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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na prověření vlastností a posouzení bentonitových izolací pro použití 

v dopravním stavitelství, převážně pro podzemní stavby typu tunelových konstrukcí. Řešení této problematiky 

je v práci rozděleno do čtyř částí. 

V první části jsou ověřovány vlastnosti bentonitových izolací pomocí testů izolačních materiálů při simulaci 

prostředí po zabudování izolace do definitivní konstrukce.   

V druhé části jsou detailně vyhodnoceny zmapované údaje z realizace bentonitových izolací v rámci výstavby 

tunelů v otevřené stavební jámě v prostředí s tlakovou vodou.  

Tyto výsledky jsou promítnuty v třetí části do optimalizace návrhu řešení detailů izolačního systému a soupisu 

rizik v závislosti na podmínkách realizace rozsáhlých staveb a prostředí s tlakovou vodou.  

Čtvrtá část disertační práce řeší posouzení použití a detailní návrh izolačního systému včetně technologického 

postupu pro ražené tunelové konstrukce. 

Pomocí provedených testů a zmapování realizace včetně aktivace použitých bentonitových izolací se podařilo 

objasnit skutečnou funkci a chování bentonitových izolací na rozsáhlých stavbách s nepříznivými okolními 

podmínkami a tím aspoň částečně vyplnit chybějící prostor v normativních technických předpisech.  

Klíčová slova: 

Bentonitová izolace, ověření funkce, návrh izolačního systému, tunelová konstrukce 

 

Abstract 

Dissertation is directed to examine the characteristics and assessment of bentonite´s insulation for use 

in the transport sector, mainly for the construction of the tunnels-underground construction. Solution for this 

issue is the work divided into four parts.  

In the first part of the bentonite´s insulation properties are verified using tests of insulating materials of isolatin 

in the simulation environment for the incorporation of the insulation to the definitive structure.    

In the second part is a detailed study of the charted data on the realization of bentonite´s insulation in the 

construction of tunnels in the open pit construction pressurised environment.    

These results are reflected in the third part to optimize the design details of the isolating system, and the 

inventory of risk depending on the conditions of realization of large buildings and pressurised environment.    

The fourth part of the dissertation addresses the assessment of the application and a detailed draft of the 

insulating system, including technological process for mining tunnel construction. 

Use of tests carried out, and the mapping of the implementation, including the activation of the bentonite´s 

insulation have managed to clarify the actual insulation of the function and behavior of bentonite´s insulation 

on large construction sites with the insulation of unfavourable environmental conditions and thus at least 

partially fill in the missing space in the normative technical regulations. 

 

Keywords: 

Bentonite´s insulation, verification function, proposal insulations system, tunnels construction 
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1 ÚVOD 

Izolace konstrukcí proti vodě je nedílnou součástí většiny staveb, mezi které patří také konstrukce 

spadající do dopravního stavitelství. Ve své práci se budu zabývat izolacemi souvisejícími s tunelovými 

konstrukcemi. 

Izolací konstrukcí se na dnešním stavebním trhu zabývá velká řada výrobců a dodavatelů izolačních výrobků. Na 

druhé straně tady existuje spousta dodavatelů sanačních materiálů pro sanace prosakujících izolací a to také u 

konstrukcí dokončených v posledních letech. Otázkou je, proč i přes veškerý technický pokrok zaznamenaný v 

odvětví izolací konstrukcí se stále setkáváme s problematikou netěsností izolací. Všichni výrobci izolací tvrdí, že 

právě jejich materiál je ten nejlepší a zaručí dokonalou těsnost konstrukce proti vodě. Laboratorní testy 

jednotlivých izolačních materiálů prokazují dokonalou těsnost, ale ve skutečnosti tomu tak po dokončení 

konstrukcí není. 

Faktorů proč k tomu dochází je mnoho. Ne všechny materiály jsou vhodné pro všechny typy konstrukcí, 

investoři tlačí dodavatele staveb k co nejkratším termínům a co nejnižším cenám. Realizací izolací konstrukcí 

nekončí stavba, ale většinou se spíš pohybuje na začátku nebo okolo poloviny doby výstavby a proto dochází k 

poškození od navazujících prací. Velký výběr materiálů a rychlý vývoj materiálů má za příčinu, že stavební firmy 

nemají dostatečné zkušenosti s realizací jednotlivých izolací, atd. 

