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Plochá střecha, aneb ...
Jeden z mých dávných šéfů, profesí organický chemik, nás po každém vydatnějším dešti vítal ráno v práci 
pokřikem: „Plochá střecha je omyl moderních architektury!!“

Jako obyvatele funkcionalistické vilky v 70. letech minulého století, kdy elementární údržba domu byla pro 
soukromníka neřešitelným problémem, ho v tomto názoru musel každý déšť utvrzovat.

Vzpomněl jsem si na jeho zoufalé volání po přečtení filipiky „Architekti sobě“ od Václava Vlka st. na Nevidi-
telném psu (NP 23. 4. 2014). Václav Vlk st., mimochodem původním povoláním rovněž chemik, před rokem 
1989 vykonával správu budov v socialistickém vlastnictví a rovněž by mohl nepochybně vyprávět.

Problém je, že to co je hezké, provokativní, esteticky (mnohdy až po letech) ceněné nemusí být nutně prak-
tické, v domě s úžasným výhledem je občas nezbytné si vzít v zimě dva svetry, plochá střecha vyžaduje častou 
údržbu, realizace terasy nad obytnými prostory, pokud do nich nemá zatékat, vyžaduje mimořádně pečlivé 
provedení a vytváří pochopitelně zvýšené nároky na projektování (a provádění) detailů. A riziko, že to nedo-
padne dobře se všude tam, kde se může voda zdržovat v podobě sněhu či ledu větší část zimy, prostě zvyšuje. 
U tradiční výstavby v Alpách byste plochou střechu hledali opravdu jen obtížně. Ale i tam dnes takové objekty 
vznikají. Železobeton snese veliké zatížení a moderní hydroizolace dokáží ledacos, dříve nemyslitelného.

Zatímco je jasné, že nikoho nenapadne si koupit kabelu od Louise Vuittona na nákupy do supermarketu, 
řada investorů se v případě domu odmítá smířit s tím, že dům, který vzbuzuje závist přátel, či aspiruje na zá-
pis do encyklopedie moderní architektury, nebude pro běžné bydlení pravděpodobně tím nejpraktičtějším  
a nejúspornějším řešením. A to i přes ujišťování prodávajícího realitního makléře, který Vám ho bude vnucovat, 
že je to právě naopak.

Původně jsem chtěl psát o primární a sekundární ochraně železobetonu a ona to do jisté míry je obdobná 
problematika. Primární ochranou jakéhokoli stavebního díla, nejen železobetonového, by mělo být maxi-
mální omezení či zmírnění působení agresivních vlivů. V případě železobetonu jsou to opatření mnohokrát  
(a mnohokrát marně) popisovaná. Odpovídající kvalita betonu, hutnost, vhodný typ cementového pojiva,  

číslo 28 – ročník 2014

SANAČNÍ NOVINY, Čtvrtletník, Číslo 28 – 2014; vydáno 15. 10. 2014, ISSN 1803 – 7119
Vydává BETOSAN s.r.o., Nová cesta 291/40, 140 00 Praha 4, IČ 48028177

Obsah:
hovor 
 s Ing. Zdeňkem 
Jarošem

Sanace  
železobetonu  
od A do Z: II.  
Diagnostika  
železobetonových 
konstrukcí

Sanace opěrné  
a protihlukové zdi 
v Plzni

Semináře  
BETOSAN s.r.o.  
a XYPEX CE



28 / 2014 2

ale, a to možná především, vhodné geometrické řešení konstrukce včetně dilatací, spádů, 
tlouštěk prvků (krytí výztuže) atd. 

Veškeré úpravy, které odvádějí vodu z povrchu betonu, absence trhlin, tedy větší množství 
dilatací, řešení prostupů atd. nejdou mnohdy ruku v ruce s architektonickým návrhem. Ale 
toho by si měl být architekt, projektant a v neposledním řadě investor, dobře vědom. Sekun-
dární ochrana obvykle mění estetický vzhled povrchů, dodatečně zhotovené dilatace málokdy 
dopadnou funkčně i esteticky dobře, zrovna tak dodatečné tmelení atd.

