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Pro výskyt povodní, záplav v České republice jsou ve většině případů rozhodující 

hydrologické jevy. Česká republika má díky své členitosti velmi hustou hydrografickou 

síť o délce cca 85 tisíc kilometrů. Povodně v české republice jsou nejvýznamnější 

živelnou pohromou. V dnešní době se novostavby čím dál více staví i na územích, které 

jsou ohrožovány povodněmi. Existuje i mnoho dosavadních staveb, které 

se s problémem povodní, již setkali. Ochrana staveb v záplavových oblastech 

je složitým problémem, kterému není věnována dostatečná pozornost. Mnoho 

poškozených staveb povodněmi či záplavami by nemusela být, kdyby byla vynalezena 

opatření, která by tento problém řešila. Spolehlivost a životnost staveb je jeden 

z nejdůležitějších požadavků v dnešní době.  

 

Stavební materiály jako keramika, beton, malty a další, mají díky své pórovité 

struktuře schopnost přijímat a vydávat vodu. Vlhkost má na stavební materiály 

a konstrukce negativní vliv. Vlhkost mění chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti 

daných stavebních materiálů.  

 

V průběhu let bylo vyvinuto spoustu ochranných prostředků a způsobů ochrany, 

které by měli snížit účinek negativního působení vody. Jedním z prostředku 

pro ochranu jsou hydrofobizační prostředky. V dnešní době se na trhu objevují 

hydrofobizační prostředky různého chemického složení. Jedním z nejvíce používaných 

jsou silikony.  Jejich chemické složení je na pomezí anorganické a organické chemie 

a tím mají výborné vlastnosti jako je vodoodpudivost, odolnost vůči UV záření, 

paropropustnost, tepelnou odolnost. 

 

Cílem praktické části bakalářské práce je provedení rešerše hydrofobizačních 

prostředku a ověření jejich účinnosti na nasákavost keramického střepu. Dále 

technologie spojení keramických zdících tvarovek pro výstavbu stavebních konstrukcí 

pro záplavové oblasti.  
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Povodeň je definována jako viditelné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiné 

povrchové vody. Voda se při záplavách dostává mimo koryta řek a rozlévá 

se po zemském povrchu. Povodeň může být i způsobena havárií na vodním díle. 

Záplava je způsobena přírodními jevy, jako je dlouhodobý a intenzivní déšť nebo táním 

a chodem ledu, kdy půda, vegetace již není schopna absorbovat přebytek vody. Záplavy 

se mohou během roku opakovat častěji. Záplavy rozlišujeme podle jejich 

charakteristiky na přívalové, jednoduché, složité a sezonní. [1] [2] [4] 

 

Přívalové záplavy vznikají po krátkých dešťových přívalech, kde půda není 

schopná vsakovat vodu anebo ve městech kanalizace. Jednoduché záplavy způsobují 

krátké vydatné deště, kdy padne na zemský povrch během pár dní až několik 

set milimetrů srážek. Složité záplavy vznikají, když jsou vydatné srážky dlouhodobé a 

jejich intenzita se různě mění a trvají několik dní až týdnů. Sezonní záplavy jsou spojené 

se změnami meteorologických podmínek, rozeznávám jedná se především 

o monzunové deště, tání ledu a sněhu.  [2] [3] 

 

V české republice se nejčastěji vyskytují povodně: 

 

Přívalová povodeň 

 

Přívalová povodeň vzniká náhle při velmi intenzivních srážkách většinou 

na malém povodí. Důležitou vlastností u přívalových povodní je schopnost půdy 

vsáknout do sebe vodu, jakmile je půda plně nasycena, hladina vody začíná rychle 

vzestupovat a následně i rychle klesat. Přívalová povodeň nejčastěji vzniká na horních 

tocích malých řek a potoků. Spíše se jedná o lokální povodně, která nemá vliv na dolní 

a střední toky řek. Pro tento typ povodní je charakteristická rychlost, povodňová vlna 

přichází v řádu několika minut po vydatném dešti. Velmi těžko se taková povodeň 

předpokládá. [5] 

 

Velká regionální povodeň 

 

Regionální povodeň vzniká při dlouhotrvajících vydatných srážkách na velkém 

území. Půda je již tak nasycena, že všechna voda odtéká do vodních toků. Voda 

se rychle dostává do větších řek, kde dochází i v dolních a středních tocích k povodním. 

Nástup povodně trvá i několik desítek hodin, proto je možné se včas připravit 

a minimalizovat tak škody, které povodeň způsobí. [5] 
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Zimní nebo jarní povodeň  

 

Zimní nebo jarní povodně vznikají při zimní či jarní oblevě a rychlém tání sněhu 

na horách a v nižších polohách. Povodeň je možné předpokládat díky předpovědi 

počasí, ale jsou i situace, kdy povodeň nastane velmi rychle, a to kvůli rychlému tání 

sněhu s intenzivními dešťovými srážkami. Povodně obvykle zasáhnou velmi rozsáhlá 

území. [5] 

 

Ledová povodeň 

 

Povodeň vzniká při oteplení po mrazivém počasí, kde zamrzla koryta řek. Díky 

oteplení led taje, láme se na kusy, které plavou po řece a nestihají odtát. V určitých 

místech může nastat situace, kdy se kusy ledu nahromadí a ucpou koryto řeky a tím 

způsobí vylití vody z břehů. Ledová povodeň ovšem může nastat i při silných mrazech, 

kde podchlazená voda tvoří ledovou kaši a ta rovněž může ucpat koryto řek. [5] 

 

Zvláštní povodeň 

 

Zvláštní povodeň může vzniknout při nečekané poruše vodního díla, které nějak 

vzdouvá a zadržuje vodu. Jedná se sice o výjimečné povodně, ale jejich následky 

jsou katastrofální. [5] 

 

 

 

Záplavová území jsou administrativně určené území, které mohu být při výskytu 

povodní zaplavena vodou. Vodoprávní úřad má povinnost stanovit rozsah záplavových 

území. Vymezení záplavových území může předcházet a snižovat škody způsobené 

povodněmi. Jejich rozsah se stanovuje ze studií odtokových poměrů, kde je pomocí 

metod hydraulického modelování říčního proudění navrženo záplavové území 

na průtok s danou dobou opakování. [9] 

 

 

 

Aktivní zóna je část v zaplavovaném území, je vymezená podle bezpečnosti 

povodňových průtoků. V územích jsou zakázány výstavby až na vodohospodářské 

a stavby, které jsou definovány vodním zákonem. [8] 
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Aktivní zóny jsou zaznamenány v povodňových mapách. Povodňové mapy ukazují 

míru rizika zasažení povodně pro danou lokalitu a jsou rozděleny na jednotlivé zóny 

[7]: 

 

• Zóna 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy (bílá 

barva) 

• Zóna 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy (světle modrá 

barva) 

• Zóna 3 – zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy (modrá barva) 

• Zóna 4 – zóna s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy (tmavá modrá 

barva) 

 

 

 
Obrázek 1: Povodňová mapa České republiky [7] 

 

 

 

Stupně povodňové aktivity udávají míru povodňového nebezpečí, které je vázané 

směrodatnými limity. Zpravidla to jsou vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech 

na vodních tocích. Zjišťují se hodnoty jako denní úhrny srážek, hladina vody v nádržích, 

chod ledu nebo jejich nápěchů  apod. [6] 

 

Hlásné profily jsou místa na vodních tocích sloužící ke sledování průběhů 

povodně. Hlásné profily se řadí do tří kategorií. Základní hlásné profily se vyskytují 

na významných tocích. Doplňkové hlásné profily jsou na vodních tocích, které předávají 

informace nezbytné pro daný kraj. A pomocné hlásné profily jsou účelové profily 

na vodních tocích, které si zřídili a obstarávají dané obce. [6] 
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 Ochrana před povodněmi a její rozsah opatření ochrany se řídí třemi stupni 

povodňové aktivity: 

 

1. Stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti 

2. Stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti 

3. Stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení [6] 

 

První stupeň – neboli stav bdělosti, nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jakmile 

pominou příčiny nebezpečí. Při prvním stupni se vyžaduje zvýšená pozornost vodnímu 

toku nebo danému zdroji povodňového nebezpečí.  Pozornost si vyžaduje například 

velké tání sněhu, velmi intenzivní srážky, silné bouřky a stoupající hladina vodního toku. 

Při prvním stupni zasahuje hlídková a hlásná služba. Tento stav vyhlašuje Český 

hydrometeorologický úřad. [5] 

 

Druhý stupeň – neboli stav pohotovosti, nastává, když nebezpečí přirozené povodně 

přeroste ve skutečný povodňový jev. U druhého stupně ještě nedochází k rozlití 

a škodám mimo koryto. Druhý stupeň se vyhlašuje, jestliže jsou překročeny mezní 

hodnoty sledovaných jevů a nastává výrazné zvýšení hladiny řek. U druhého stupně 

může docházet k zaplavení příbřežních luk a porostů, či zaplavení menších komunikací. 

Vývoj povodňové aktivity se nadále sleduje a jsou aktivovány povodňové orgány a další 

složky povodňové služby. Provádějí se různá opatření ke zmírnění následků povodní. 

[5] 

 

Třetí stupeň – neboli stav ohrožení, nastává při bezprostředním nebezpečí, při vzniku 

větších škod, ohrožení na životu a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se při 

dosažení směrodatného limitu stavu hladiny, průtoku v toku, na doporučení správce 

roku. Provádí se opatření dle povodňového plánu, různé záchranné práce, dle potřeby 

i evakuace. [5] 

 

 

 

Průtoková vlna představuje přechodné zvětšení a pokles vodního toku. 

Je vyvolaná vydatnými dešti a táním sněhu.  Průtoková vlna s charakterem povodně 

se nazývá vlna povodňová. [1] 

 

Povodňová vlna vzniká, dojde-li k překročení průtočné kapacity koryta. Voda 

se začíná vylévat přes hrany břehu do okolí. Je charakterizována hlavně objemem, 

kulminačním průtokem a tvarem. Způsobuje velké materiální škody, zaplavuje půdu, 

objekty, infrastrukturu. Má dlouhou působnost. [1] 
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Tvar povodně se určuje vyjádřením hodnotami průtoku, které nám určují 

počátek, vrcholení a ukončení povodně. Při době vrcholení povodně je největší 

kulminační nebo vrcholový průtok. Určení ukončení povodně bývá obtížné. Poklesová 

větev vlny bývá delší nežli větev vlny vzestupné. Průtok řeky se pozvolně snižuje, 

až dosáhne původního stavu. [1] 

 

 Trvání povodně je dáno jako úsek mezi počátkem a koncem povodně. Průběh 

povodně hodně záleží i na celkové vodnosti řeky.  Velikost povodní se určuje objemem, 

který určí množství vody, které odteče v určitém profilu za dobu trvání dané povodně. 

[1] 

 

 Jednou z důležitých vlastností povodňových vln je jejich rychlost průběhu. 

Je určená dobou, kdy proběhne mezi dvěma vodoměrnými stanicemi, určí se z rozdílu 

mezi časem kulminačního průtoku ve stanicích.  Rychlost je pak podíl délky toku a doby 

mezi stanicemi a udává se v km/hod. Rychlosti na stejném toku bývají rozdílné, 

je to ovlivněno podmínkami pro jejich tvoření, pohybem v korytě či inundací. [1] 

 

 Existují i takové kulminační průtoky, které se opakují jen s velmi malou 

pravděpodobností (jednou za více let), na tyhle průtoky se připravit nedá. [1] 

  

Obrázek 2: Histogram průtokové vlny [1] 



18 

 

 
 

Zdivo v záplavovém území je vystavené mnoha faktorům, nejdůležitější faktor, 

který konstrukci ovlivňuje je namáhání od zatížení. Pro konstrukci je důležité, aby zdivo 

bylo spolehlivé a mělo stabilitu při povodních. Při povodních je zdivo namáháno nejvíce 

vodním proudem povodňové vlny. Povodňová vlna působí na buď na celou konstrukci 

nebo jen na její jednotlivé části. [10] 

 

Zatížení od vodního proudu je považováno za mimořádné namáhaní na konstrukci. 

Takové namáhání od zatížení může způsobit závažné poruchy na stávajícím objektu, 

dokonce i zřícení daného objektu. U novostaveb se předpokládá, že konstrukce již bude 

připravena na takové namáhání od zatížení vodního proudu. [10] 

 

Vodní proud vyvolává zatížení jako jsou [10]: 

 

• Hydrostatický tlak 

• Dynamický tlak povodňové vlny 

• Dynamický účinek plovoucího předmětu 

• Nerovnoměrné sedání základů 

• Svislý vztlak vody z povodňové vlny 

 

U stávajících objektů v záplavovém území se provádí kontrola, zda objekt daným 

zatížením vydrží. Pokud dané požadavky na stavbu nejsou splněny, je potřeba pro daný 

objekt navrhnout a realizovat daná technická opatření. Danými opatřeními může být 

omezení nebo zabránění vlivu povodňové vlny, či zesílení konstrukce na požadovanou 

únosnost. [10] 

 

 

 

Hydrostaticky tlak rozdělujeme na vodorovný a svislý. Vodorovný hydrostaticky 

tlak je úměrný výšce vodního sloupce. Může poškodit nebo zničit výplně ve stavbách 

(výplň oken, dveří). Pro starší objekty je nebezpečný hlavně u obvodových stěn 

a u podsklepeného objektu působí nejvíce tlak okolní zeminy, které tlačí na podzemní 

zdi. Svislý hydrostatický tlak (vztlak) má snahu nadzvednout stavební objekt. 

U podsklepených objektů má vztlak snahu nadzvednout podlahu, kterou poškodí nebo 

v horším případě i prolomí. [10] [12] 
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Obrázek 3: Hydrostatický tlak způsobený vnější sílou [15] 

 

Obecně se jedná u hydrostatického tlaku ph [Pa] vodorovného o silový účinek tíhy 

kapaliny na plochu (stavební objekt). Dá se počítat pomocí vzorce [10]: 

 

𝑝 = ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 [𝑃𝑎] 

kde: 

ph …. Hydrostatický tlak [Pa] 

h …. Výška hladiny nad dnem [m] 

ρ …. Hustota kapaliny [kg/m3] 

g …. Gravitační zrychlení [m/s2] 

 

Tlaková síla je vyvolána tlakem kapaliny a působí na stěny objektu. V reálných 

situacích rozlišujeme způsoby působení tlaku na stěny [11]: 

 

• Tlak na vodorovnou stěnu, dno 

• Tlak na svislou stěnu 

• Tlak na šikmou nebo zakřivenou stěnu 

 

Hydrostaticky svislý vztlak vody z povodňové vlny působí na všechny konstrukce 

jako jsou nadzemní nebo podzemní, ty jsou umístěny pod hladinou povodňové vlny. 