Na základě výčtu výše uvedených faktorů se jeví jako ideální izolace ta která je nejlevnější a vydrží vše jak 

během realizace stavby, tak i po jejím dokončení. Taková izolace však neexistuje. Nicméně jsou společnosti, 

které se snaží tohoto ideálu dosáhnout a proto dnes  najdeme na trhu s izolacemi výrobky, které se k ideální 

izolaci snaží přiblížit.  

Jednou izolací, ve stavebnictví již mnoho let používanou, ale v dopravním stavitelství ne tak známou, je 

bentonitová izolace. Zkušenosti s touto izolací jsou značné z realizací skládek a pozemních staveb, nicméně v 

souvislosti s izolací rozlehlých a náročných staveb typu tunelových konstrukcí v dopravním stavitelství moc 

poznatků není.  

Proto jsem svou práci zaměřil na bentonitové izolace a tunelové konstrukce. 
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2 SOUČASNÝ STAV V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

V současnosti je v odvětví izolací konstrukcí na trhu řada materiálů a izolačních výrobků. Řada z nich se 

používá již dlouhá léta a jsou dostatečně odzkoušené. I přesto, že výrobce se snaží své materiály stále 

zdokonalovat, tak se stále zároveň musí řada staveb dodatečně injektovat, jelikož voda prosakuje přes izolace 

až ke konstrukcím a skrz ně. Prosakování vod skrz izolace může mít několik základních příčin. Může se jednat o 

nevhodný výběr izolace do daného prostředí nebo izolace nebyla provedená správně, případně byla při realizaci 

stavby poškozená nebo izolační materiál je již za svou životností. První příčinu lze minimalizovat až vyloučit v 

době přípravy projektové dokumentace při dostatečné znalosti prostředí a dodržení technických listů pro 

jednotlivé izolace. Druhou příčinu lze také minimalizovat, ale dle mého názoru ne vyloučit, protože zde sehrává 

velkou roli lidský faktor v podobě dělníků provádějících celou stavbu včetně pohybu těžké techniky na 

staveništích. No a třetí faktor lze ovlivnit jen do míry technologických možností nebo využití přírody. 

Na výše uvedené faktory se snaží navrhnout většina výrobců své izolace, nicméně ne všechny faktory lze 

laboratorně vyzkoušet. Při výběru izolací se můžeme ze všech katalogů dočíst specifikace a vlastnosti 

jednotlivých výrobků, které jsou důležité, ale nic nám neříkají o skutečném způsobu provádění izolací. 

Obchodní zástupci firem většinou pouze uvádí výhody materiálů, ale o nevýhodách se nezmiňují. Není se čemu 

divit, když hlavní motivací obchodu je prodej daného výrobku. Proto je nesmírně důležité mít zkušenosti z 

realizace staveb při použití jednotlivých materiálů. Dnes již s některými materiály máme velké zkušenosti jako 

například s fóliovými izolacemi nebo bitumenovými pásy. Já jsem se rozhodl, že prověřím možnosti 

bentonitových izolací a jejich využití v dopravním stavitelství, jelikož při svém studiu jsem se s těmito izolacemi 

vůbec nesetkal a po příchodu do praxe jsem zjistil, že v dopravním stavitelství tyto izolace také nejsou moc 

známy a zkušenosti s nimi má jen úzká řada osob.  

Harmonizované evropské normy pro geosyntetické izolace zavedené v současné době v České republice se 

zabývají specifikací polymerních, jílových a živičných izolací. V těchto technických předpisech nalezneme 

požadavky na mechanicko-fyzikální vlastnosti, postupy pro posuzování shody, zkušební metody, požadavky na 

výrobce, vhodnosti použití, systém kontrol atp., čili prakticky vše co potřebujeme pro návrh, realizaci i zkoušení 

vodotěsných izolací znát. Bohužel zatím nejsou v České republice v tomto smyslu zpracované žádné normativní 

technické předpisy pro vodotěsné izolace fungující na základě přírodních bentonitů. Tato skutečnost se promítá 

i do praktického použití. 

Účastníci stavebního procesu, myšleno především projektanti, zhotovitelé a investoři, jsou tímto postaveni 

před rozhodnutí použít systém, který nemá normativní oporu oproti standardizovaným systémům. I když, až na 

některé výjimky, nejsou výše citované normy závazné, dá se často výsledek výběru předpokládat. Přesto se 

přírodního bentonitu pro výrobu různých typů vodotěsných izolací využívá čím dál víc.   