A jsou situace, kdy se dodatečně nedá s potřebnou účinností dělat už nic. Mrazově rozpadlé-
mu betonu propůjčit dodatečně mrazuvzdornost je neřešitelné a na takové povrchy aplikovat 
odolnou vrstvu sekundární ochrany mnohdy rovněž.

Ale pojďme za kováři v oboru. 
Za kým? Tentokrát jsme zašli za Ing. Zdeňkem Jarošem z firmy ENVIROTREND.

Ing. Václav Pumpr, CSc.
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s Ing. Zdeňkem Jarošem
V tomto čísle, které je již 28., jsme oslovili Ing. Zdeňka Jaroše z firmy Envirotrend 
s.r.o., abychom se dozvěděli něco o speciálních technologiích, kterými se mimo 
jiné zabývají. Podrobnosti k o firmě a jejích realizacích je možné najít na www.
envirotrend.cz.

1. Pane inženýre, přiznám se, že jsem si na jaře dal nesnadné, nelehké předse-
vzetí. Vzpomenout v Sanačních novinách na člověka, kamaráda, kolegu, kterého 
bych, pokud by to bylo možné, navrhl na sanační osobnost roku in memoriam. 
Milan Jeřábek, který v březnu předčasně zemřel, byl člověkem, který pro mne 
reprezentoval praktika, sanačníka spíše srdcem a zkušenostmi, než formálním 
vzděláním. Rozhodně pak člověkem, který mi bude chybět a troufám si tvrdit, že 
celé „sanační partě“. 

Dal jsem si předsevzetí a vzápětí jsem si uvědomil, jak už to tak bývá, že jsem toho o 
něm zřejmě nevěděl dost. Já ho poznal jako optimistu, člověka připraveného se podělit 
o praktické zkušenosti a poznatky, člověka který se současně nebál přiznat, že něco 
neví a tak se raději zeptá. Vy jste byl v ENVIROTRENDU jeho blízkým kolegou, firemním 
parťákem, po dlouhá léta. Jaký byl, jak Vy na něj budete vzpomínat?  

Do firmy Envirotrend jsem nastoupil na jaře roku 2003. V té době zrovna firma pro-
cházela celkem bouřlivým vývojem, kdy docházelo k rozchodu jednatelů. Proto jsem byl 
okamžitě dosazen na čerstvě uvolněné místo v oblasti sanací a stříkaných sklolaminátů. 
Pro mě to byla specializace nová a první člověk,  který mi pomohl se zorientovat, byl 
právě kolega Milan Jeřábek. 

Ze začátku mi byl spíše učitelem v praxi na stavbě, postupem času jsme se stali „par-
táky“, kteří se umějí výborně doplňovat. Některé jeho neortodoxní postupy myšlení mi 
daly mnoho užitečných zkušeností, z kterých budu těžit stále.

Z těch 11 let jsme spolu prožili mnoho hodin společného řešení složitých situací na 
stavbě a vždy jsme se vzájemně velmi respektovali. Dovolím si říct, že jsem ho znal velmi 
dobře a tím spíš jsem poslední dobou tušil, že jeho vnitřní já prochází velmi složitým 
obdobím.

Ať Milan Jeřábek budil v lidech pocity kladné nebo i trochu rozporuplné a kontroverzní, 
já sám můžu říct, že k lidem blízkým byl velmi férový a nikdy mu nebylo zatěžko pomoci. 
Byl velmi zkušený praktik v oboru sanací, měl za sebou desítky uspěšných realizací staveb. 
Velmi mi chybí jako člověk, s kterým můžu kdykoliv zkonzultovat odborný problém a 
místo, které po něm zůstalo prázdné se jen velmi těžko zaceluje.