Vztlaková síla Fvztlak [N] má jiné působení jak síla tíhová, vztlaková síla působí vždy 

vzhůru. Při posuzování objektu je potřeba aby splňoval následující podmínku [10]: 

 

𝐺 > 1,3 𝐹𝑣𝑧𝑡𝑙𝑎𝑘 

kde: 

G …. Tíha celkové posuzované plochy konstrukce [N] 

Fvztlak …. Vztlaková síla [N] 
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Vztlakovou sílu je možno vypočítat pomocí vzorce [10]:  

 

𝐹𝑣𝑧𝑡𝑙𝑎𝑘 = 10 ∙ 𝑉𝑝𝑜𝑛 

kde: 

Vpon …. Objem ponořené konstrukce [m3] 

 

 

 

Tlak kapaliny na vodorovnou stěnu (podlahu) p [Pa] působí na celou plochu 

stejně. Tlak kapaliny se dá rozdělit na případ otevřené nebo uzavřené nádoby. Případ 

otevřené nádoby se počítá jako hydrostatický tlak ph [Pa], spolu s tlakem kapaliny 

a připočítává se ještě atmosférický tlak pa [Pa]. Počítá se jako součet tlaku 

hydrostatického a tlaku atmosférického na hladinu kapaliny. Vzorec pak vypadá 

následovně [11]: 

 

𝑝 =  𝑝𝑎 + 𝑝ℎ  [𝑃𝑎] 

 

p …. Tlak kapaliny na vodorovnou stěnu [Pa] 

pa …. Atmosférický tlak [Pa] 

 

 
Obrázek 4: Tlak kapaliny na vodorovnou stěnu [15] 

V případu uzavřené nádoby působí na hladinu atmosférický tlak pn [Pa], který 

nazýváme přetlakem. Vypočítáme ze vzorce: 

 

 𝑝𝑛 = 𝑝𝑎 + ∆𝑝 [Pa] 

kde: 

pn …. Atmosférický tlak [Pa] 

 

 Poté tlak kapaliny na dno se vypočítá ze vzorce [11]: 

 

𝑝 =  𝑝𝑛 + 𝑝ℎ  [𝑃𝑎] 
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U tlaku kapaliny na svislou stěnu je nutné určit velikost a polohu působnosti 

hydrostatické tlakové síly.  Tlak kapaliny na svislou stěnu se zvětšuje se zvětšující 

se vzdáleností od hladiny. Z toho vyplývá, že na hladině se tlak rovná nule a největší 

tlak poté se očekává v největší hloubce pod vodou.  Velikost působiště hydrostatické 

tlakové síly Fp [N] působící na svislou stěnu je možné spočítat podle vzorce [11]: 

 

𝐹𝑝 = 𝑆𝑠 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦𝑇  [𝑁] 

kde: 

Fp …. velikost tlakové síly [N] 

Ss …. smáčená plocha stěny [m2] 

yT …. Hloubka těžiště smáčené plochy pod hladinou [m] 

 

 
Obrázek 5: Tlak kapaliny na svislou stěnu [15] 

 

Poloha působiště hydrostatické tlakové síly působící na svislou stěnu se vypočítá 

ze vzorce [11]: 

 

𝑦𝐹 =
𝐽𝑥𝑇

𝑆 ∙ 𝑦𝑇
+ 𝑦𝑇 [𝑚] 

kde: 

yF …. poloha působiště tlakové síly [m] 

JxT …. Kvadratický moment plochy k ose procházející těžištěm xT [m4] 

yT …vzdálenost osy procházející těžištěm plochy xT od osy x [m] 

S …. Velikost plochy [m2] 
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Rychlý vodní proud patří mezi nejnebezpečnější a nejdestruktivnější účinky 

povodně. Patří pod nejnebezpečnější z důvodu schopnosti vymývání půdy pod základy 

nebo maltu i cihly či kámen ze zdiva. [10] 

 

Dynamický tlak povodňové vlny je vyvolaný tlak vodou z povodňové vlny. 

Rozeznávají se případy tohohle zatížení. Jedná se o tlak na stěnu orientovanou kolmo 

nebo šikmo na povodňovou vlnu nebo rovnoběžné orientovanou stěnu s povodňovou 

vlnou. [10] 

 

Ve stávajících objektech se provádí kontrola na dynamický a statický tlak. Pokud 

dané kontrole objekt nevyhoví, navrhují se daná opatření, které by měli zlepšit pevnost 

a odolnost konstrukce. Nejčastější způsoby, jak dané opatření řešit je dodatečné 

vložení ztužujících stěn, nebo možnost přizdění sloupu k obvodovým stěnám nebo 

kombinace obou způsobů. [10] 

  

U novostaveb se provádí návrh obvodových stěn, aby byly schopny odolávat 

statickému a dynamickému tlaku vlny. [10] 

 

 

 

S povodněmi či záplavami přichází povodňová vlna, která zamokřuje podloží 

objektu a zároveň způsobuje změny geotechnických vlastností základové půdy. 

Geotechnickými změnami základové půdy se rozumí únosnost základové půdy a úhel 

vnitřního tření. Tyto změny poté způsobují nerovnoměrné sedání základové půdy, 

což může způsobit vznik trhlin u nezákladového zdiva. Sedání základové půdy 

se nemusí projevit hned u první povodně, jedná se o dlouhodobý proces. Pokud objekt 

je umístěn v záplavovém území, kde se předpokládá pravidelné opakování povodní 

je potřeba navrhnout vhodný plošný základ stabilní a počítat se staticky účinnou 

hloubkou. [10]  

 

Pokud nerovnoměrné sedání zasáhne již stávající objekt, je nutné provést 

posouzení základové konstrukce z hlediska povodňové vlny. Pokud se posouzení stane 

negativním, je nutné navrhnout opatření. Jako opatření může být rozšíření stávajících 

základů nebo jejich spřažení pomocí ocelových lan. Tyto opatření jsou většinou 

finančně náročné a pracovní postupy problematické, je proto důležité každý objekt 

řešit individuální. [10] 

 



23 

 

U navrhování novostaveb je vhodné navrhnout základy tak, aby kvůli zamokření 

nebyla ohrožena statika konstrukce. Pokud se u novostaveb jedná o plošné základy, 

je vhodné zvolit je v dostatečné hloubce, kvůli objemové nestálosti vlivem bobtnání 

nebo vysychání. U novostaveb je taky velmi důležité si dát pozor na nerovnoměrné 

sedání a naklonění konstrukce, aby nebyla překročena mezní hodnota sednutí. Jestliže 

u novostaveb nemůžou být provedeny plošné základy, pak je nejvhodnější postavit 

objekt na základech hlubinných, kde jako hlavní prvky jsou piloty, a to buď opěrné 

či vetknuté. [10] 

 

 

 

Při očekávání záplav či povodní je možnost takzvaného řízeného zaplavení. Řízené 

zaplavení je vlastně to, že majitel objektu, u kterého hrozí možnost zaplavení, si předem 

sám svoji nemovitost zaplaví čistou vodou. Řízení zaplavení zmírňuje následky záplavy, 

povodně. Eliminuje se množství nánosů povodňové vody, bahna, které by se jinak 

do objektu dostalo. Bahno a nánosy z povodňové vody výrazně ovlivňují následné 

vysušování a sanační práce, proto řízené zaplavení tyhle práce velmi urychluje. Řízené 

zaplavení udržuje statiku nemovitosti v rovnováze, voda uvnitř vyrovnává tlakové síly 

s vodou z vnější strany konstrukce. Důležité při řízeném zaplavování je, aby voda vně 

i uvnitř stoupala stejně rychle. [10] 

 
 

Vlhkost má na stavební materiály a konstrukce negativní vliv. Způsobuje degradaci 

daných stavebních materiálu a stavebních konstrukcí. Na stávajících stavbách je vliv 

vlhkosti vidět v podobě rozpadající se soklové části či štítové části stavby. Vlhkost může 

narušit také zděné nosné stěny. [13] 

 

Vlhkost materiálu je množství vody obsažené v pórovitém prostředí látky.  

Za ustálených teplotních a vlhkostních poměrů dochází k rovnováze mezi vlhkostí 

vzduchu a vlhkostí materiálu, a tím dochází k rovnovážné vlhkosti. Za běžných 

atmosférických podmínek vodu obsahuje každá pórovitá látka, která má otevřenou 

pórovitou strukturu. Množství vlhkosti je závislé na [14]: 

 

- vlastnostech prostředí, v němž se materiál nachází (teplota, vzdušná vlhkost) 

- vlastnostech materiálů (množství pórů, velikost, otevřenost a tvar) 

 

Degradace stavebních materiálů ovlivňují vlastnosti daných materiálu a parametry 

vnějšího prostředí působící na daný materiál. K největším degradačním účinkům 

vnějšího prostředí patří vlhkost, která je nositelkou agresivních látek působící 
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na konstrukci, které způsobují změnu chemických, fyzikálních a mechanických 

vlastností. Další vlivy způsobující degradaci můžou být povětrnostní podmínky, 

znečištěné prostředí nebo špatné technologické zpracování. Degradace se rozděluje 

do třech hlavních skupin, a to na fyzikální, chemickou a biologickou degradaci. [13] [14] 

 

Fyzikální degradace nastává, pokud je stavební konstrukce či materiál vystaven 

různým tlakům a silám z okolí a tím dochází k poškození nebo porušení fyzikální 

struktury. Tím se snižují pevnosti konstrukcí, životnost a podporuje vznik trhlin 

v materiálu. Fyzikální degradaci nejčastěji způsobují nárazy, vibrace, rozdílné teploty 

nebo působení vody a vodných roztoků. [14] 

 

 Chemická degradace nastává při změně chemického složení materiálu. 

Nejčastěji nastává při kontaktu s agresivními soli nebo vlínající vody a produkty živých 

živočichů. Chemická degradace může způsobit změnu barvu materiálu i jeho objem. 

[14] 

 

Biologická degradace je způsobená živými organismy. Obvykle se projevuje jako 

fyzikální degradace nebo chemická koroze. [14]  

 

 

 

 Stavby jsou namáhány vodou, která se vyskytuje v různých skupenstvích 

a formách jak v přírodě, tak i ve stavbě. Závisí to na krajině, umístění objektu, osazení 

v terénu, realizaci stavby.  Vlhkostí jsou nejvíce namáhány suterénní konstrukce 

objektů ať už s nefunkčním hydroizolačním systémem či bez něj. Vlhkost 

se do konstrukce dostává vzlínáním nebo difúzí vodní parou z podzákladí. Tato vlhkosti 

se pak kapilárními póry dostává až do nadzákladových částí konstrukce. Vlhkost 

v konstrukci se může vyskytovat i díky nedostatečné údržbě (zanesení drenáže, okapů, 

zatékání poškozenou krytinou), změnou provozních teplot uvnitř objektu, změnou 

užívání objektu nebo nevhodnými stavebními zásahy (dodatečné použití 

nepropustných materiálů na vnějším líci zdiva znemožňujících difúzi vodních par), 

změnou hydrogeologických podmínek (zvýšení hladiny podzemní vody). [15] 
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Obrázek 6: Zdroje vlhkosti v konstrukci [15] 

1- Dešťová voda pronikající z boku, stékající po povrchu zdiva; 2- voda volná pronikající stavebními 

vadami; 3- volná voda vnikající do zdiva špatným stavebním detailem; 4- voda odstřikující; 5- voda 

stékající volně po povrchu; 6 – špatný stav instalací; 7 – kondenzace v místech nedostatečné tepelné 

izolace; 8 – voda vzlínající z podzákladí; 9 – voda vnikající do zdiva z boků; 10 – s vodou do konstrukce 

pronikají rozpustné soli; 11 -voda hydroskopická; 12 – zvyšování vlhkosti v interiéru; 13 – stavební 

vlhkost vnášená mokrými procesy   

 

Zásady ochrany staveb proti účinkům vody a vlhkosti popisuje norma 

ČSN P 73 0600, která také definuje základy navrhování hydroizolací staveb. Norma 

ČSN P 73 0610 se poté věnuje sanaci vlhkého zdiva.  

 

 

 Vlhkost rozdělujeme podle normy ČSN P 73 0600 na [15]: 

 

Atmosférická voda – voda ve všech skupenstvích ve vnějším prostředí 

Srážková voda – rozlišujeme kapalné a tuhé srážky, je to výsledek kondenzace nebo 

desublimace vodních par v ovzduší nebo na zemském povrchu 

Povrchová voda – voda, která stéká po povrchu terénu a odtéká v tocích, jedná 

se i o vodu v nádržích. 

Podpovrchová voda – jedná se o vodu pod zemským povrchem (puklinová, prosakující 

voda, zemní vlhkost).  

Prosakující voda (gravitační voda) – voda v kapalném skupenství prosakující vlivem 

gravitace nekapilárními póry horninového prostředí od povrchu území 

Podzemní voda – voda v kapalném skupenství vyplňující póry zvodnělých hornin, 

vytváří plošně rozsáhlou, hydraulicky spojitou hladinu a působí hydrostatickým tlakem 

Kondenzovaná voda – voda v kapalném skupenství vznikající kondenzací vodní páry 

na povrchu nebo uvnitř konstrukce v důsledku teplotních a vlhkostních vlastností 

stavebních konstrukcí  
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Provozní voda – vyskytuje se ve všech skupenstvích na stavbě – voda kondenzovaná 

na povrchu uvnitř stavby, voda stékající po konstrukci, voda tlaková v bazénech. 

Voda působící hydrostatickým tlakem – podzemní voda, která proniká do stavební 

konstrukce pod hydrostatickým tlakem.  

Technická vlhkost – vyskytuje se už při realizaci stavby. 