Bentonitové izolace prošly v posledních asi 20 letech značným vývojem. Z používání především na skládkách v 

USA se postupně z bentonitových rohoží začaly izolovat podzemní stavby i v Evropě a dnes se mohou 

zhotovitelé prezentovat i použitím v ražených tunelech, především ve Skandinávských zemích. 

V České republice byla bentonitová izolace využívána při prvních aplikacích jako druhotný, nebo řekněme, 

záložní systém k izolacím tzv. standardním. Takto zdůvodněné využití již byl investor ochoten akceptovat.  

Následná první využití bentonitových izolací jako hlavního izolačního systému měla své nedostatky vyplývající 

často ze špatné aplikace, která nezohledňovala hlavní zásadu pro správnou funkci tohoto bobtnavého 

přírodního materiálu, a to je zajištění celoplošného dostatečného přítlaku na izolovanou konstrukci. 

V současné době se již vyrábějí bentonitové izolace s kombinacemi vícevrstvých rohoží s obsahem granulátu 

nebo jemné moučky uzavřené v tkaných a netkaných geotextíliích  bez folií nebo s foliemi na bázi PE nebo 

PVC_P. Stále častěji se používá kašírování bentonitu na folie a využívá se i tzv. předhydratace bentonitu. 

Nicméně i v dnešní době jsou tyto izolační materiály rovněž používány jako sekundární izolace ostatních druhů 

izolací jako je např. PVC, asfaltový pás či řada dalších. 
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3 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce není srovnání všech izolací na trhu, ale prověření možností využití a vlastností 

bentonitových izolací při provádění izolací v dopravním stavitelství neboli staveb s velkým plošným rozsahem v 

nechráněném prostředí proti klimatickým vlivům. Dalším cílem je navržení skladby a postupu provádění 

bentonitových izolací v ražených objektech jako například tunelech, podchodech a kolektorech. 

Pro dosažení výše uvedených cílů jsem se zaměřil na problémy a řešení při realizaci izolací na hloubených 

tunelech v rámci stavby MO Prahy, stavby 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka. Dále jsem se zaměřil na simulaci 

prostředí po dokončení stavby a nasaturování okolí podzemní vodou, čehož bude dosaženo pomocí testů ve 

speciálně vyrobených nádobách z plexiskla.  

 

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů:  

 

1 Ověření vlastností a vyhodnocení výsledků funkce bentonitových izolací pomocí testů izolačních 

materiálů při simulaci prostředí po zabudování izolace do definitivní konstrukce.   

2 Detailní zmapování a vyhodnocení údajů z realizace bentonitových izolací v rámci výstavby tunelů v 

otevřené stavební jámě v nepříznivém prostředí s tlakovou vodou.  

3 Optimalizace návrhu řešení detailů izolačního systému a soupisu rizik v závislosti na podmínkách realizace 

rozsáhlých staveb a prostředí s tlakovou vodou. 

4 Posouzení použití a detailní návrh izolačního systému včetně technologického postupu pro ražené 

tunelové konstrukce. 
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4 TEORETICKÝ ROZBOR ŘEŠENÉHO MATERIÁLU 

 Struktura a klasifikace jílových minerálů  4.1

Podle dostupných pramenů byla definice „jílu“ podána Agricolou a to již v roce 1546. Od té byla však 

mnohokráte revidována, ale hlavní rysy, které jsou využitelné pro popis jílů a které vycházejí z jejich základních 

vlastností (tj., plasticita, malá velikost částic a kvalita keramického střepu po vypálení), zůstávají více-méně 

zachovány od středověku až do současnosti. Historický vývoj pojmu „jíl“, v jeho komplexnější podobě se 

nacházejí například v pracích, které publikovali Mackenzie (1963) a Grim (1968). 

S definicí „jílu“ je spojená také definice „jílových minerálů“. Pří její specifikaci však narážíme na jisté problémy. 