2. ENVIROTREND je společnost, která nabízí po léta jednu zajímavou techno-
logii spadající do sekundární ochrany stavebních konstrukcí - aplikaci stříka-
ných sklolaminátů. O jakou technologii se jedná? Máte v tom v tuzemsku něja-
kou konkurenci?

Je to technologie strojního stříkání polyesterové nebo epoxyvinylesterové pryskyři-
ce plněné skelným vláknem, která je výhodná pro použití jako ochrana betenových a 
ocelových kontrukcí před nepříznivými vlivy okolí (chemické zatížení, mechanické za-
tížení,..) Technologie si našla použití především u záchytných jímek a nádrží, kde slouží 
jako ochrana před oleji, ropnými produkty a chemikáliemi. Typ pryskyřice je navrhován 
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výrobcem právě v závislosti na požadavku chemické odolnosti ( kyseliny, zásady,...). 
Firem, zabívající se touto aplikací je v tuzemsku velmi málo a navíc většina z nich pou-
žívá klasickou metodu ručního nanášení, která je velmi citlivá na správné mísení složek 
pryskyřice a její zpracování. Tyto nevýhody naše stříkací zařízení odstraňuje. 

Firma Envirotrend se zabývá stříkáním sklolaminátu více než 15 let a za tuto dobu jsme 
zdokonalili některé detaily nástřiku, které měly z počátku negativní vliv na trvanlivost 
laminátu. V současné době máme dostatek zkušeností, abychom mohli bezpečně určit, 
zda se na danou aplikaci sklolaminát hodí nebo ne, problém je především s neúnosným 
podkladem.

3. Hodí se tato technologie i do exteriéru? Jak je to s požadavky např. na mrazu-
vzdornost podkladu? 

Velká většina aplikací je právě v exteriéru a při správném vyřešení detailů ukončení 
skloaminátu je sklolaminátový povrch dluhodobě velmi stabilní. Standartní záruční doba 
je 5 let. To vše platí při dodržení určitých parametrů podklaní konstrukce, především 
přídržnost povrchových vrstech 1.5MPa, min. 1.0MPa. Dále musí být podklad nemastný, 
suchý, soudržný bez kaveren. Mrazuvzdornost podkladu dále zvyšuje trvanlivost celého 
systému.

4. Lze tuto technologii považovat krom chemické ochrany konstrukce i za este-
tickou finalizaci povrchu konstrukce? A je toto opatření UV stabilní?

Každý rok také realizujeme i nástřiky na bazény menšího rozsahu, především u rodin-
ných domů. Pokud celý koncept bazénu počítá od začátku s nástřikem sklolaminátu, 
jedná se o výborné řešení, obzvlášť, pokud investor požaduje členitý nebo nepravidel-
ný tvar bazénu. V současné době už výrobci pryskyřic vyřešili problém s UV stabilitou 
vrchního barevného krycího topcoatu, takže můžu tuto technologii směle doporučit  
i v této oblasti.

5. Rozhovor pro Sanační noviny obvykle končíváme otázkou směřovanou do 
soukromí dotazovaných. Vzhledem k tomu, že rozhovor vyjde asi po dovole-
ných, drze se zeptám, jak Vy trávíte letní měsíce? U vody či aktivně na kole, 
v horách? Nebo v práci?

Jako otec dvou dětí v ranném školním věku se většina mých aktivit točí především 
kolem rodiny. Dovolená, ať už u moře, nebo jiné vody je naprostou nutností ;-). Pokud 
vyzbyde přece jen nějaká chvilka času, velmi rád sednu na horské nebo silniční kolo  
a snažím se zrelaxovat od každodenního pracovního vypětí.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho štěstí v osobním i profesním životě.
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USanace železobetonu od A do Z: 
II. Diagnostika železobetonových konstrukcí

Ing. Zdeněk Vávra

Úvod
Stavebně technické průzkumy, nebo diagnostika staveb, jsou velmi potřebnou, současně však 
také opomíjenou a podceňovanou součástí opravy stavebních konstrukcí. Alespoň elementární 
stavebně technický průzkum je vždy potřeba, a i v případě, že se jedná pouze o malou opravu, 
může napomoci v cenové i technické optimalizaci návrhu. 