 
 

K hydroizolační ochraně stavebních konstrukcí se rozlišují dva principy a to přímé, 

které zabraňují nebo omezují nežádoucí šíření vody anebo nepřímé hydroizolační 

principy, kterými se odstraňují hydrofyzikální namáhání konstrukce. Hydroizolace 

zajišťují ochranu i vnitřního prostředí proti nežádoucímu působení vody. Zjištění 

hydrofyzikálního namáhání stavby je prvotním předpokladem pro správný návrh 

hydroizolace. Stanovuje se průzkumem prostředí stavby, zejména inženýrsko-

geologickým průzkumem, hydroizolační analýzou. Dle ČSN P 73 600 rozlišujeme [16]: 

 

Přímé hydroizolační metody  

• Jednoúčelové nebo víceúčelové hydroizolační materiály 

• Injektáže 

• Penetrace a impregnace povrchů těsnícími látky  

• Hydrofobizace povrchů nebo struktury materiálů 

• Vzduchové vrstvy 

• Elektronické metody 

• Tvarové řešení a těsnění styků [16] 

 

Nepřímé hydroizolační metody  

• Výběr prostředí (staveniště) 

• Tvar objektu nebo konstrukce 

• Odvodnění prostředí 

• Dispoziční řešení prostor 

• Poloha materiálů v konstrukcích  

• Zvýšení povrchové teploty konstrukcí [16] 

 

Norma ČSN P 73 0606 nám popisuje a navrhuje ochranu staveb proti nežádoucímu 

působení vod za pomocí povlakové hydroizolace. [18] 

 

Povlakové hydroizolace se navrhují na dlouhodobou účinnost. Jejich návrh vychází 

z mechanického, hydrofyzikálního namáhání a koroznímu působení. [17] 
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Hydroizolační systémy spodní stavby dělíme na dvě základní technologické 

skupiny, na povlakové a bezpovlakové systémy. Izolační systémy pro danou konstrukci 

se vybírají na základě vyhodnocení vstupních údajů. Povlakové systémy vytvářejí kolem 

chráněné konstrukce nepropustnou vrstvu pro vodu, která je celistvá a souvislá. 

Bezpovlakové systémy fungují na jiných, různých principech. [18] [19] 

 

 

 

Bezpovlakové systémy nevytváří kolem konstrukce žádnou pro vodu 

nepropustnou vrstvu. Jsou tvořené například samostatnou konstrukcí dané spodní 

stavby, která je vylepšená různými technologiemi nebo vzduchové mezery či dutiny 

slouží jako hydroizolační prvek. [19] 

 

- bez jakékoliv ochrany, plnoprůtočné konstrukce s dočasně obětovaným 

podlažím (to se po zatopení vyčistí a znovu slouží) 

- trvale udržované drenážní systémy 

 

 

 

Vzduchové dutiny slouží jako hydroizolační prvek, kde plní funkci zábrany proti 

zemní vlhkosti. Konstrukce musí být kvalitně odvětrávána z interiéru do exteriéru, aby 

vzduchové dutiny správně fungovaly. U obvodové konstrukce bývají vzduchové dutiny 

posuzovány i z tepelně vlhkostního hlediska, aby u konstrukce nedocházelo 

ke kondenzaci vodní páry. [19] 

 

 

 

Povlakové systémy vytvářejí kolem chráněné konstrukce nepropustnou vrstvu 

pro vodu, která je celistvá a souvislá. Po zabudování do konstrukce jsou již nepřístupná 

a jejich výměna nebo oprava je stavebně náročná a nákladná, proto je u povlakových 

systému velmi důležitá jejich životnost, která by měla být shodná s životností objektu. 

Pokud životnost povlakové izolace ztratí svoji funkci, může velmi ohrozit na životnosti 

konstrukci. Povlakové systémy by měli odolávat veškerému namáhaní, 

jak hydrofyzikálnímu, tak i mechanickému a koroznímu, a to v průběhu celé 

své životnosti. Povlakové systémy by neměli být z biologicky odbouratelných látek, 

naopak musí být odolné proti mechanismu podzemní vody a proti prorůstání kořenů. 
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 Použité prvky povlakových systému musí být navzájem slučitelné, nesmí 

se negativně ovlivňovat.  [19] 

 

- asfaltové jednovrstvé či dvouvrstvé 

o bez jakéhokoliv kontrolního systému 

o s pasivním kontrolním systémem 

o s aktivním kontrolním systémem 

 

- fóliové jednovrstvé či vícevrstvé 

o bez kontrolního systému 

o s dvojitými pásy 

o s pasivním kontrolním systémem 

o s aktivním kontrolním systémem 

 

• Faktory ovlivňující spolehlivost povlakových hydroizolací podle ČSN P 73 0606: 

 

- Povlakové hydroizolace tvořené s více vrstev jsou spolehlivější 

než jednovrstvé, u kterých existuje riziko nedokonalého spojení či nanesení 

hydroizolační hmoty. 

- Realizace u nátěrových, stěrkových nebo stříkaných povlakových 

hydroizolací je velmi náročná, je potřeba kontrolovat tloušťku vrstvy. 

- Hydroizolační těsnost, která může být ovlivněna plošným nanášením 

na podklady, kde se mohou tvořit trhlinky. 

- Hydroizolační rizika stoupaní s hydrofyzikálním namáháním povlakových 

hydroizolací. [18] 

• Faktory ovlivňující trvanlivost povlakových hydroizolací podle ČSN P 73 0606: 

 

- Přímé působení povětrnosti na povlakové hydroizolace podstatně ovlivňuje 

jejich trvanlivost, a to orientací izolovaných ploch ke světovým stranám, 

jejich sklonem, chemickým namáháním. 

- Stárnutí hodně urychlují tepelné izolace, ty tvoří přímý podklad povlaků. 

- Trvanlivost prodlužuje samostatná ochrana daných hydroizolací před 

působením povětrnostních vlivů, jedná se například o různé posypy, 

nátěrové systémy. [18] 

 

 

 

Asfaltové pásy se začali vyrábět již v 19. století, v izolacích patří k nejstarším 

izolačním hmotám. Z hlediska ochrany proti tlakové vodě mají jednu velkou výhodu, 

a to je možnost plnoplošného natavování k podkladu, tím se vyloučí existence 
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vzduchových mezer mezi izolací a stavební konstrukcí. Vlastnosti asfaltových pásů 

závisí z velké části na druhu a materiálu nosné vložky a na typu asfaltové krytí hmoty. 

Asfaltové pásy rozdělujeme podle typu krycí hmoty na pásy z asfaltů oxidovaných 

a modifikovaných. [19] 

 

Většina pásu se vyrábí s nosnou vložkou, která ovlivňuje mechanické vlastnosti, 

především pevnost v tahu a tažnost. Existují pásy s vložkou z papírové a hadrové 

lepenky, netkané jutové textilie, z kovové folie ty však nemají nejvhodnější vlastnosti, 

proto se spíše používají vložky z minerálních, skleněných nebo syntetických vláken 

v podobě rohoží či tkanin. Nosná vložka může být vyrobena i z plastové fólie 

(např. polyetylén). [19] 

 

Asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu 

 

Vývojově jsou asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu nejstarší. Dnešní asfaltové 

pásy již překonali mechanickou i korozní ochranu. Tepelná stálost je omezená na 70 °C 

a ohebnost na 0 °C, jejich tažnost dosahuje jen na 2–5 %. V praxi je vhodné tyhle pásy 

používat jen při vyšších teplotách jak 5 °C, při nižších teplotách dochází při rozvinování 

k rozpraskání krycí vrstvy. Pohyby v konstrukci jako je sedání a smršťování a teplotní 

změny mohou vést k namáhání, které způsobí trhání pásu v místě spáry. Čas a vliv 

teplot má na pásy negativní vlivy, můžou zkřehnout, stát se neohebnými a lámat se. 

[19] 

 

Asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu 

 

Modifikace u asfaltů umožňuje zvětšení rozmezí použitelnosti nebo odstranit 

a snížit křehkost při teplotách pod 0 °C. Modifikace asfaltů je úprava, při které se asfalty 

mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu. [19] 

 

- Plastický typ modifikace pomocí ataktického polypropylénu (APP) – množství 

modifikační přísady se pohybuje od 15–30 %. Pásy poté vynikají velmi dlouhou 

životností, ohebností až do – 20 °C, odolností proti vysokým teplotám (až do 140 ° C), 

UV záření a stárnutí. Průtažnost bez vložky dosahuje až 50 %. Plastický charakter 

modifikace způsobuje, že po protažení se pásy už nevrací do původního tvaru, proto 

se nenavrhují tam kde je důležitá trvanlivost a tam kde je vystavený nadměrnému 

mechanickému zatížení. Plastické pásy jsou levnější než s elastickou modifikací. [19] 
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- Elastický typ modifikace pomocí SBS (styren-butadien-styren) kaučuku – tahle 

modifikace způsobuje, že pás je elastický i při teplotách hluboko pod nulou, do – 35 °C 

se pásy ani netrhají ani nelámou. Pásy mají vynikající flexibilitu, tažnost, která může 

dosahovat i několika stovek procent. Po protažení se vrací do původního tvaru, 

na rozdíl od plastických pásů. Plastické pásy mají lepší tepelnou stálost i odolnost vůči 

UV záření než elastické. Modifikační přísada ovlivňuje konečné vlastnosti asfaltových 

pásu. Kvalitní asfaltové pásy by měli obsahovat elastické modifikace mezi 7 a 15 %, 

pokud klesne pod 7 % asfaltový pás se chová jako oxidovaný. Čím více bude asfalt 

modifikační přísady obsah, tím větší má samozacelující schopnost. [19] 

 

 

 

Mezi fóliové izolační materiály patří termoplasty a elastomery. Plastové fólie 

řadíme do dvou skupin, z toho první skupinu tvoří materiály, jako jsou izolace 

z polyvinylchloridu, polyetylénu, modifikovaných polyolefínu, do druhé skupiny řadíme 

materiály z chloroprenových a etylénpropylenových kaučuků. Jednou ze základních 

vlatností plastových fólií z termoplastů je jejich plastičnost, pro elastomery zase jejich 

elastičnost. Plastové fólie a jejich typy mají charakteristické vlastnosti, které se určují 

pomocí chemické struktury. Jednotlivé polymery bývají upravovány různými přísadami 

(např. plastifikátory, změkčovadla, antioxidanty, pigmenty, stabilizátory) podle účelu 

použití. Proto na trhu existuje spousta druhů, které mají velmi odlišné vlastnosti. [19] 

 

Plastové fólie jsou specifické svým volným pokládáním folií. Volné pokládání nám 

umožňuje rychlejší realizaci a pracnost, avšak nemusí být zaručené správné zajištění 

bezpečnosti a spolehlivé funkce. Správná funkce izolace spíše závisí na těsnosti detailů, 

přítomnost poruch při pracích než na kvalitě izolace. Spolehlivost fóliových izolací závisí 

na spojích jednotlivých dílů, proto je možné provádět spojení lepením nebo 

svařováním. Spojení vytváří slabá místa, kde se snižuje vodotěsnost, vzduchotěsnost, 

proto se v dnešní době spojení dvojitým svarem s vytvořením zkušebního kanálku, 

kde se provádí přetlaková zkouška kanálku. [19] 

 

Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) 

 

Fólie z měkčeného polyvinylchloridu mají vynikající rozměrovou stálost, která 

jim zajišťuje, že při horkovzdušném svařování nedochází ke zvlnění fólie. Jejich další 

významné vlastnosti patří pevnost a tažnost (až 250 %), přiměřená měkkost 

a ohebnost, tuhle vlastnost si ponechává i při nižších teplotách a díky tomu i dobrou 

tvarovatelnost. Některé z fólií bývají vyztužovány vložkou, a to ze skleněných nebo 

polyesterových vláken, tohle vyztužení napomáhá ke zlepšení jejich mechanických 
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vlastností, například se zvyšuje pevnost, snižuje smršťování, zároveň ale klesá jejich 

tažnost. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu tuhnou a křehnou již při teplotách 

pod 0 °C, proto vyžadují velmi opatrné zacházení. Jsou odolné proti prorůstání kořenů. 

Zpracovávají se už od -5 °C, avšak pod – 20 °C při ohybu praskají. Fólie z měkčeného 

polyvinylchloridu nejsou odolné vůči ultrafialovému záření, proto není vhodné 

je vystavovat slunečnímu záření a povětrnostním vlivům. [19] 

 

Polyetylénové fólie 

 

Polyetylénové fólie se vyrábí z nízkotlakového nebo vysokotlakého polyetylénu. 

Pro fólie z nízkotlakového polyetylénu je charakteristická vysoká hustota (940–

970 kg/m3), proto se označují HDPE. Fólie z vysokotlakového polyetylénu mají nízkou 

hustotu (920-930 kg/m3), proto se označují LDPE. Do fólií z vysokotlakového 

polyetylénu se přidávají speciální chemické přísady, díky kterým získají pěnovou 

strukturu, ale hustota klesá až na 500 kg/m3. Polyetylénové fólie mají vysokou 

životnost, jsou odolné vůči plísním, mikroorganismům, agresivním podzemním vodám 

a zředěným roztokům běžných chemikálií. Zachovávají si v chladu svoji pružnost 

i ohebnost. Polyetylénové fólie jsou ekologicky a zdravotně nezávadné. Spojují 

se horkovzdušným svařováním, jsou dva způsoby, a to buď dvoustopým svarem nebo 

jednoduchým. [19] 

 

Fólie z vysokotlakového polyetylénu jsou izolace určené pro spodní stavbu, 

pro jejich výbornou trvanlivost a mechanickou odolnost. Jejich vysoká pevnost, nízká 

ohebnost   a velká teplotní roztažnost bohužel zhoršuje jejich tvarovatelnost. [19] 

 

Fólie z nízkotlakového polyetylénu jsou ohebnější, tvarovatelnější než fólie 

z vysokotlakového polyetylénu. Díky nižší hustotě jsou folie měkčí a lépe se s nimi 

pracuje. Naopak jejich pevnost klesá. [19] 

 

Na bázi vysokotlakých polyetylénů se vyrábějí nopové (profilované) fólie. Jedná 

o fólie s prolisy ve tvaru komolých kuželů. Jejich spojování se provádí samolepícími 

pásky, ty ale nejsou schopny přenést větší pohyby v izolaci. Proto se nopové fólie 

používají pouze jako izolace proti vlhkosti. [19] 

 

Fólie z modifikovaných polyolefinů (PO) 

 

Fólie z modifikovaných polyolefinů mají výbornou zpracovatelnost, trvalou 

pružnost, rozměrovou stabilitu, životnost, chemickou odolnost a ohebnost při nízkých 

teplotách.  Neuvolňují změkčovadla, a proto mají ekologickou a zdravotní nezávadnost. 
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Velmi dobře se svařují horkým vzduchem nebo topným klínem, dají se spojovat 

s fóliemi z vysokotlakých polyetylénů. [19] 

 

 

 

