-
letí. V potaz však byl brán až cca o 30 let 
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později. Jedná se o vzájemné působení al-
kálií v cementovém tmelu a některých dru-
hů kameniva (křemičité břidlice, rhyolity, 
andezity, opály, chalcedony, christobality, 
flinty a další). Výsledkem tohoto působení 
je vytvoření reakčního gelu v bezprostřední 
blízkosti kameniva. Gel je vysoce hygrosko-
pický a v důsledku vázání vody může dojít 
ke zvětšení objemu cementového tmelu až 
20 mm / m. Současně je nutné upozornit na 
nejasný mechanismus a postup poškození. 
V důsledku toho není zcela možné odhad-
nout rychlost postupu koroze, ani rozsah 
zasažení konstrukce.

Fyzikální vlivy
Velmi významný vliv má voda i na fyzikální 
korozní působení na beton. Nejvýznamněj-
ší je jistě cyklické působení mrazu. Voda 
při svém zmrznutí zvětší svůj objem cca o 
9 % a tím opět dochází k poměrně velkým 
krystalizačním tlakům a ke vzniku poruch 
na mikroúrovni cementového tmelu. Po-
škození probíhá u běžných a masivnějších 
konstrukcí od povrchu, a to postupným 
odpadáváním cementového tmelu, od-
halování kameniva, nejprve drobného a 
následně i hrubého. U tenkostěných kon-
strukcí může docházet k poškození v celé 
tloušťce a následně i k celkovému rozpadu 
prvku. Typickým příkladem jsou tenko-
stěnné tvárnice odvodňovačů a dalších 
podobných prvků.

Dalšími fyzikálními vlivy jsou naopak vysoké teploty, objemové změny v důsledku opakovaného nasákávání 
a vysušování prvku a další. Tato poškození nejsou tak obvyklá a podrobněji se jim budeme věnovat v kapitole 
věnované diagnostice konstrukcí a předpřípravě podkladu.

Tímto bylo nastíněno několik základních korozních procesů, které působí na cementový tmel a potažmo 
na beton. Degradace jednotlivých částí konstrukce může významně ovlivnit postup poškozování konstrukce 
jako celku a také celkovou trvanlivost konstrukce.

S vědomostmi o možnosti koroze konstrukcí z betonu a železobetonu je možné přistoupit k návrhu realizace 
sofistikovaněji, komplexněji a celkově správněji.

Součástí návrhu betonové konstrukce by v současné době mělo být vedle specifikace vyztužení, pevnosti 
betonu a krytí i stanovení konzistence betonu, volba cementu, specifikace objemových změn, přísady a příměsi 
do betonů a případně povrchové úpravy.

V případě sanace betonu stávající konstrukce je situace poněkud složitější a to právě nutností ověřit stávající 
stav této konstrukce. K tomu nám slouží diagnostika (stavebně technický průzkum), kterou je možné ověřit 
celou řadu stávajících parametrů konstrukce. Míru pravděpodobnosti zjištěných parametrů je možné ovlivnit 
zejména rozmístěním a četností zkoušek na konstrukcích. Stavebně technický průzkum bude součástí příštího 
dílu našeho stručného seriálu věnovanému sanaci betonových a železobetonových konstrukcí.

Ing. Zdeněk Vávra
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Sanace železobetonových konstrukcí  
ve skladu hnojiv

Nejprve byla provedena obhlídka objektu určeného ke skladování granulovaných hnojiv. Jed-
ná se o dvoulodní objekt (hlavní loď vysoká cca 9 m a přilehlá chodba vysoká cca 5 m) celkových 
rozměrů cca 65 m x 20 m. Vedle vizuální prohlídky a základního stavebně technického průzkumu 
byla k dispozici předešlá vyjádření ke stavu objektu a požadavky zástupce investora.

Popis konstrukce
Hlavní nosná konstrukce je tvořena rastrem železobetonových sloupů propojených železo-
betonovým ztužujícím věncem. Výplňové zdivo stěn je tvořeno pórobetonovými prefabrikáty 
různých velikostí. Lokálně jsou k vyzdění použity i menší zdící prvky (keramické tvarovky, 
skleněné tvárnice). V rastru sloupů jsou v příčném směru kladeny železobetonové vazníky. 
Konstrukci střechy tvoří tenkostěnné žebírkové panely, na které je kladena střešní krytina. 
V příčném směru jsou ve vnitřním prostoru hlavní lodi objektu rozmístěny stěny, které rozdělují 
prostor pro skladování jednotlivých druhů granulovaných hnojiv. Přepážky jsou tvořeny žele-
zobetonovými prefabrikovanými sloupy tvaru H a výplňovými železobetonovými prefabrikáty. 
Dělící stěny mají výšku cca 4 m.