 V rámci našeho seriálu se věnujeme zejména sanaci betonových resp. železobetonových 
konstrukcí. Proto se tohoto tématu budeme držet i v rámci diagnostiky staveb. Samozřejmě 
není možné postihnout všechny druhy konstrukcí a všechny druhy poruch, ani všechny druhy 
diagnostických metod.

Zkušební metody 
Zkušební metody je nutné rozdělit na terénní (in situ) a laboratorní. Obecně je potřeba kon-
statovat, že je vhodné kombinovat jednotlivé zkoušky a metody. Tímto přístupem se eliminuje 
možnost systémových chyb jednoho zařízení, nehomogennost podkladu, nebo případné 
chyby použité metody.

Zkoušení in-situ
Mezi základní diagnostické metody patří vi-
zuální prohlídka. Ta má za úkol odhalit zjevné 
poruchy typu trhlin, povrchové degradace 
betonu, znečištění, výkvěty solí, průsaky vody 
apod. Také je možné odhalit zjevné poruchy 
související s přetížením konstrukce, jako jsou 
průhyby, pokles podpor, poruchy ve stycích 
konstrukcí atd. Současně je možné při vizuální 
prohlídce vybrat místa vhodná pro provádění 
terénních zkoušek a pro odběr vzorků z kon-
strukce. Vizuální prohlídkou je možné ovlivnit 
i výsledky prováděných zkoušek a potažmo 
také celého stavebně technického průzkumu, 
proto je nezbytné, aby konstrukci prohlížel 
zkušený pracovník s potřebným teoretickým 
základem o fungování konstrukce. K vizuální 
prohlídce proto patří také studium podkladů, 
kterými je možné udělat si názor na statické i 
jiné působení konstrukce a od toho se odví-
jející možnost jejího porušení.

Další „plošné“ metody, které se zabývají 
konstrukcí, jako celkem, nejsou tak běžně 
používány, ale je potřeba je zmínit. Jedná se 
například o provádění zatěžovacích zkoušek 
konstrukcí a to jak statických, dynamických, 
nebo zkoušek vodotěsnosti, plynotěsnosti 
apod. Stím souvisí i dlouhodobé pozorování 
a případné měření konstrukcí.
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Materiálové charakteristiky
Pro možnost posouzení konstrukce z hlediska životnosti, únosnosti a dalších vlastností 
je nutné stanovit, nebo ověřit parametry jednotlivých použitých materiálů. 

U všech materiálů, stejně tak i u betonu, jsou stanovovány fyzikálně mechanické 
vlastnosti jednotlivých částí zkoumané konstrukce. Jedná se o pevnostní charakteristiky 
(pevnost v tlaku, v tahu za ohybu, resp. prostém tahu), objemová hmotnost, méně často 
modul pružnosti, pórovitost atd. 
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U železobetonových, nebo předpjatých 
konstrukcí je důležité vědět, zda je výztuž 
v konstrukci chráněna a zda není ohrožena 
korozí. 

Ocelová výztuž je v železobetonu hlav-
ním nosným prvkem, ale cementová 
matrice ji chrání proti působení vnějších 
vlivů. Chrání ji (pasivuje) zejména svojí 
alkalitou, ale současně například i hut-
ností a tloušťkou krycí vrstvy nad výztuží. 
Elektrochemickou korozí může být výztuž 
poškozena i z důvodu působení chemic-
kých roztoků, zejména chloridů. Ty jsou 
do železobetonových konstrukcí vnášeny 
zejména jako chemické rozmrazovací látky 
(CHRL) používané v zimním období. Výše 
popsané porušení stávající konstrukce 
může významným způsobem ovlivnit i 
návrh a možnosti sanace konstrukce.