Izolace v podobě nátěrů, postřiků a stěrek z různých chemických složení 

se nanáší na povrch konstrukce za studena. Patří sem zejména polyuretanové, 

epoxidové nátěry, polymercementové stěrky na bázi akrylátové disperze, potom taky 

jednosložkové nebo dvousložkové hmoty na bázi emulze z modifikovaných asfaltů 

s cementovou přísadou. Mnoho z těchto materiálu po vytvrzení poskytuje pružný 

izolační povlak, ten je schopný přemostit existující vlasové trhliny v podkladní 

konstrukci. [19] 

 

Hmoty lze aplikovat skoro na všechny druhy podkladů (například zdivo, beton, 

pórobeton, omítky, cementovláknité materiály). Aplikace vyžaduje čistý a pevný 

podklad bez zbytků oleje a mastnoty, některé materiály jsou schopné přilnout 

i k vlhčím podkladům. [19] 

 

Tato skupina materiálu je, co se týče kvality velice heterogenní. Existují chemicky 

podobné hmoty, které ovšem mají velké rozlišnosti v trvanlivosti, odolnosti vůči 

mechanickým vlivům a koroznímu namáhání. Proto při výběru je důležité chemické 

složení daného materiálu a vlastnosti konkrétního výrobku. [19] 

 

Při aplikaci jednotlivých materiálů se musí dodržovat daný pracovní postup 

udávaný výrobcem. Nejdůležitější je dodržení požadavků na penetraci podkladů, 

minimální aplikační teplotu, tloušťku vrstvy v jednom pracovním běhu, vyztužení 

armovací tkaninou, dobou schnutí před nanesením dalších vrstev. Doba schnutí 

se obvykle pohybuje od 1 do 3 dnů, závisí to hlavně na teplotě a vlhkosti vzduchu. [19] 

 

Polymercementové hmoty a stěrky z modifikovaných asfaltů nejsou hned 

po aplikaci odolné proti vodě, proto je potřeba je chránit před deštěm po určitou dobu 

(obvykle jsou to 2 až 24 hodin po aplikaci). [19] 

 

Materiály mají výhodu v tom, že dokonale utěsňují i tvarově velmi složité detaily 

a prostupy, ale závisí to na dodržování technologických postupů. Jejich nevýhodou 

je velká pracnost, zvýšené nároky na povrch podkladní konstrukce, problematická 

kontrola požadované tloušťky izolace a značná závislost na klimatických podmínkách. 

[19] 
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Hydrofobizačních přípravků, které nám zajišťují ochranu materiálu je v dnešní 

době spousty. Jejich výběr je čím dál větší a těžší se rozhodnout, který je ten správný. 

Hydrofobizační prostředek je považován se účinný, pokud obsahuje alespoň 

4 % aktivní látky, která by měla odolávat alkalickému prostředí, být stála.  Škodlivé látky 

v hydrofobizačním prostředku by měli být minimální, aby nepoškodili ošetřovaný 

materiál a nepodporoval ani jejich vznik, vlivem prostředí, teploty apod. [15] 

 

Hydrofobizační přípravky, jedná se hlavně o roztoky a emulze akrylátových, 

styrenových nebo polyvinylacetátových pryskyřic, vosků, olejů a mýdel.  Ochrana těchto 

látek spočívá ve vytvoření nepropustné vrstvy nejen proti vodě, ale i parám. Není to, 

ale jejich nejlepší vlastnost, protože vrstva se odlupuje, protože je neprodyšná a uvězní 

vodu uvnitř. Existuje i skupina látek, které umožňují danému materiálu dýchat. Jedná 

se o přípravky na bázi silikonu. [15] [20] 

 

 

 

Jejich chemické složení je na pomezí anorganické a organické chemie a tím mají 

výborné vlastnosti jako je vodoodpudivost, odolnost vůči UV záření, paropropustnost, 

tepelnou odolnost. [20] 

 

Roztoky siloxanových pryskyřic v organických rozpouštědlech 

 

Organickým rozpouštědlem je technický nebo lakový benzín. Obsah pryskyřice 

je od 3–8 %.  Obvykle bývají jednosložkové, bezbarvé nebo slabě nažloutlé.  Používají 

se spíše na suché povrchy, můžou být už i dříve hydrofobizované. Zpravidla nemají 

dobré zpevňovací účinky a jen mírně vnikají do materiálu. Jejich výhodou je rychlý 

nástup hydrofobního efektu krátce po odpaření rozpouštědla. [20] 

 

Roztoky polysiloxanových pryskyřic 

 

Jedná se o podobnou skupinu siloxanových pryskyřic následně převedené 

do vodní emulze, která je vodou ředitelná. Obsahuje i určité množství organických 

rozpouštědel. Jsou nejčastěji jednosložkové, bývají mléčně zabarvené. Používají 

se na vlhké povrchy, které již dříve nebyly hydrofobizované. Pro přípravu emulze 

roztoku pryskyřice ve vodě je nutná přítomnost dostatečného množství smáčedla, 

ten zůstává i po odpaření vody, proto prvotní účinek hydrofobizace je menší, s časem 

však roste. [20] 
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Oligomery 

 

Jedná se o nízkomolekulární sloučeniny. Jsou to nejčastěji jednosložkové, 

transparentní. Můžou se penetrovat i do porézního materiálů. Mají schopnost 

se chemicky vázat na křemičitá zrna a tím zajistit vysokou odolnost proti oděru. [20] 

 

Silikonové mikroemulze 

 

Jedná se o zvláštní skupinu. Jsou to nízkomolekulární sloučeniny, které díky svojí 

stavbě molekul jsou schopny po smíchání s vodou vytvořit emulzi s velmi malými 

částicemi. Díky pomalé reakci s vodou vzniká požadovaný hydrofobní polymer. 

Jejich výhodou je mísitelnost s vodou a dobrá penetrační schopnost. [20] 

 

Siloxanové oligomery 

 

Mohou mít formu i pasty nebo krému. Tahle forma nám umožňuje lepší způsob 

dávkování a delší kontaktní dobu s materiálem.  Po nanesení pasty či krému 

se hydrofobizační látka začíná pronikat hluboko do materiálu a tím zvyšuje svoji 

účinnost. Použití je spíše u betonových povrchů. [20] 

 

Estery  

 

Neboli silany kyseliny křemičité, jsou ve směsi s alkoholy nebo ketonickými 

rozpouštědly. Jsou spíše jednosložkové, transparentní, bezbarvé s různým obsahem 

aktivní složky. Při použití se vyžaduje před aplikací dodatečné ředění s vhodným 

rozpouštědlem. Estery reagují s vlhkostí ve vzduchu a vytvoří tak hydrofobní gel 

kyseliny křemičité. Po aplikaci vzniká penetrační schopnost nejen na povrchu, 

ale i v ošetřovaném materiálu. Mají schopnost se vázat na křemenná zrna a tím jsou 

z materiálu neodstranitelné. [20] 

 

Methylsilanoláty (methylsilikonáty) 

 

Můžou být sodné nebo draselné. Dá se říci, že jsou jakousi hydrofobizující 

variantou vodního skla. Ve styku s oxidem uhličitým předcházejí na modifikovaný gel 

kyseliny křemičité, v tomto případě hydrofobní.  Při této reakci se vytváří i hydroxid 

daného kovu a poté přechází na uhličitan. Tím se do struktury ošetřovaného materiálu 

dostávají ve vodě rozpustné výkvětotvorné soli. Může to způsobit tvorbu bělavých 

výkvětů, které jsou schopny i degradovat ošetřovaný materiál. Výhodou je dobrá 

rozpustnost ve vodě a její cena. Vzniklý gel je nerozpustný a neodstranitelný. [20] 
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Vodní polymerní disperze 

 

Hydrofobizovat materiál můžeme i prostředky obsahující polymery, ve formě 

vodní disperze. Tím pádem je možno je nanášet i na vlhké povrchy. Kdysi se používal 

polyvinylacetát, který ale nesplňoval stabilitu v alkalickém prostředí a odolnost vůči 

stárnutí v kyselé atmosféře. Dnes se vyrábí akrylátové a styrenakrylátové, které jsou 

kvalitnější, ovšem použití je jen výjimečné. Tvoří film, který je jen omezeně propustný 

pro plyny a vodní páru. [20] 

 

Isokyanátové a fluorované polymery 

 

Isokyanátové polymery jsou především oligomerní látky, které reagují 

se vzdušnou vlhkostí za vzniku vysokomolekulárního polymeru. Jedná se o velice 

účinný hydrofobizační prostředek, který je odolný vůči stárnutí, ale o cenově dražší. 

Fluorované polymery jsou rozpustné pouze v rozpouštědlech, které obsahují 

halogenové uhlovodíky, z tohoto důvodu jsou ekonomického hlediska nevhodné. Mají 

výborné a účinné hydrofobizační nátěry. Opět jsou dražší než rozšířené silikonové 

prostředky. [20] 

 

Roztoky vosků 

 

Existují různé druhy vosků, nejoblíbenějším je však včelí vosk. Využívá se již řadu 

let, zařazujeme ho mezi tradiční hydrofobizační prostředky. Jejich největší nevýhodou 

je, že je omezená stálost a lepivé vlastnosti a nedají se použít v exteriérech. Používají 

se na povrchové úpravy materiálu s nižší pórozitou. V dnešní době už existují tvrdší 

a houževnatější vosky, například mikrokrystalický vosk.  Dají se někdy aplikovat i jako 

pasta, která se pak využívá pouze pro ošetření málo porézních materiálů.  [20] 

 

Roztoky hlinitých solí a mastných kyselin 

 

Nejčastěji se používá stearát hlinitý. Je odolný vůči stárnutí a alkalickému 

prostředí, ale málo stálý a účinný. [20] 

 

Fluáty 

 

Hexafluorokřemičitany, zejména olovnaté a hořečnaté. Vznikají nerozpustné 

fluoridy a gel kyseliny křemičité. Používají se jen zřídka, tvorba gelu a fluoridů utěsní 

povrch materiálu. [20] 
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Mezi nejstarší hydroizolační hmoty patří přírodní asfalty. Používali se oxidované 

stavebněizolační asfalty, filerizované asfalty, dnes jsou nahrazovány pružnějšími asfalty 

modifikovanými. Asfalty můžeme používat jako různé suspenze a tmely, nejrozšířenější 

způsob jsou však asfaltové pásy. Asfaltové pásy můžeme mít s krycí vrstvou nebo bez 

ní. [15] [20]  

 

 

 

Hydrofobizační prostředky mohou být aplikovány různými způsoby, jako 

je například postřik, volné smáčení povrchu, nátěrem. U menších předmětů mohou být 

prováděny ponořením nebo vzlínáním. Před aplikací prostředku na daný předmět, 

je potřeba, aby materiál byl očištěný, zbavený všech nečistot a byl suchý. [20] 

 

Doporučená teplota pro aplikaci hydrofobizačních prostředků je mezi +10 až 25 °C. 

Při vyšších teplotách by zvýšené odpařování rozpouštědla mohlo nepříznivě ovlivnit 

pronikání prostředku do materiálu. Naopak velmi nízké teploty by mohli způsobit 

zpomalení chemických reakcí. [20] 

 

Vlhkost vzduchu při aplikaci by neměla klesnout pod 30 %, mohlo by to ovlivnit 

průběh chemické reakce, při nichž vzniká účinná látky. Po provedení hydrofobizace 

by měl čerstvý, ošetřeny povrch zůstat po dobu 5 hodin suchý. [20] 

 

 

 

Stupeň hydrofobizace udává, o kolik se zmenší nasákavost hydrofobizovaného 

materiálu proti výchozímu stavu. Stupeň se určuje podle smáčecího neboli kontaktního 

úhlu.  Tento úhel svírá tečna k povrchu kapky vody s podložkou. Podle smáčecího uhlu 

se rozeznávají kategorie [20]: 

 

• 0-90° hydrofilní 

• 90-120° hydrofobní 

• 120-150° super hydrofobní 

• <150° ultra hydrofobní 
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Sanací vlhkého zdiva se rozumí systém různých opatření, který umožní vlhkému 

zdivu postupně vysychat a snížit tak vlhkost na požadovanou úroveň.  

Sanace se používají na podzemní i nadzemní části staveb. Sanací můžeme dosáhnout 

snížení obsahu vlhkosti na požadovanou úroveň a tím dosáhnout tepelněizolačních 

vlastností stavebních konstrukcí. [17] 

 

Sanace dělíme dle ČSN P 73 0610 na:  

 

 Metody přímé – brání vnikání vlhkosti do konstrukce a šíření se v ní 

- Povrchové úpravy, injektážní metody, vzduchové systémy, elektronické 

metody, hydroizolační materiály (jednoúčelové, víceúčelové) 

Metody nepřímé – snižují hydrofyzikální namáhání konstrukcí 

- Úprava vnitřního a vnějšího prostředí budov, odvedení spodní vody, 

přirození a nucené větrání budov, sušení povrchů konstrukcí 

Metody doplňkové  

- Přímé – vrstvy a povlaky z hydroizolačních materiálu, těsnění, vodoodpudivé 

nátěry 

- Nepřímé – sanační omítky, nátěry proti biokorozi zdiva [17] 

 

Sanace vlhkého zdiva se navrhují jako kombinace různých metod individuální 

pro konstrukce. Návrh závisí na hydrofyzikálním namáhání, technických vlastností 

použitých materiálů, okolního prostředí. Dle ČSN P 73 0610 rozlišujeme sanační 

metody na [17]: 

 

 

 

 

Mechanické metody jsou metody, kde vkládáme hydroizolaci do předem 

vytvořeného prostoru ve zdivu a tím bráníme pronikání vlhkosti do zdiva. Mechanické 

metody je možné provádět pomocí podřezání zdiva a následného vložení izolace nebo 

za pomocí zaražení nerezových desek. Při jakémkoliv zásahu do zdiva jak už za pomocí 

strojů nebo i ručně je nutno splnit základní podmínku. Základní podmínkou je, aby 

v průběhu provádění těchto prací nedocházelo ke snížení mechanické odolnosti 

a stability objektu nebo některých jeho částí. [17] [20] 

 

Podřezání zdiva se provádí buď řetězovou pilou anebo diamantovým lanem. 