Z obecně mineralogického hlediska se nemůžeme při definici minerálů opírat o klasifikační kategorie jako jsou 

velikosti částic či míra plasticity, neboť tyto mezi ně nepatří (a ani nemohou patřit). Ztotožňovat pojem „jílové 

minerály“ s minerály, které jsou obsaženy v jílech, je také nepřijatelné a to nejen proto, že v jílech může být 

celá řada minerálů patřících do různých skupin platného mineralogického systému, ale také proto, že to 

odporuje dosavadnímu chápání pojmu „jílový minerál“ odbornou komunitou. Z tohoto pohledu by bylo 

například velmi obtížné akceptovat zařazení křemene mezi jílové minerály, i přesto, že se v jílech poměrně 

často vyskytuje. Přes tyto problémy se spojená nomenklaturní komise AIPEA a CMS (Guggenheim a Martin, 

1995) dohodla, že minerály přítomné v jílech lze rozdělit do dvou následujících skupin: 

1. Jílové minerály - mezi ně patří nejen všechny fylosilikáty, ale také další minerály, jako například 

minerály skupiny alofánu, či některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy, které udělují jílům plasticitu a 

které se vytvrzují po vysušení či vypálení. Na rozdíl od fylosilikátů, bývají však obvykle pouze 

minoritními složkami jílů. 

2. Doprovodné minerály - jsou pak ty minerály, které sice mohou být v jílech obsažené, ale nepatří mezi 

výše uvedené jílové minerály. 

Z prvního bodu tedy vyplývá, že mezi jílové minerály mohou být řazeny i jiné minerály, nežli jsou fylosilikáty. 

Tuto okolnost lze považovat za jistý posun v nomenklatuře, neboť jak v roce 1972 (viz. Brindley a Pedro, 1972 

nebo Konta, 1973), tak i v roce 1980 (Bailey el al., 1980) definovala názvoslovná komise AIPEA jílové minerály 

jako minerály patřící do fylosilikátů, obsahující spojité dvourozměrně periodické sítě tetraedrů (s tetraedry 

spojenými třemi vrcholy), které jsou spojeny s dvojrozměrně periodickými sítěmi oktaedrů buď skupinami 

kationů s koordinační sférou nebo jednotlivými kationy. Požadavek na spojitost dvojrozměrně periodických sítí 

nedovoloval navíc do této skupiny řadit například minerály s vrstevnými strukturami typu palygorskitu či 

sépiolitu. I v této otázce však došlo k posunu (viz zpráva nomenklaturní komise AIPEA; Martin et al., 1991) a to 

tím, že mezi fylosilikáty byly zařazeny nejen tzv. planární fylosilikáty, jejichž struktura obsahují spojité 

dvojrozměrně periodické sítě tetraedrů a oktaedrů, ale také tzv. neplenární fylosilikáty v jejichž strukturách 

dochází k periodickému narušení planární fylosilikátové struktury, nebo k ohnutí, či cylindrickému svinutí 

fylosilikátových sítí. Podle těchto strukturních rysů jsou neplenární fylosilikáty dále děleny na modulované a 

cylindrické či sféroidní [1].  

S ohledem na výše uvedené klasifikace a složení je bentonit řazen mezi planární fylosilkáty do skupiny smektitů. 

 

 Specifikace bentonitu 4.2

4.2.1 Definice bentonitu 

Bentonit je hornina vznikající mechanickým a chemickým zvětráváním mateční horniny (v alkalickém 

prostředí), především sopečných tufů a tufitů, v menší míře i andezitů, ryolitů, čedičů a jiných převážně 

třetihorních hornin. Je charakteristický vysokým obsahem jílových nerostů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nerost
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Jedná se o reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou absorpční vlastnost, vysokou 

schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Nositeli těchto 

vlastností jsou jílové minerály, především montmorillonit, případně beidelit. Chemické i minerální složení 

horniny je velmi proměnlivé a závislé na vzniku ložiska. Technologicky se k bentonitům řadí i montmorillonitické 

jíly, u nichž obsah montmorillonitu výrazně ovlivňuje jejich vlastnosti a umožňuje jejich průmyslové využití. 

Bentonity lze dělit dle bobtnavosti na: 

Silně bobtnavé – sodné bentonity tzv. bentonity wyomingského typu. Ložiska této suroviny se 

nacházejí především v USA, v ČR se ložiska sodných bentonitů nevyskytují. 

Méně bobtnavé – obsahující převážně draslík, vápník a hořčík. Tyto bentonity lze průmyslově 

obohacovat sodíkem tzv. aktivací, bobtnací schopnosti aktivovaných bentonitů však stále nedosáhnou takové 

hodnoty jako u Wyomingu. 