Na podélné straně je k hlavní lodi připojena chodba šířky cca 6 m, s dvoukřídlími vraty na 
obou koncích objektu, kterou je umožněno zavážení a uskladňování materiálů.

Vizuální prohlídka a zjištěné závady
Stávající stav konstrukce je důsledkem agresivity skladovaného materiálu, ale současně i 
zanedbané údržby v minulých obdobích. Skladovanými materiály jsou granulovaná hnojiva. 
Chemicky se jedná o dusičnan sodný, dusičnan amonný, síran amonný a fosforečnan amonný. 
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Všechny tyto materiály jsou pro cementový 
tmel i pro betonářskou výztuž velmi agre-
sivním médiem. Způsob skladování hnojiv 
(víření prachu při zavážení) navíc ohrožuje 
i konstrukce, které nejsou s hnojivy v pří-
mém styku.

Vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že je 
krycí vrstva nad výztuží železobetonových 
konstrukcí z velké části zdegradována a 
dochází k jejímu odpadávání. Krycí vrstva 
nad výztuží má za úkol pasivovat (chránit) 
výztuž před vlivy prostředí a bránit její koro-
zi. V okamžiku, kdy vlivem koroze nemůže 
plnit svoji funkci, dochází i ke statickému 
ohrožení železobetonových konstrukcí. Vli-
vem výše popsaných skutečností dochází 

ke korozi výztuže, úbytku jejího objemu 
a tím snížení statické účinnosti výztu-
že. Současně, vlivem odpadávání částí 
betonu z konstrukcí sloupů a stěn, není 
zajištěna soudržnost betonářské výztuže 
s betonem a tím není možné počítat s její 
statickou účinností.

Vizuální prohlídkou, ani terénními 
zkouškami nebyla objevena hydroizo-
lační vrstva, která by zajišťovala oddělení 
konstrukce od terénu. Konstrukce nemá 
dostatečnou bariéru vůči vnikání vody do 
konstrukce z terénu. Dochází i k zatékání 
do konstrukce střechy a do povrchu stěn 
z vnějšího líce vlivem nefunkčních okapo-
vých svodů. Přítomnost vody má přitom 
na trvanlivost konstrukce resp. na její ko-
rozi zásadní vliv. Veškeré korozní procesy 
v betonu probíhají za přítomnosti vody.

Navrhovaný postup sanace
K účelnému provedení sanace objektu, bylo doporučeno zvážit sanaci všech konstrukcí, včetně 
podlahy, vazníků a tenkostěnných žebírkových panelů střešní konstrukce. 

Dle požadavků investora bylo prioritou prodloužení životnosti konstrukce, při zachování 
její funkce a statické způsobilosti. K tomu je nutné zajištění hlavní nosné konstrukce. Jedná 
se zejména o obvodový rastr sloupů, které nesou zastřešení celé haly. Vzhledem k náročnosti 
prostředí a velmi špatnému stávajícímu stavu, bylo doporučeno provést následující kroky.

Předúprava podkladu
V prvním kroku bylo nutné odstranit stávající poškozené a nesoudržné části betonu na všech 
sanovaných konstrukcích na „zdravý“ podklad, který zaručí dostatečnou adhezi nových mate-
riálů k podkladu. K tomu byla využita ruční mechanizace z důvodu co nejšetrnějšího zásahu 
do konstrukce.