Izolace zdiva podřezáváním je vhodná pro cihelné zdivo. Do vzniklé spáry se vkládají 

bitumenové, plastové nebo sklolaminátové izolace. Zdivo se proti sednutí opatří 
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plastovými klíny o různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace, spáry 

se následně plní rozpínavou maltou. Jednou z nevýhod u podřezání zdiva je, že to lze 

provádět pouze i cihelného zdiva s vodorovnou ložnou spárou, zdivo musí být 

soudržné a nejlépe zděné pouze na vápennou maltu. Výhodou tohoto způsobu je, 

že je možné pořídit si izolace s dlouhodobou životnosti, a i využití izolací proti tlakové 

vodě. [17] [20] 

 

Zaražení nerezových desek se používá jen ze zdiva loženého na průběžnou 

spáru. Nerezové desky jsou vlnité plechy, které se naráží nebo vibrují do spáry 

cihelného zdiva za pomocí strojního zařízení nebo ručního pneumatického kladiva. 

Nerezové desky mají různé délky, aby svojí velikostí vyhovovali tloušťce zdiva. Nerezové 

desky je možné i spojit za pomocí zámkového spoje. Tento způsob nese s sebou riziko 

poruchy statiky nebo riziko zbarvení omítky, díky korozním produktům. Výhodou 

je dlouhodobá životnost daných izolací. [20] 

 

 

 

Jedná se o metody, které vytvářejí chemickou hydroizolaci infuzním způsobem, 

nebo tlakovou injektáží. Jedná se o různé druhy chemických prostředků, asfaltových 

emulzí, silikonových emulzí, akrylátových gelů. Při použití chemických metod je nutné, 

aby objekt splňoval technické požadavky na možnosti provádění vrtů do zdiva, u silně 

rozrušeného zdiva jsou tyto metody nevhodné. [17]  

 

Chemická injektáž se provádí pomocí infuzních vrtů s následnou tlakovou 

aplikací injektážního prostředku přes napouštěcí ventily. Injektážní prostředek 

se navrhuje pro daný objekt individuálně dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva a jeho 

druhu a soudržnosti. Chemická injektáž se kombinuje i s horizontální nebo vertikální 

hydroizolací základů proti tlakové vodě nebo vzlínající vlhkosti. Výhodou chemických 

injektáží je, že nenaruší statiku sten objektu a je možné metodu aplikovat i na steny 

s nedostatečným manipulačním prostorem s výškovými rozdíly. [22] 

 

 

 

 

Elektroosmotické metody neboli vysušovací metody jsou způsoby sanace, které 

vytvářejí potenciál stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, ten potlačuje proces 

kapilárního vzlínání vody. Tento způsob sanace je vhodný pro všechny druhy materiálů 

a konstrukcí s pórovitou strukturou, kde dochází k pohybu vody působením kapilárních 

sil. Systém předpokládá trvalé umístění elektrod ve zdech a v zemi, které jsou napojené 

elektrickým proudem s malým napětím. [17] 
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Aktivní elektroosmóza je způsob sanace kde se to zdiva vyfrézují drážky, vyvrtají 

otvory pro elektrody do 2/3 tloušťky zdiva a následně se instalují elektrody 

i s propojovacím titanovým vodičem, a nakonec se omítnou speciální elektrovodivou 

maltou. Elektrody se umísťují podle předepsané vzdálenosti, do vlhkého zdiva 

nejčastěji v rozmezí 20–30 centimetrů nad úrovní podlahy, kde se vzájemně spolu 

vodivě propojují. Vodiče jsou napojeny na řídící systém, který reguluje množství 

elektrického proudu dle úrovně vlhkosti. Provoz systému se musí průběžně seřizovat, 

kontrolovat a případně i opravovat. [23] 

 

Elektroosmotické metody se nejčastěji uplatňují v kombinaci s některými 

doplňujícími způsoby vlhkostí sanace staveb. [17] 

 

 

 

Vzduchoizolační metody využívají možnosti nuceného a přirozeného větrání, které 

je ovšem závislé na podmínkách stavby. Jedná se o odvod vodní páry z povrchu zdiva. 

Metody vzduchoizolační mohou být například provětrávané štoly, soklem, 

provětrávanou podlahou nebo vzduchovou dutinou. [17]  

 

Odvětrávací dutiny mohou být v konstrukci buď vodorovné (v podlaze) nebo svislé 

(podél zdi). Svislé odvětrávací dutiny lze provést na vnější i na vnitřní stane zdi. Napojení 

odvětrávacích dutin se provádí na vnější nebo vnitřní prostředí pro přívod nebo odvodu 

vzduchu. Proudění vzduchu je zajištěno výškovými a teplotními rozdíly nebo za pomocí 

nuceného způsobu (ventilátor). [24] 

 

Vzduchoizolační dutiny se pro každý objekt navrhují individuálně. Jedná 

se o nákladnější metody, mají neomezenou délky trvání, neomezují je stavební 

materiály a nevyžadují žádnou energii. [24] [25] 

 

 
 

V dnešní době je nabídka cihlářských výrobků velmi rozsáhlá, pestrá a pokrývá 

velkou část stavebních konstrukcí. Cihlářské výrobky se mohou používat 

jak pro konstrukce svislé, tak i vodorovné, mohou být nosné, nenosné i jednoúčelové, 

jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové). Cihelné zdivo se obvykle opatřuje omítkou, 

ale mohou se využívat i jako zdiva pohledové (neomítané). [26] 
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 Nejrozšířenější je momentálně cihlářská tvarovka typu THERM, kdy tato tvarovka 

využívá jako základ ověřené vlastnosti cihelného střepu, tvarovka má speciální tvary 

otvorů, je vylehčená drobnými póry, zámkovým systémem zazubení, má různé velkosti. 

Tvarovka typu THERM splňuje požadavky na stavební dílo, jako je tepelný odpor, 

pevnost, mikroklima, akumulace tepla, difuze vodních par. [26] 

 

Podle evropské normy EN 771-1 se rozlišují dvě skupiny pálených zdících prvků: 

 

1. Skupina prvků LD, jsou pálené zdící prvky s objemovou hmotností v suchém 

stavu do 1000 kg/m3, určené pro použití v chráněném zdivu. [26] 

2. Skupina prvků HD, jsou pálené zdící prvky s objemovou hmotnostní v suchém 

stavu vyšší než 1000 kg/m3, které mohou být použité jak v nechráněném zdivu, 

tak i v chráněném. [26] 

 

Pevnost – s pevností materiálu souvisí mnoho aspektů jako je například únosnost, 

stabilita, trvanlivost, rozměrová stálost. Cihelné výrobky mají obecně pevnosti vysoké. 

Speciální cihelné výrobky mohou dosahovat pevnosti v tlaku až 30-40 MPa, tvarovky 

typu THERM mají obecně pevnosti v tlaku 8,10 až 15 MPa. [26] 

 

Tepelná akumulace – vlastnosti cihelné tvarovky typu THERM jsou optimalizovány tak, 

aby požadavek na tepelnou akumulaci splňovali. Tepelná akumulace je velmi důležitá 

pro pohodu a mikroklima v místnosti a také výrazně ovlivňuje tepelné ztráty. [26] 

 

Vlhkost – příjemné, zdravé prostředí a pohoda místností je požadavkem na objekty, 

nejvíce to ovlivňují faktory, jako jsou teplota, vlhkost a ticho. Cihelné zdivo díky svým 

difúzním schopnostem zabraňuje vzniku plísní v místnostech a také poruch 

kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Tvarovky typu THERM mají praktickou 

hmotností vlhkost asi 1 % a to díky svým difuzním vlastnostem. Cihelné tvarovky také 

velmi dobře tlumí hluk a tím přispívají pohodě v místnosti. [26] 

 

Bezpečnost – cihelné zdivo je nehořlavé a zvyšuje požární odolnost celého objektu. 

Cihelné zdivo má také vetší únosnost než některé srovnatelné materiály. Cihelné zdivo 

je také odolné proti chemickým i biologickým vlivům. [26] 

 

Trvanlivost – u cihelných prvků typu LD nejsou požadavky na trvanlivost určeny, 

ale u prvku typu HD výrobce musí deklarovat kategorii mrazuvzdornosti páleného 

zdícího prvku. Existují tři kategorie trvanlivosti. První jsou vystavené cihelné výrobky 

neagresivnímu prostředí, druhá mírně agresivní prostředí a třetí kategorie jsou silně 

agresivní prostředí. [26] 
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Cihelné tvarovky použité jako vnější zdivo jsou nejčastěji tloušťky 440, 400, 380 

a 365 mm s tepelněizolačními vlastnosti. Většina výrobců dodržuje rozměrové moduly 

– 250 mm výškový a 125 mm délkový, takže bývá vhodné tomu objekt přizpůsobit, 

aby se zamezilo řezání tvarovek. Rozlišujeme takzvané cihelné bloky pro klasické zdění 

o výšce 238 mm, které se vyzdívají klasicky na 12 mm malty nebo cihelné bloky 

broušené o výšce bloku 249 mm, které se lepí na speciální malty. Boční plochy těchto 

cihel jsou tvarovány podle systému „pero + drážka“ a proto se vzniklý spoj nevyplňují 

maltou. [26] 

 
 

Malty pro zdění dělíme podle vlastností a použití na obyčejné malty pro zdění, 

malty pro tenké spáry a lehké malty.  Používá se pro ukládání, spojování a spárování. 

Jedná se o směs jednoho nebo více anorganických pojiv, kameniva, vody a příměsí nebo 

přísad. Nejdůležitější součást malty je pojivo, které po zatvrdnutí spojuje součásti 

v jeden celek. Pojivem může být cement, stavební vápno apod. Malty jsou obohacené 

přísadami a příměsemi hlavně kvůli dosažení speciálních vlastností. V maltách najdeme 

i kamenivo, které sice nepřispívá k tvrdnutí malty, ale jako plnivo. Plnivem může být 

přírodní, umělé kamenivo (perlit, keramzit, cihelná drť apod.), pórovité kamenivo 

z průmyslových výroben (popílek, strusky apod.) a vláknité materiály (organická 

i anorganická vlákna). Mezi nejdůležitější vlastnosti patří zpevňování a soudržnost. 

Pevnost v tlaku zdící malty je od 2,5 do 10 MPa. [26] 

 

Malty mohou být vyráběny z jednotlivých surovin buď přímo na stavbě anebo 

se pro jednoduchost používají malty průmyslově vyráběné. Malty průmyslově 

vyráběné se dodávají bud v pytlích nebo jako volné ložené.  U malt vyráběných 

na stavbě nemůžeme zaručit jejich kvalitu vzhledem k problematickému udržování 

poměru surovin při míchání. [26] 

 

Z hlediska maltování spár rozlišujeme dva druhy zdění: 

 

• Nanášení malty na ložnou spáru a vyplňování styčné spáry. 

• Nanášení malty pouze na ložnou spáru, kdy styčná spára je opatřená pery 

a drážkami a maltou se nevyplňuje. [26] 

 

Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Zdící prvky se nenamáčejí, 

pokud není v technologickém postupu uvedeno jinak. Zdící prvky nesmí být namrzlé, 

zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Pokud je zdění dokončeno je třeba chránit 

zdivo před promrznutím, a to například zakrytím pomocí polystyrenových desek. Zdění 

by se nemělo provádět při teplotách nižších jak + 5 °C. [26] 
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Polyuretanová pěna je tekuté tuhnoucí lepidlo na organické bázi, určené 

pro lepení broušených cihel. Jedná se o suchý systém zdění, při kterém se může zdít 

i při nízkých teplotách. Díky této metodě eliminujeme možné tepelné mosty v ložných 

spárách. Již po cca 20 minutách dochází k vysokým pevnostem, vysoké pevnosti 

způsobí velmi pevné slepení.  

 

Polyuretany patří do skupiny polymerních látek, jsou připravovány z izokyanátů, 

aminů, polyolů a vody.  

 

 

 

Existují dvě možné aplikace lepidel, a to buď na tenkou spáru nebo celoplošně. 

Celoplošný systém je ovšem lepší, má vetší pevnosti a tím i větší tepelně izolační 

vlastnosti. Pro nanášení lepidla používáme nanášecí válec, pro nanesení správného 

množství. [28] 

 
 

Při zakládání první řady broušených cihelných tvarovek se musí brát důraz 

na rovinnost základové desky, protože ložné spáry mají minimální tloušťku. Vyrovnání 

do horizontální roviny se provádí pomocí nivelačního přístroje. Při velkých 

nerovnostech podkladu je nutné srovnání zakládací maltou. První řada tvarovek 

se klade do souvislé vrstvy zakládací malty pro broušené zdivo v minimální tloušťce 

10 mm. Pro vodorovnost se využívá vyrovnávací soustava, která je výškově 

nastavitelná. Společně s nivelačním přístrojem zajistí, aby tloušťka zakládací malty 

nebyla menší než 10 mm. Zakládací malta se nanáší na tak dlouhý úsek, aby kladení 

tvarovek probíhalo do jedné hodiny. [28] [27] 

  

První řada se klade přímo do maltového lože. Na začátek se ukládají rohové 

tvarovky, mezi které se natáhne zednická šnůra z vnější strany, podle které se kladnou 

mezilehlé tvarovky. Rovinnost se kontroluje libelou a urovnává gumovou palicí. 

Výšková tolerance na celou délku stěny je 1 mm, protože větší rozdíl by nešel srovnat. 

[28] [27] 

 

 

 

Pytlovaná suchá směs se smíchá s daným množstvím vody, pro vznik požadované 

konzistence. Čerstvá směs se na neupravený povrch cihelných tvarovek klade pomocí 
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speciálního nanášecího válce.  Nanášecí válec je jednoduché zařízení, které výrazně 

urychluje zdění přených cihelných tvarovek. Maltu odlijeme do zásobníku válce, 

z kterého dávkujeme rovnoměrné množství lepidla na cihelné tvarovky. Lepidlo 

se zachycuje pouze na žebrech cihelných bloků a nepropadá do dutin cihelných 

tvarovek. Na takto připravenou vrstvu se klade další řada cihelných tvarovek. [27] 

 

 
             Obrázek 7: Zdění tvarovek na lepidlo [28] 

 

 

Cihelné tvarovky lze zdít rovněž na celoplošné lepidlo. Přidáním optimálního 

množství vody vytvoříme lepidlo požadované konzistence. Povrch broušených tvarovek 

se neupravuje, pouze při teplotách nad 25 °C se lehce smočí vodou. Namíchané lepidlo 

se na povrch cihelných tvarovek klade pomocí speciálního maltového vozíku, který 

se pohybuje pomocí vodících koleček. Do zásobníku nalijeme lepidlo, které vozík 

celoplošně rozprostírá po povrchu tvarovek. Vrstva lepidla nám nepropadá do dutin 

tvarovek. Na takhle připravenou vrstvu klademe novou řadu broušených tvarovek. 