Fyzikálně mechanické 
vlastnosti
Nejběžnější způsoby pro stanovení pevnos-
ti betonu v tlaku jsou následující. V terénu 
jsou používány tzv. nedestruktivní metody. 
Jedná se o tvrdoměrné metody, metodu 
Schmidtova tvrdoměru, Maškova, nebo 



28 / 2014 8

Cigánkova špičáku. Dané metody odvo-
zují pevnost betonu v tlaku od povrchové 
tvrdosti na základě kalibračních vztahů. V 
terénu je možné provádět také zkoušky 
pevnosti v tahu povrchových vrstev (od-
trhové zkoušky) a opět na základě empi-
rických vztahů odvodit pevnost v tlaku. 
Nejpřesnější metodou je provést pomocí 
jádrové vrtačky odběr jádrových vývrtů a 
jejich destruktivní odzkoušení v laboratoři 
stlačením v lisu. Současně je posuzován 
vzhled vývrtů, ze kterého je možné rovněž 
odvodit celou řadu skutečností. Odebrané 
jádrové vývrty je možné rovněž odzkoušet 
na pevnost betonu v prostém tahu.

Trvanlivost konstrukcí
Pro stanovení trvanlivosti železobetonové 
konstrukce je rozhodující skutečnost, zda 
je, či není výztuž uložena v alkalickém pro-
středí. Tato skutečnost je v terénu ověřová-
na porovnáním tloušťky krycí vrstvy betonu 
nad výztuží a hloubky zkarbonatované 
vrstvy. Tloušťka krycí vrstvy je ověřována 
buď destruktivně, jejím odbouráním, nebo 
nedestruktivně pomocí magnetických, 
nebo ultrazvukových metod. Speciální 
opatření vyžadují metody rentgenové, 
kterými je možné dokonale mapovat vy-
ztužení prvku.

Hloubka karbonatace, tloušťka vrstvy 
s nízkou alkalitou, je ověřována pomocí ko-
lorimetrických testů s použitím k tomu ur-
čených indikátorů. Nejvhodnějším je roztok 
fenolftaleinu v alkoholu, který se zabarvuje 
při pH cementového tmelu vyšším než 9,6. 
To je dle Pourbaixova diagramu hodnota, 
která odděluje schopnost cementového 
tmelu pasivovat výztuž od rizika elektro-
chemické koroze výztuže.

Dále jsou v terénu stanovovány další 
parametry, jako je povrchová nasákavost 
konstrukcí, stanovení obsahu vzduchu 
v čerstvé směsi, případně je stanovována 
teplota podkladu a čerstvé směsi používa-
né k opravě betonu.
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Chemické zkoušení materiálů
V laboratoři jsou pro změnu vedle pevnost-
ních charakteristik stanovovány následující 
parametry. Jedná se o chemické rozbory, 
stanovení schopnosti odolávat cyklickému 
působení mrazu a chemických rozmrazo-
vacích látek. Dále jsou sledovány obsahy 
látek, které mohou ovlivnit, resp. zvýšit, 
riziko elektrochemické koroze výztuže 
v železobetonu. Jedná se zejména o bsah 
chloridových iontů v cementovém tmelu 
na úrovni uložení výztuže. Také jsou vzorky 
vystavovány chemicky náročnému prostře-
dí, jsou zkoušeny jejich bariérové vlastnosti 
případně porozita a další. V současné době 
je sledována alkalická reakce kameniva 
(ASR) v betonu, která může vést k rozpadu 
betonu v důsledku tvorby rozpínavých 
reaktivních gelů v betonu. 

Rozsah zkoušek
Rozsah, druh a rozmístění zkoušek je po-
tom stanovováno dle druhu konstrukce, 
okolního prostředí, kterému je konstrukce 
vystavena, a podle budoucího využití 
konstrukce.