27 / 2014 12

Zajištění konstrukcí sloupů
Na úrovni původního líce jednotlivých 
sloupů, u jejich paty, do výše 1,5 m nad 
podlahou, bude buď provedena „bandáž“ 
z ocelových prvků, která zajistí zpevnění 
spodní kotevní oblasti, nebo bude navíc 
provedeno doplnění výztuže, které nahra-
dí funkci původní výztuže sloupů. Stávající 
výztuž sloupů svoji funkci neplní, nebo ji 
plní v omezené míře a to z důvodů, které 
byly popsány výše. Bandáž sestává vždy 
z čtveřice úhelníků u místěných v rozích 
sloupu. Ty jsou následně propojeny sva-
řením, v horizontálním směru a po celém 
obvodu, páskovou ocelí s roztečí 30 cm 
ve směru vertikálním. Pásková ocel byla 
před přivařením nahřáta tak, aby bylo do 
ocelové bandáže vneseno mírné předpětí. 
Následně bylo nutné provést obetonování 
této bandáže betonem min. třídy C30/37 
(dříve B35) s přísadou sekundární krys-
talizace XYPEX ADMIX. Obetonováním 
bylo zajištěno jednak spolupůsobení 
nově provedené ocelové bandáže se stá-
vající betonovou konstrukcí a současně 
obetonávka funguje jako ochrana vůči 
koroznímu působení okolního prostředí. 
Krystalizační přísada omezí na minimum 
vnikání vody do konstrukce sloupů. Pro 
zajištění dostatečné odolnosti bylo dopo-
ručeno provést krytí v min. šířce 25 mm a 
to za pomoci mechanického ukotvení na 
síťku ARMOBET 40/40/2 (viz níže).
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Sanace plošných částí
U jednotlivých dělících stěn a výplňových prvků stěn obvodových bylo nutné obnovit ochrannou 
funkci krycí vrstvy nad výztuží a současně minimalizovat přístup vody do konstrukce. Vzhledem 
k tomu, že původní poškození konstrukcí dělících stěn i výplňových prvků bylo značné, bylo 
nutné zajistit adhezi reprofilačních materiálů pomocí mechanického kotvení pomocí ocelové 
síťky ARMOBET 40/40/2. Síť bude kotvena na ocelové trny fixované do povrchu opravovaných 
konstrukcí pomocí rozpínavé malty SUPERFIX TH f. Alternativně mohou být do konstrukce na-
střeleny, nebo kotveny na chemickou kotvu. Vhodné je kotvit síť na 6 – 8 trnů na m2. Je nutné 
zajistit přikotvení sítě na okrajích sanovaných částí a to do vzdálenosti max. 5 cm od kraje. 
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Pro samotný sanační zásah byla použíta 
prefabrikovaná sanační maltová směs MO-
NOCRETE MONOMIX XP TH s obsahem krysta-
lizační přísady XYPEX. Maltu je možné nanášet 
ručně, nebo suchým torkretem. Při aplikaci 
je nutné dodržet sanační postupy a zajistit 
prostředí dle technologických doporučení 
výrobce (BETOSAN s.r.o.). Pro zajištění korozní 
ochrany byla dodržena minimální krycí vrstva 
nad výztuží na úrovni 15 mm.
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Po provedení reprofilace bylo nutné zajistit ošetřování nových vrstev tak, aby nedocházelo 
k jejich porušení vlivem rychlé ztráty záměsové vody. Vhodné je zajistit vlhčení konstrukce, 
nebo její případné zakrytí bránící přímému slunečnímu osvitu a vlivu působení větru. Toto 
ošetřování je nutné provádět po dobu minimálně 3 dnů.

Sanační zásah pomohl prodloužit životnost konstrukcí, které byly významně poškozeny, 
ale bylo nutné vzít v úvahu korozní působení hnojiv, které jsou v hale uskladněny a sanační 
návrh tomu přizpůsobit. Podmínkou jsou teoretické znalosti o korozním působení látek na 
beton a jejich aplikace do praxe. Současně je potřeba využít moderní materiály, které takové 
řešení umožní.

Ing. Zdeněk Vávra

Finalizace povrchu
Opravené povrchy byly opatřeny nátěrem, 
který zajistí tzv. sekundární ochranu kon-
strukce vůči působení agresivního okolního 
prostředí a zároveň sjednotí celkový vzhled 
konstrukce. Vhodným prostředkem je nátěr 
DENSOCURE R color, který je aplikován 
pomocí válečku, nebo nástřiku na podklad 
opatřený penetrací DENSOCURE R.
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Na přelomu ledna a února jsme uspořádali seminář v Ústí nad Labem. Byl zaměřen na teorii 
i praktické ukázky z oboru sanací betonu a železobetonu, použití krystalizace pro hydroizolaci 
staveb, sanace vlhkého zdiva a zesilování konstrukcí. Seminář zaštítil Doc. Ing. Jiří Dohnálek, 
CSc., který současně přispěl svou odbornou přednáškou. Semináře se zúčastnilo asi 100 lidí, 
kteří jej hodnotili pozitivně. Seminář byl určen k podpoře prodeje v oblasti a měl za úkol pod-
pořit sklad, který byl otevřen ke konci roku 2013 v Chabařovicích.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli seminář zopakovat, tentokrát 3. 6. 2014 v Clarion Congress 
Hotelu v Ostravě.