Výhodou celoplošného kladení je, že konstrukce je prostorově tužší, jednotlivé tvarovky 

lze upravit a zvýší se tím tepelně izolační vlastnosti zdiva. [27] 

 

 
        Obrázek 8: Zdění tvarovek na celoplošné lepidlo [28] 
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Při zdění broušených tvarovek lze využít pro tenkovrstvou spáru způsob 

namáčení. Spodní ložná spára se ponoří rovnoměrně do připravené malty, maximálně 

do hloubky 5 mm. Ihned po namočení se tvarovka ukládá do zdiva. Množství lepidla 

zachyceného na tvarovce postačuje pro pevné spojení tvarovek. Výhodou způsobu 

namáčení tvarovek je zdění bez technologických přestávek oproti klasické maltě. [27] 

 

 

 

Zdění pomocí PUR-pěny je velmi rychlé a jedná se o suché zdění. Zdění se provádí 

za pomocí PUR-pěny, která se nachází v dózách a dávkuje se pomocí nanášecí pistole.  

Na vyrovnaný povrch cihelných se paralelně nanesou 2 pásy pěny o průměru cca 3 cm 

a vzdálenosti 5 cm od okrajů cihel. Při tloušťce stěny menší než 115 mm se nanáší 

pouze 1 pás doprostřed tvarovky. Tvarovky se pokládají na čerstvou pěnu a dále s nimi 

nemanipulujeme, jinak by byla potřeba nanést nové pásy pěny.  Výhodou PUR-pěny 

je možnost zdění v zimě do -5 °C, na rozdíl od běžných technologií.  

 

 

 

 

Zdění je přesné, vizuálně pěkné a je to ideální podklad pod omítku. Při použití 

PUR-pěny se šetří čas i náklady na výstavbu, doba zdění je poloviční než u klasických 

malt. Pěna dosahuje velkých pevností již po 20 minutách od nanesení. Díky minimální 

tloušťce ložných spár dosahujeme maximální tepelné ochrany, tudíž je vhodná 

i pro výstavbu pasivních domů. [26] 

 

  

Obrázek 9: Zdění tvarovek na PUR-pěnu [27] 



45 

 

 

 
 

Práce se věnuje možnostem primární a sekundární ochrany zdiva v oblasti spodní 

stavby v záplavových oblastech. Jedná se především o ověření systémových řešeních 

zabraňujících pronikání vody při záplavách do stavební konstrukce, a dále studium 

možností snížení nasákavosti zdiva z cihelných zdicích prvků. Práce byla řešena 

ve spolupráci s firmou Wienerberger. Byla provedena rešerše hydrofobizačních 

přípravků vhodných pro tuto aplikaci a studium vlivu hydrofobizační ochrany 

na vlastnosti keramického střepu. Dále byly navrženy a testovány způsoby pojení 

keramických zdících tvarovek, pro vytvoření bariéry zabraňující pronikání vody. V rámci 

praktické části práce byla posouzena na základě praktických experimentů účinnost 

navrhované ochrany zdiva, byla provedena zkouška vodonepropustnosti zdiva 

a nasákavosti jednotlivých jeho součástí. V rámci praktické části bylo provedeno také 

ověření trvanlivosti navrhovaných úprav při opakovaném vystavení účinku vysoké 

vlhkosti. 

 
 

V rámci práce byla provedena rešerše, jejíchž cílem byl výběr vhodných 

hydrofobizačních prostředků, návrh jejich aplikace.  

 

Praktická část byla rozdělena do několika částí. Pro praktickou část byly vybrány 

keramické tvarovky POROTHERM 30 Profi, které byly následně rozřezány na čtvrtiny 

pro lepší manipulaci. Tvarovky byly vysušeny v sušárně na 105 °C do konstantní 

vlhkosti z důvodu použití pily s vodním chlazením. Následně na ně byly aplikovány 

hydrofobizační prostředky (IMESTA IW 550, EVONIC WS 405). Pro první část byly 

vybrány hydrofobizační prostředky v kombinaci s pigmenty. Hydrofobizační prostředky 

se aplikovali pomocí namáčení v koncentraci 1:40 s pigmentem v koncentraci 0,03.    

 

Hydrofobizované tvarovky se namáčely do vodní lázně po dobu 10 sekund. 

Hydrofobizované tvarovky byly namáčeny 70 mm od spodní hrany. Tvarovky se nechaly 

schnout a po týdnu byly uloženy do vodní lázně na rošt do hloubky 50 mm od spodní 

hrany. Následně byly po určitých časových intervalech váženy. Voda ve vodní lázni byla 

doplňována do konstantní výšky. Experiment byl ukončen po 264 hodinách. Naměřené 

hodnoty byly zaznamenávány a vypočítány hodnoty nasákavosti.  
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V poslední části bylo vybráno na základě zkoušky nasákavosti čtyři zkušební tělesa, 

které byly podrobeny zkoušce stárnutí UV zářením. Zkušební vzorky byly vloženy 

do zařízení Q-SUN, model Xe-3 a ponechány po dobu 21 dní. Po vyndání zkušebních 

tvarovek z přístroje, byly hydrofobizované tvarovky vysušeny v sušárně na 105 °C 

a položeny do vodní lázně do hloubky 50 mm od spodní hrany a váženy po určitých 

časových intervalech. Voda ve vodní lázni byla doplňována do konstantní výšky. 

Naměřené hodnoty byly zaznamenávány a následně byla vyhodnocena nasákavost 

jako v při první zkoušce. Poté byla provedena na daných vzorcích u zkouška hloubka 

účinnosti hydrofobizační ochrany. Naměřené hodnoty byly porovnávány 

s referenčními vzorky, které degradaci UV zářením vystaveny nebyly. 

 

Dále byla navrženo pojení ve styčných spárách keramických tvarovek.  

Pro experiment byly vybrány tvarovky POROTHERM 30 Profi a na základě rešerše byly 

vybrány dva tmely (SOUDAL Izolační tmel, stavbařský tmel), dvě zdící pěny 

(POROTHERM DryFix, SOUDAL Montážní pěna) a lepidlo (SOUDAL T-Rex). Keramické 

tvarovky byly v celém svém objemu hydrofobizovány hydrofobizačním prostředkem 

EVONIC WS 405 v koncentraci 1:40. Tato technologie byla ověřena zkouškou 

vodonepropustnosti spoje. Po aplikaci pěn, tmelu nebo lepidla byly hydrofobizované 

tvarovky spojené a zasilikonované po obou stranách, aby voda nestékala nebo 

neodtékala stranou. Poté byly tvarovky zatíženy vodním sloupcem 1,5 l a bylo 

zjišťováno množství vody, které proteklo spojem.  

 

 

 

 
 

Na základě literární rešerše a předešlých zkušenostech byly vybrány materiály 

vhodné do záplavových oblastí a provedeny zkoušky z důvodu ověření jejich vhodnosti.  

 

Pro provedení této zkoušek je důležité vybrání nejúčinnějšího hydrofobizačního 

prostředku a určení správné koncentrace tak, aby byla zajištěna nejlepší ochrana 

konstrukce. Hydrofobizační prostředky, jejich koncentrace a doba namáčení byly 

vybrány na základě rešerše a předešlých zkušenostech. 

 

V části hydrofobizace byly vybrány ochranné přípravky EVONIC WS 405 

a IMESTA IW 550, ze kterých bylo v kombinaci s pigmenty vytvořeno hydrofobizační 

opatření. Koncentrace vody s hydrofobizačním prostředkem byla v obou případech 

1:40 s přídavkem pigmentu v koncentraci 0,03.  
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Při experimentech byli použíti tyto pomůcky: 

 

• stolní pila 

• černý lihový fix 

• ocelové pravítko délky 50 cm 

• hadr 

• plastové nádoby pro namáčení tvarovek v hydrofobizačním prostředku 

a pigmentu 

• plastové nádoby pro vodní uložení tvarovek 

• stopky 

• váhy s přesností ± 0,1 g 

• horkovzdušná sušárna 

• odměrný válec o objemu 1 l 

 

Použité suroviny 

 

Pro experimenty byly použity keramické tvarovky POROTHERM 30 Profi 

a hydrofobizační prostředky na silikonové bázi pro experiment nasákavosti: 

 

• IMESTA IW 550 – je to silan-siloxanový mikroemulzní koncentrát, který 

po naředění s vodou vytváří mikroemulzi. Ve zdivu se poté vytvoří hydrofobní 

clona, která zabrání poškozování stavby vzlínající vlhkostí. Jejími výhody 

je vynikající penetrování, vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu. Přípravek 

musí být pokaždé před aplikací zředěný s vodou a poté teprve je možné 

ho aplikovat jako roztok pro cihelné, kamenné nebo smíšené zdivo. Materiál 

zdiva si ponechává své mechanické vlastnosti, pouze se změní jeho smáčivost 

a nasákavost. Více informací v příloze v technickém listě. [29] 

 

• EVONIC WS 405 – je to vodní emulze na bázi organofunkčních silanů, 

pro vodoodpudivé impregnace savých podkladů. Jeho chemické složení 

je sloučenina křemíku, nonylphenol a ethoxylated. Je vhodný pouze pro aplikaci 

na materiály s pórovitou strukturou. Pro aplikaci se může ředit s vodou 

a materiál zdiva by měl být řádně očištěn. Vykazuje velmi vysokou reaktivitu 

a odolnost proti alkáliím. Poskytuje neviditelnou a vodopropustnou ochranu 

a snižuje výrazně nasákavost materiálu zdiva. Více informací v příloze 

v technickém listě. [30] 

 

Při experimentu byl použitý pigment modré barvy dodaný firmou Imesta, spol. s.r.o. 
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Postup 

 

První část praktické části se zabývala hydrofobizací keramických tvarovek. 

Keramické tvarovky POROTOTHERM 30 Profi byly upraveny rozřezáním na čtvrtiny, 

kvůli lepší manipulaci s nimi. Bylo tak vytvořeno 24 zkušebních vzorku. Zkušební vzorky 

byly očištěny a označeny a následně byly vloženy do horkovzdušné sušárny, kde byly 

vysušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C. 

 

Na zkušební vzorky byly narýsovány ve spodní části dvě rysky. První ve výšce 

50 mm a druhá ve výšce 70 mm od spodní části tvarovky.  

 

Připravené zkušební vzorky byly namáčeny ve dvou daných hydrofobizačních 

přípravcích o koncentraci 1:40 s přídavkem pigmentu.  Namáčené byly po dobu deseti 

sekund až po horní rysku ve výšce 70 mm v různých časových intervalech od zamíchání 

hydrofobizačního prostředku s vodou a pigmentem. Po namočení všech zkušebních 

vzorků, byly vzorky ponechány jeden týden v laboratorních podmínkách.  

 

 
Obrázek 10: Hydrofobizační přípravky v kombinaci s pigmentem 
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Obrázek 11: Schéma pracovního postupu hydrofobizace keramických tvarovek 

 
Tabulka 1: Aplikace hydrofobizéru v různém čase 

IMESTA IW 550 EVONIC WS 405 

Vzorek stáří hydrofobizéru [hod] Vzorek stáří hydrofobizéru [hod] 

1 0 13 0 

2 2 14 2 

3 4 15 4 

4 6 16 6 

5 8 17 8 

6 10 18 10 

7 12 19 12 

8 24 20 24 

9 36 21 36 

10 48 22 48 

11 60 23 60 

12 72 24 72 

 

Zkušební vzorky byly následně umístěny do platové nádoby o objemu 90 l 

na dřevěný rošt a zatopeny vodou po spodní rysku ve výšce 50 mm. Vážení vzorků by 

prováděno první den každé dvě hodiny a dalších čtyři dny pak dvakrát za den a poté 

jen jedenkrát denně po dobu šesti dní.   

  

OZNAČENÍ VZORKŮ
NAMÍCHÁNÍ 

KONCENTRACE
NAMÁČENÍ VZORKU 

- 10 s

PONECHÁNÍ 
VZORKU V 

LABORATORNÍCH 
PODMÍNKÁCH

VÁŽENÍ VZORKU PO 
VYSUŠENÍ

VLOŽENÍ VZORKU 
DO VODNÍ LÁZNĚ

VÁŽENÍ VZORKŮ V 
INTERVALECH

ZPRACOVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ



50 

 

 

 
Obrázek 12: Tvarovky opatřené hydrofobizačními prostředky v kombinaci s pigmentem 

Kvůli vážení byly zkušební vzorky vyjmuty z vodní lázně, osušeny pomocí hadru 

a zváženy. Poté byly vráceny zpět. V průběhu experimentu byla hladina vody neustále 

udržována ve výšce rysky na tvarovkách 50 mm od spodní hrany.  

 

 
Obrázek 13: Tvarovky zatopené vodou 

 

 
 

Na základě literární rešerše a předešlých zkušenostech byly vybrány materiály 

vhodné do záplavových oblastí a provedeny zkoušky z důvodu ověření jejich vhodnosti. 

 

Pro provedení zkoušky byly vybrány prostředky SOUDAL Izolační tmel, 

stavbařský tmel, dvě zdící pěny POROTHERM DryFix a SOUDAL Montážní pěna a lepidlo 

SOUDAL T-Rex.  

 

Keramické tvarovky byly nejprve ošetřeny hydrofobizačním prostředkem 

EVONIC WS 405 v koncentraci 1:40 a ponechány týden v laboratorních podmínkách.  
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Při experimentech byli použíti tyto pomůcky: 

 

• černý lihový fix 

• hadr 

• plastové nádoby pro namáčení tvarovek v hydrofobizačním prostředku 

• plastová nádoba bez dna 

• odměrný válec o objemu 1 l 

• ocelové pravítko délky 50 cm 

 

Použité suroviny 

 

Pro experimenty byly použity keramické tvarovky POROTHERM 30 Profi 

a prostředky pro pojení: 

 

• SOUDAL Stavbařský tmel – jedná se o butylenový tmel vhodný 

pro stavební spáry mezi zdivem. Je barevně stály, odolný vůči UV záření, 

má velmi dobrou chemickou odolnost. Velmi snadná aplikace, 

na povrchu poté vytváří elastickou a pevnou slupku, má velmi dobrou 

přilnavost téměř ke všem povrchům.  [31] 

• SOUDAL Izolační tmel – jedná se silikonizovanou akrylovou disperzi, která 

je vodotěsná, nepropustná, odolná proti stárnutí, UV záření. Je vhodný 

pro interiér i exteriér, přilne k většině materiálů. [32] 

• SOUDAL T-REX Gold power – jedná se o vysokopevnostní lepidlo s vysokou 

počáteční přilnavostí, přilne i na vlhké povrchy. Vytváří vysoce pevný, 

pružný a vodotěsný spoj.  Je na bází hybridního polymeru. [33] 

• POROTHERM DryFix.extra – jedná se o jednosložkové lepidlo určené 

ke zdění zdiva. Jeho výhodou je rychlá práce, jednoduché zpracování, 

velmi dobré izolační vlastnosti, extrémně silná lepivost. [34] 

• SOUDAL Montážní pěna – jedná se o speciální polyuretanovou pěnu 

s odolností vůči trvalému působení vody a organických nečistot. 