Závěr
Stavebně technický průzkum a s ním 
související činnosti jsou podceňovanou 
položkou rekonstrukce staveb. Je však nut-
né si uvědomit jeho význam a to zejména 
z hlediska přínosu informací o konstrukci a 
jejím skutečném stavu, od kterého se odvíjí 
návrh sanace, ale třeba i možnost přepočtu 
únosnosti konstrukce. Vzhledem k celko-
vému rozsahu zkoušek, jejich použití na 
konstrukci a celé řady dalšího know - how, 
se vyplatí obrátit se s provedením stavebně 
technického průzkumu na specializovanou 
firmu, která má potřebné vybavení a zku-
šenosti. Odborná firma dokáže nabídnout 
rozsah a zaměření průzkumu tak, aby to 
odpovídalo potřebám konstrukce a záměru 
sanace.
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Sanace opěrné  
a protihlukové 
zdi v Plzni
V Plzni, v bezprostřední blízkosti zkušební 
tramvajové trati Škody Plzeň, byla v druhé 
polovině roku 2013 a na začátku roku 2014 
prováděna sanace opěrné a plotové zdi. 
Předmětem sanace byly dvě materiálově 
odlišné části stěny a to betonový základ a 
spodní část umístěná v zemi a zděná část 
nad úrovní terénu. Poškození konstrukce 
spočívalo v odpadávání omítky i povrcho-
vých partií betonové části zdi. Vzhledem 
k tomu, že nebylo možné přerušit provoz na 
trati, byla realizační firma METALŠPRIC SER-
VIS s.r.o. (http://www.metalspric.cz/index.
htm) nucena provádět opravy v náročných 
podmínkách a v nočních hodinách.

Bylo nutné vystavět lešení na speciální 
vagón a z něj provádět opravné práce. Cha-
rakter poruch a stav podkladního betonu 
vyžadoval ve spodní části provést opravu 
na mechanicky přikotvenou ocelovou síť 
ARMOBET 40/40/2. Pro sanaci byla použita 
opravná malta MONOCRETE MONOMIX TH. 
Zděná část stěny byla nejprve injektována 
chemickou infúzní clonou FOBISIL IC a 
to těsně nad betonovou částí. Tlakovou 
injektáží bylo přerušeno vzlínání vlhkosti 
stěnou. Tím byla odstraněna hlavní příčina 
poškození stěny spojeného s odpadáváním 
původní omítky. Ta byla nahrazena systé-
mem sanačních omítek SANOFIX, který 
zajistí odvlhčení stěny a současně minima-
lizuje vznik poruch na povrchu stěny.

Podezdívka z kyklopského zdiva byla 
přespárována materiálem MONOCRETE 
MONOMIX TH.

Části stěny, které nebyly zasaženy vlh-
kostí, ani kontaminovány solemi, byly opat-
řeny běžnými druhy omítky. Celá stěna byla 
sjednocena paropropustným nátěrem.

Ing. Zdeněk Vávra, Dalibor Husák
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Semináře BETOSAN s.r.o. a XYPEX CE
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Společnosti BETOSAN s.r.o. a XYPEX CE ve spolupráci s agenturou AZ Promo v letošním roce 
pořádá semináře, které jsou zaměřeny na sanaci železobetonu a hydroizolaci nových i stávajících 
staveb. Vzhledem k tomu, že se obě společnosti věnují oboru již více než 20 let, mají v tomto 
odvětví celou řadu zkušeností a referencí, které mohou být blízké i opravě vaší stavby.

Odborným garantem je Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., ze společnosti BETONCONSULT s.r.o., 
která se specializuje na diagnostiku a zkoušení stavebních konstrukcí. Doc. Dohnálek je ve 
stejném oboru autorizovanou osobou a soudním znalcem. Současně se věnuje tvorbě a pře-
kladu norem a směrnic.

Nejbližší semináře proběhnou 16. 10. 2014 v Hradci Králové a 23. 10. 2014 v Brně. 
Přihlásit se je možné na stránkách AZ PROMO (http://www.azpromo.cz/nabidka).