Má minimální nasákavost a vysokou chemickou odolnost, tepelně 

i zvukově izolační schopnosti. [35] 

 

Pro zasilikonování spoje byl použít univerzální silikon od firmy Den Braven. 

 

Postup 

 

Keramické tvarovky nejprve byly očistěny od prachu a nečistot, namočeny 

v celém svém objemu do hydrofobizačního prostředku EVONIC WS 405 po dobu 
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10 sekund v koncentraci 1:40. Následně byly tvarovky ponechány týden 

v laboratorních podmínkách.  

 

 
Obrázek 14: Nanesení prostředku ve třech řadách na svislou spáru a) Stavbařský tmel b) pěna Dry-Fix 

 

Spojení bylo vytvořeno dvěma keramickými tvarovkami a na jednu tvarovky 

se nanášely prostředky ve třech řadách na svislou spáru. Následně se tvarovky spojily 

a byly zasilikonovány boční spoje a přisilikonována nádoba bez dna. Po vytvrdnutí 

silikonu byla do nádoby nalita voda o objemu 1,5 l. Od nalití vody se zkoumalo 

v různých časových intervalech, jaké množství vody proteče. Voda byla po celou dobu 

zkoušky doplňována do objemu 1,5 l.   

 

 
 

Obrázek 15: Schéma postupu práce při zkoušce pojení keramických tvarovek 
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Po ukončení vážení zkušebních vzorků byla vypočítána nasákavost [%hm] 

jednotlivých tvarovek a zpracované výsledky byly vyneseny do grafů. Nasákavost byla 

vypočítána dle vzorce [36]: 

 

𝑁𝑉 =  
𝑚𝑛 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
 ∙ 100 [%ℎ𝑚] 

kde: 

NV …. Nasákavost [%hm] 

mn …. Hmotnost vzorku nasáklého vodou [g] 

ms …. Hmotnost suchého vzorku [g] 

Poté byly vyneseny do grafů výsledky jednotlivých měření. Jednalo se o závislost 

nasákavosti [%hm] na čase [hod]. 

 

 

 

Zkouška se věnuje simulaci stárnutí vlivem klimatických podmínek. Experiment byl 

proveden dle normy ČSN EN 1297 (norma se věnuje odolnosti hydroizolačních pásů 

proti stárnutí při kombinaci působení UV záření), pro experiment byla norma vybrána 

na základě podobnosti problematiky zabývající se daná norma. Pro experiment byly 

vybrány čtyři zkušební vzorky z první části experimentu. Byly vybrány dva vzorky 

s hydrofobizačním prostředkem IMESTA IW 550, se stáří hydrofobizéru 0 a 12 hodin 

a dva vzorky s hydrofobizačním prostředkem EVONIC WS 405, se stáří hydrofobizéru 

0 a 12 hodin. 

 

Podstata zkoušky spočívá v tom, že zkušební vzorky exponují v přístroji 

s fluorescenční UV lampou o intenzitě záření 45 W/m2, při černé teplotě 60 °C 

a při relativní vlhkosti 11 %. Připravené vzorky byly uloženy do laboratorního zařízení, 

kde zdrojem záření je fluorescenční UV lampa, kde intenzita záření na povrchu vzorku 

by se neměla lišit v rovině dvou bodu více než o deset procent. Ve zkušebním zařízení 

byly vzorky postřikovány vodou, byla použita demineralizovaná voda s měrnou 

vodivostí nejvýše 500 μS/m a při teplotě 25±5°C. Rozstřikování by mělo být rovnoměrné 

a nepřetržité po dobu 60 minut. 
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Obrázek 16: Tvarovky umístěné v Q-SUN 

Zkušební vzorky byly uloženy v zařízení po dobu 21 dní v předem 

naprogramovaném cyklu, cyklus trval 360 minut, z toho 300 minut trvala suchá perioda 

a 60 minut mokrá perioda, celkově proběhlo 84 cyklů. Po vyndání zkušebních vzorku 

ze zařízení byly vystaveny zkoušce nasákavosti. Výsledkem zkoušky je vizuální 

zhodnocení zkušebních vzorků a vyhodnocení zkoušky nasákavosti.  

 

 
 

Zkouška se zabývala hloubku účinnosti hydrofobizační ochrany. Pro experiment 

byly použity keramické tvarovky, které byly podrobeny zkoušce UV zářením 

a referenční vzorky. Referenční vzorky nebyly vystaveny degradaci UV zářením, pouze 

na ně byl aplikován hydrofobizační prostředek EVONIC WS 405 a IMESTA IW 550.  

Vzorky byly nařezány ve výšce hydrofobizačního prostředku pomocí pily s vodním 

chlazením na menší vzorky. Následně byly keramické tvarovky umístěny do sušárny 

o teplotě 105 °C. Vysušené keramické tvarovky, se namáčely do nádoby s vodou, 

něž byla spodní plocha keramické tvarovky celá ovlhčená vodou. Voda nám ukázala 

hloubku průsaku hydrofobizačního prostředku, vytvořila zde kontrast, který ukázal 

tmavší a světlé zbarvení. Tmavé zbarvení ukázalo části keramické tvarovky, kde 

hydrofobizační prostředek nepůsobí a světlé části naopak ukázaly do jaké hloubky 

se hydrofobizační prostředek prosákl. Výsledkem zkoušky je zjištění vlivu degradace 

UV zářením na hydrofobizační prostředky. 
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Obrázek 17: Hloubka průsaku hydrofobizačního prostředku na keramické tvarovce 

 

 

 

Zkouška se zabývala ověřením vodonepropustnosti zdiva, při použití navržené 

technologie. Pro experiment byly použity keramické tvarovky POROTHERM 30 Profi. 

Keramické tvarovky byly hydrofobizovány prostředkem EVONIC WS 405 po dobu deseti 

sekund a nechány v laboratorních podmínkách.  

 

Pro spojení dvou tvarovek byly použity různé tmely, pěna Porotherm pro systém 

Dryfix, studniční pěna a lepidlo. Na každý vzorek byly naneseny na svislou spáru 

ve třech řadách. 

 

Po spojení tvarovek byl zazubený boční spoj na obou stranách zasilikonován, 

aby voda nestékala a neodtékala stranou. Následně byla připravená nádoba bez dna 

umístěna kolmo na zkušební spoj a přisilikována ke zkoušeným tvarovkám. 

Po zatuhnutí spojů byla do nádoby narýsovaná ryska, a to úrovně rysky nalita voda.  

 

  

Obrázek 18: Zasilikovaný vzorek připravený pro zkoušku 
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Na vzorky keramického střepu byly aplikovány hydrofobizační prostředky  

IMESTA IW 550 a EVONIC WS 405. Aplikace prostředku na vzorky byla odlišná ve stáří 

hydrofobizačního prostředku. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, 

že oba hydrofobizační prostředky snižují nasákavost. Stáří hydrofobizačního 

prostředku ukázalo, že nasákavost se mírně zvyšuje. Lepších vlastností dosáhl 

hydrofobizační prostředek EVONIC WS 405, který měl nasákavost v různých časech 

stáří až na tři případy, nasákavost do 1,5 %. Proto byl vybrán pro další zkoušení.  

 
Tabulka 2: Nasákavost [%] vzorků s hydro. prostředkem IMESTA IW 550 v jednotlivých časových intervalech 

N
as

ák
av

o
st

 [
%

] 

V
áž

en
í 

[h
o

d
] 

IMESTA IW 550 

Stáří hydrofobizátoru [hod] 

0 2 4 6 8 10 12 24 36 48 60 72 

0 0,11 0,19 0,13 0,10 0,15 0,14 0,13 0,14 0,17 0,10 0,13 0,09 

2 0,20 0,25 0,19 0,16 0,21 0,25 0,19 0,24 0,34 0,17 0,19 0,17 

4 0,23 0,30 0,23 0,22 0,26 0,27 0,22 0,25 0,41 0,19 0,20 0,21 

6 0,27 0,34 0,24 0,24 0,29 0,33 0,25 0,31 0,45 0,23 0,26 0,23 

8 0,31 0,34 0,24 0,26 0,31 0,34 0,26 0,32 0,55 0,24 0,24 0,26 

24 0,39 0,56 0,38 0,34 0,49 0,54 0,41 0,58 0,90 0,37 0,38 0,45 

32 0,43 0,61 0,41 0,34 0,55 0,60 0,46 0,69 1,03 0,44 0,42 0,50 

48 0,53 0,73 0,53 0,42 0,64 0,73 0,57 0,92 1,27 0,51 0,54 0,62 

56 0,55 0,80 0,56 0,46 0,69 0,76 0,62 0,96 1,35 0,56 0,59 0,67 

72 0,58 0,89 0,63 0,47 0,75 0,87 0,74 1,11 1,47 0,61 0,69 0,74 

80 0,59 0,97 0,66 0,50 0,76 0,91 0,76 1,15 1,56 0,64 0,70 0,78 

96 0,66 1,04 0,72 0,52 0,81 1,00 0,83 1,23 1,67 0,71 0,76 0,84 

168 0,79 1,39 0,94 0,67 0,95 1,31 1,04 1,49 1,99 0,93 0,98 0,95 

192 0,81 1,45 0,98 0,73 0,99 1,39 1,09 1,59 2,11 0,99 1,04 0,97 

216 0,88 1,45 1,04 0,75 1,04 1,48 1,14 1,71 2,20 1,06 1,12 1,02 

240 0,90 1,55 1,08 0,77 1,07 1,53 1,19 1,76 2,25 1,14 1,15 1,06 

264 0,91 1,70 1,11 0,80 1,08 1,56 1,22 1,78 2,24 1,12 1,14 1,09 
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Graf 1: Závislost nasákavosti [%] na čase [h] v různém stáří hydrofobizéru IMESTA IW 550 

  
 

Tabulka 3: Nasákavost [%] vzorků s hydro. prostředkem EVONIC WS 405 v jednotlivých časových 

intervalech 

 

N
a

sá
k
a

v
o

st
 [

%
] 

Vážení 

[hod] 

Evonic WS 405 

Stáří hydrofobizéru [hod] 

0 2 4 6 8 10 12 24 36 48 60 72 

0 0,10 0,12 0,10 0,13 0,11 0,12 0,12 0,16 0,12 0,22 0,12 0,13 

2 0,20 0,22 0,18 0,24 0,19 0,19 0,21 0,29 0,18 0,34 0,18 0,20 

4 0,21 0,29 0,23 0,37 0,23 0,24 0,25 0,39 0,23 0,39 0,21 0,23 

6 0,24 0,30 0,25 0,38 0,25 0,27 0,29 0,44 0,23 0,46 0,25 0,28 

8 0,28 0,33 0,26 0,45 0,26 0,27 0,30 0,57 0,24 0,52 0,23 0,30 

24 0,40 0,56 0,35 0,84 0,43 0,45 0,50 0,89 0,41 0,85 0,33 0,49 

32 0,46 0,69 0,38 0,93 0,45 0,52 0,56 1,01 0,45 0,94 0,39 0,54 

48 0,58 0,82 0,46 1,16 0,55 0,64 0,71 1,24 0,56 1,20 0,45 0,69 

56 0,63 0,90 0,49 1,26 0,57 0,68 0,80 1,35 0,63 1,30 0,48 0,74 

72 0,71 1,04 0,55 1,37 0,68 0,78 0,88 1,47 0,71 1,43 0,56 0,85 

80 0,75 1,09 0,61 1,49 0,70 0,80 0,93 1,50 0,72 1,47 0,57 0,90 

96 0,82 1,15 0,64 1,62 0,78 0,87 1,04 1,54 0,79 1,58 0,64 1,01 

168 1,08 1,34 0,80 1,62 0,98 1,10 1,29 1,67 1,03 1,89 0,84 1,23 

192 1,16 1,38 0,84 2,10 1,05 1,16 1,35 1,76 1,09 1,98 0,89 1,31 

216 1,22 1,40 0,88 2,17 1,12 1,19 1,39 1,80 1,15 2,03 0,96 1,36 

240 1,30 1,42 0,92 2,20 1,16 1,20 1,42 1,85 1,19 2,07 0,99 1,41 

264 1,37 1,40 0,94 2,25 1,15 1,22 1,46 1,81 1,23 2,08 1,01 1,42 
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Graf 2: Závislost nasákavosti [%] na čase [h] v různém stáří hydrofobizéru EVONIC WS 405 

 
 
 Graf 3: Závislost stáří hydrofobizéru IMESTA IW 550 [hod] na nasákavosti po 264 hodinách 

 
 

Z vypočítaných výsledků není patrná lineární závislost hodnot nasákavosti 

[%hm] po 264 hodinách.  Korelační koeficient vyšel při téhle závislosti 0,052 [-]. 
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Graf 4: Závislost stáří hydrofobizéru EVONIC WS 405 [hod] na nasákavosti po 264 hodinách 

 
 

Z vypočítaných výsledků není patrná lineární závislost hodnot nasákavosti 

[%hm] po 264 hodinách.  Korelační koeficient vyšel při téhle závislosti 0,016 [-]. 

 

 
 

V rámci zkoušky byly vybrány čtyři vzorky na základě vyhodnocení ze zkoušky 

nasákavosti keramického střepu. Byly vybrány dva vzorky s hydrofobizačním 

prostředkem IMESTA IW 550 a dva vzorky s hydrofobizačním prostředkem 

EVONIC WS 405. Z vypočítaných hodnot bylo zjištěno, že hydrofobizační prostředky 

po degradaci UV zářením mají menší účinnost, lepších vlastností dosahoval zvolený 

hydrofobizační prostředek EVONIC WS 405.  

 
Tabulka 4: Naměřené hodnoty pro zkoušku nasákavosti po UV záření 

Čas 
[hod] 

IMESTA IW 550 EVONIC WS 405 

Stáří hydrofobizéru [hod] 

0 12 0 12 

2 0,474 0,481 0,358 0,383 

4 0,499 0,527 0,358 0,417 

32 0,855 1,031 0,685 0,837 

56 1,149 1,149 0,839 0,995 

72 1,284 1,254 0,942 1,096 

96 1,315 1,416 1,031 1,234 
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Graf 5: Srovnávaní graf nasákavosti [%] před a po zkoušce UV zářením – EVONIC WS 405 

 
  
 

Graf 6: Srovnávaní graf nasákavosti [%] před a po zkoušce UV zářením – IMESTA IW 550 
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Graf 7: Srovnání vzorků před a po zkoušce UV zářením zkouškou nasákavosti [%hm] po 96 hod (Světlá 

barva značí vzorky vystavené degradaci UV zářením) 

 
 

U hydrofobizačního prostředku IMESTA IW 550 po zkoušce nasákavosti 

po 96 hodinách bylo výrazně větší zhoršení nasákavosti po degradaci UV zářením. 

Při stáří hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 98% zhoršení nasákavosti a v čase 

12 hodin se jednalo o 70% zhoršení.  

 

U hydrofobizačního prostředku EVONIC WS 405 po zkoušce nasákavosti 

po 96 hodinách bylo zhoršení nasákavosti po degradaci UV zářením průměrně 30 %. 

Při stáří hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 25% zhoršení nasákavosti a v čase 

12 hodin se jednalo o 19% zhoršení. 

 

Účinnost ochrany hydrofobizačních prostředků po degradaci UV zářením 

se zhoršila, tudíž můžeme říct, že s časem a díky klimatickým podmínkám se účinnost 

hydrofobizačních prostředků snižuje.   

 

 

Byla zjišťována hloubka účinnosti hydrofobizační ochrany prostředku 

IMESTA IW 550 a EVONIC WS 405. Pro zkoušky byly použity vzorky z předešlé zkoušky 

degradace UV zářením. Pro zkoušky byly také pro porovnáni vytvořeny dva referenční 

vzorky (Ref.), na které byly aplikovány hydrofobizační prostředky, ale nebyly vystaveny 

degradaci UV zářením. Z naměřených hodnot, bylo zjištěno, že hydrofobizační 

prostředek EVONIC WS 405 má větší hloubku účinnosti, a tudíž i větší ochranu dané 

keramické tvarovky.   
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Tabulka 5: Hodnoty hloubky účinnosti hydrofobizačního prostředku [mm] 

Stáří 
hydrofobizéru 

[hod] 

IMESTA IW 550 EVONIC WS 405 

Ref. 0 12 Ref. 0  12  

H
lo

u
b

ka
 ú

či
n

n
o

st
i [

m
m

] 

0,49 0,3 0,67 1,16 0,76 0,47 

0,64 0,26 0,62 1,38 0,54 0,59 

0,86 0,2 0,31 1,09 0,81 0,34 

0,92 0,11 0,45 1,39 0,65 0,66 

0,96 0,42 0,31 1,13 0,67 0,67 

0,77 0,23 0,46 1,09 0,46 0,83 

0,91 0,19 0,42 1,25 0,79 0,46 

0,6 0,21 0,45 1,02 0,84 0,47 

0,77 0,26 0,29 1,45 0,89 0,62 

0,57 0,47 0,32 1,19 0,41 0,59 

 
Graf 8: Zobrazení hloubky účinnosti hydrofobizačního prostředku po zkoušce UV zářením (Světlá barva 

značí vzorky vystavené degradaci UV zářením, tmavá barva značí referenční vzorky pro porovnání 

účinnosti)  

 
 

 

U hydrofobizačního prostředku IMESTA IW 550 při zkoušce hloubky účinnosti 

byla výrazně menší po degradaci UV zářením než před vystavením zkoušce degradaci 

UV zářením. Při stáří hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 65 % snížení hloubky 

průsaku. V čase 0 hodin hloubka účinnosti referenčního vzorku byla 0,8 mm a u vzorku 

vystavenému degradaci záření 0,3 mm. 

 

U hydrofobizačního prostředku EVONIC WS 405 při zkoušce hloubky účinnosti 

byla výrazně menší po degradaci UV zářením než před vystavením zkoušce degradaci 
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UV zářením. Při stáří hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 56 % snížení hloubky 

průsaku. V čase 0 hodin hloubka účinnosti referenčního vzorku byla 1,2 mm a u vzorku 

vystavenému degradaci záření 0,7 mm. 

 

 
 

Další zkouška se věnovala návrhu výstavby a vodonepropustnosti zdiva. 

Pro zkoušku bylo vybráno 5 různých prostředků. Zkouška probíhala po dobu 

185 hodin, kdy na plochu působilo vodní zatížení, kdy voda prosakovala přes daný 

prostředek. Při zkoušce pěny Dry-Fix bylo nutné zkoušky opakovat, při prvním pokusu 

voda přes pěnu protekla všechna a z předešlých zkušeností, by měla pěna fungovat. 

První pokus proto nebyl vyhodnocen. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že nejlepších 

vlastností dosahuje pěna Dry-Fix a nejhorších vlastností lepidlo T-rex.  

 
Graf 9: Množství vody [ml] protečené délkou spáry v čase [hod] 

 

 

Z důvodu rozdílných časů při měření množství vody, které proteklo daným spojem, 

jsme na základě rovnic z grafu (7) vyhodnotili množství vody, které proteklo v časovém 

intervalu 24; 48; 72; 96; 120 hodin.  
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Tabulka 6: Vypočítané množství vody, které proteklo v daných časech z grafu (7) 

Čas [h] 
T-rex 

Stavbařský  
tmel 

Dry-FIX 
Izolační 

 tmel 
Montážní 

 pěna 

proteklo [ml] 

0 0 0 0 0 0 

24 554 250 145 179 166 

48 1067 508 268 325 278 

72 1497 738 369 488 394 

96 1844 941 448 668 514 

120 2109 1115 505 864 638 

 

 
Graf 10: Znázornění množství protečené vody po 24 hodinách 

 
 

Graf 11: Znázornění množství protečené vody [ml] po 120 hodinách 
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Praktická část byla rozdělena do několika zkoušek. První zkouška se týkala 

nasákavosti keramických tvarovek. Ve zkoušce se porovnávaly hodnoty nasákavosti 

hydrofobizačního prostředku IMESTA IW 550 a EVONIC WS 405 v koncentraci 1:40. 

Keramické tvarovky se namáčely po dobu 10 s do hydrofobizačního prostředku 

v různém stáří daného prostředku od namíchání. Keramické tvarovky byly ponořeny ve 

vodě 50 mm od spodní hrany po dobu 264 hodin a váženy v různých časových 

intervalech. Z výsledku nasákavosti můžeme určit, že hydrofobizační prostředky snižují 

nasákavost. IMESTA IW 550 dosahovala vyšší hodnoty nasákavosti než hydrofobizační 

prostředek EVONIC WS 405. IMESTA IW 550 dosahovala nasákavosti 2,5 % a EVONIC 

WS 405 2 %.   

 

Druhá zkouška se zabývala degradací hydrofobizačních prostředků použitých 

na keramických tvarovkách vlivem UV záření. Z první zkoušky nasákavosti byly vybrány 

vzorky v různém stáří hydrofobizačního prostředku. Keramické tvarovky po zkoušce 

UV zářením byly vystaveny opět zkoušce nasákavosti. Tvarovky byly ponořeny ve vodě 

50 mm od spodní hrany a z časových důvodů uloženy pouze po dobu 96 hodin 

a v různých časových intervalech váženy. Po zjištění hodnost nasákavosti a porovnání 

s hodnotami nasákavosti z první zkoušky můžeme říct, že hydrofobizační prostředky 

dosahují větších nasákavostí. U hydrofobizačního prostředku IMESTA IW 550 

po zkoušce nasákavosti po 96 hodinách bylo výrazně větší zhoršení nasákavosti 

po degradaci UV zářením. Při stáří hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 98% 

zhoršení nasákavosti a v čase 12 hodin se jednalo o 70% zhoršení. U hydrofobizačního 

prostředku EVONIC WS 405 po zkoušce nasákavosti po 96 hodinách bylo zhoršení 

nasákavosti po degradaci UV zářením průměrně 30 %. Při stáří hydrofobizéru v čase 

0 hodin se jednalo o 25% zhoršení nasákavosti a v čase 12 hodin se jednalo o 19% 

zhoršení. Na účinnost ochrany hydrofobizačních prostředků nemá stáří hydrofobizéru 

žádný vliv, korelační koeficient se blíží k nule. Degradace UV zářením nám zhoršila 

nasákavost, tudíž můžeme říct, že díky klimatickým podmínkám a času od nanesení 

se účinnost hydrofobizačních prostředků snižuje.  
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Graf 12: Srovnání vzorků před a po zkoušce UV zářením zkouškou nasákavosti [%hm] po 96 hod (Světlá 

barva značí vzorky vystavené degradaci UV zářením) 

 

 

Další zkouškou jsme stanovili hloubku účinnosti hydrofobizační ochrany. 

Byly vybrány vzorky, které jsme použili již ve zkoušce UV zářením a nasákavosti. 

Pro zkoušku byly zhotoveny referenční vzorky, které UV záření vystaveny nebyly. 

U hydrofobizačního prostředku IMESTA IW 550 byla výrazně menší účinnost ochrany 

po degradaci UV zářením než před provedením zkoušky. Při stáří hydrofobizéru v čase 

0 hodin se jednalo o 65 % snížení hloubky účinnosti. V čase 0 hodin hloubka účinnosti 

referenčního vzorku byla 0,8 mm a u vzorku vystavenému degradaci UV zářením 

0,3 mm. U hydrofobizačního prostředku EVONIC WS 405 byla hloubka účinnosti 

výrazně menší po degradaci UV zářením než před provedením zkoušky. Při stáří 

hydrofobizéru v čase 0 hodin se jednalo o 56 % snížení hloubky účinnosti. V čase 

0 hodin hloubka účinnosti referenčního vzorku byla 1,2 mm a u vzorku vystavenému 

degradaci UV zářením 0,7 mm.  

 

Další zkouška se zabývala návrhem spojení keramických tvarovek a ověření 

těsnosti spoje. Bylo zjišťováno množství vody, které proniká spojem přes aplikované 

prostředky. Pro zkoušku bylo vybráno 5 prostředku, a to pěna Dry-Fix, montážní 

studniční pěna, lepidlo T-rex, izolační a stavbařský tmel. Díky zasilikonování bočního 

zazubeného spoje bylo zajištěno, že voda prosakovala skrz spojovací prostředky, 

což bylo předmětem zkoušky. Po 24 hodinách zkoušky těsnosti spoje se jako nejlepší 

prostředek osvědčila pěna Dry-Fix, kde proteklo 145 ml a jako nejhorší se ukázalo 

lepidlo T-rex, kde proteklo 554 ml. Po 120 hodinách zkoušky těsnosti spoje se jako 

nejlepší prostředek osvědčila pěna Dry-Fix, kde proteklo 505 ml a jako nejhorší 

se ukázalo lepidlo T–rex kde proteklo 2109 ml. Pro výstavbu zdiva by z hlediska těsnosti 

spoje, vyhovovala pěna Dry-fix. 
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V teoretické části bakalářské práce byla provedena rešerše hydrofobizačních 

prostředků. Pro následné zkoušky v praktické části byly vybrány hydrofobizační 

prostředky na silikonové bázi. 

Praktická část se věnovala ověřování účinnosti hydrofobizace tvarovek. Zkoušky 

byly prováděny na cihelných tvarovkách POROTHERM 30 Profi. U zkoušek byly 

porovnány dva druhy hydrofobizačních prostředků. Jednalo se o EVONIC WS 405 

a IMESTA IW 550. Hydrofobizační prostředky se aplikovaly na tvarovky máčením po 

dobu 10 sekund v různém stáří hydrofobizačního prostředku. Tvarovky byly jedenáct 

dní ponořené ve vodní lázni 50 mm od spodní hrany a v různých časových intervalech 

váženy. Následně byla vypočítána nasákavost [%hm] jednotlivých vzorků a bylo 

provedeno jejich porovnání. Z výše uvedených výsledku je patrné, že z hlediska 

účinnosti snížení nasákavosti jsou vhodné oba hydrofobizační prostředky. 

S porovnáním nasákavosti keramické tvarovky bez použití hydrofobizačních 

prostředků, kdy dosahuje nasákavost po pěti hodinách 20 % se oba prostředky ukázaly 

jako účinné. Nasákavost po pěti hodinách při použití hydrofobizačních prostředků 

dosahuje hodnot 0,5 %. Jako účinnější hydrofobizační prostředek byl stanoven EVONIC 

WS 405, u kterého nasákavost po 264 hodinách dosahovala 2 %. 

V rámci trvanlivosti účinnosti hydrofobizační ochrany byla provedena zkouška 

stárnutí UV zářením. Keramické tvarovky byly vystaveny UV záření po dobu 21 dní. 

Tvarovky byly vystaveny 84 cyklům v přístroji Q-sun. Následně byla provedena opět 

zkouška nasákavosti. Zkouška nasákavosti ukázala zhoršení obou hydrofobizačních 

prostředků. Hydrofobizační prostředek EVONIC dosáhl nasákavosti v průměru o 30 % 

vyšší než před vystavením UV záření. Hydrofobizační prostředek IMESTA dosáhl 

nasákavosti v průměru o 84 % vyšší než před vystavením UV záření. Jako účinnější 

prostředek vyšel EVONIC WS 405. Byla zkoumána i účinná hloubka hydrofobizační 

ochrany, kde z naměřených hodnot bylo zjištěno, že se stárnutím vlivem UV záření se 

nám snižuje účinná hloubka ochrany.  

Při zkoušce vodonepropustnosti z výše uvedených výsledků nejlépe vyšla zdící 

pěna POROTHERM Dry-Fix. Po 24 hodinách proteklo 145 ml a po 120 hodinách 505 ml 

na celou šířku spáry. Můžeme tedy říct, že toto spojení tvarovek je vhodné 

pro záplavové oblasti a krátkodobé zatížení vodou. 

Krátkodobou ochranu a vodonepropustnost konstrukce v záplavových oblastech 

lze zajistit díky dobře zvolenému hydrofobizačního prostředku, vhodnému způsobu 

pojení a správným postupem zdění. Oba hydrofobizační prostředky a pěna 

POROTHERM Dry-Fix jsou vhodné na použití pro hydrofobizaci a pojení zdiva 

pro konstrukce v záplavových oblastech. 
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