4.2.2 Princip bentonitových izolací 

Funkce bentonitové izolace je založena na původem přírodním materiálu bentonitu. Bentonit je směs 

minerálů s převahou montmorilonitu, který při styku s vodou okamžitě reaguje a tím vytváří izolační vrstvu. Po 

aktivování izolace, tedy vytvoření izolační vrstvy, je zabráněno pronikající vodě k izolaci nebo konstrukci v 

migraci podél konstrukce. Dle rozsahu poškozené izolace lze rozdělit efektivitu bentinitové izolace na dvě 

základní hlediska: 

1) v případě malého poškození izolace (rozříznutí izolace) dojde aktivací izolace k utěsnění 

poškozeného místa 

2) při rozměrnějších poškození izolace (odstranění kusu izolace) dojde k ohraničení poškozeného místa 

a tím definování přesného místa pro případnou injektáž.  

Hlavním a nejdůležitějším předpokladem pro vhodné a správné použití bentonitové izolace je její uložení tak 

aby v případě styku s vodou byla pod tlakem a tím bylo využito správně bobtnavého efektu izolace. 

Existuje řada ložisek, avšak bentonit pocházející z ložiska v Kalifornii (USA) má nejlepší potřebné vlastnosti ze 

všech ložisek na světě pro výrobu izolací konstrukcí. 

Tento materiál je pak dle jednotlivých výrobců a druhů izolací upravován. Jednou z úprav bentonitu jsou např. 

příměsi na zpomalení nebo oddálení reakce s vodou. Na dnešním trhu existuje řada výrobků, které jsou 

založeny na funkci bentonitu, např. bentonitové rohože (izolace), pásky, tmely.  

Na následujících obrázcích je zdokumentována funkce bentonitu. Do plastového válce byl vsypán suchý 

bentonit a následně shora zalit vodou. Okamžitě po nalití vody byl válec zvednut a přesunut vedle původního 

místa. Na původním místě zůstal suchý vysypaný bentonit, který při nalití vody nebyl aktivován. Roztažnost 

bentonitu je schopna udržet zbylou vodu ve válci aniž by prosákla skrz aktivovanou vrstvu bentonitu. 

 
Obrázek 1 – Princip bentonitové izolace – příprava 

testu. 

 
Obrázek 2 – Princip bentonitové izolace – naplnění 

válce bentonitem. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezidu%C3%A1ln%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
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 Specifikace testovaného materiálu a prostředí 4.3

4.3.1 Testovaný materiál 

Ve své disertační práci se zabývám prověřením možností a vlastností bentonitových rohoží. Do 

bentonitových rohoží se aplikují dva základní druhy bentonitu, buď tzv. suchý nebo předhydratovaný. Ty pak 

mohou být dále upraveny dle agresivity vody. V dnešní době se na trhu s izolacemi vyskytuje řada výrobků, u 

kterých je především kombinována vrstva bentonitu s rohoží nebo fólií jako nosnou konstrukcí výrobku. 

Pro svou práci jsem využil výrobky VOLTEX (bentonitová rohož) od společnosti CETCO, DUAL SEAL (bentonitový 

kompozit) od společnosti ZENIT a rohož EUROBENT. 

Izolace DUAL SEAL je bentonitový kompozit sestávající z vrstvy sodné bentonitové hlíny a vysokotuhostní 

polyetylénové (HDPE) folie.  

Vybrané technické specifikace izolace DUAL SEAL: 

Celková tloušťka membrány     3,5 – 4 mm. 

Schopnost nabobtnání membrány (sodný bentonit)   přibl. 6 krát. 

Teploty při instalaci      -30°C až +55°C. 

Definitivní poškození membrány při protažení  700 % (týká se fóliové vrstvy izolace). 

Odolnost vůči hydrostatickému tlaku    0,46 MPa. 

 

 
Obrázek 3 – Princip bentonitové izolace – aktivace 

bentonitu. 

 
Obrázek 4 – Princip bentonitové izolace – 

utěsnění válce aktivovaným bentonitem. 

 
Obrázek 5 – Bentonitový kompozit DUAL SEAL – vnější 

strana. 

Obrázek 6 – Bentonitový kompozit DUAL SEAL – vnitřní 

strana. 
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Izolace VOLTEX je bentonitová rohož, která se skládá z vrstvy bentonitu sodného rovnoměrně uloženého mezi 

dvěmi (tkanou a netkanou) polypropylénovými geotextiliemi vysoké pevnosti. Způsob prošití geotextilie 

zabraňuje přemístění bentonitu mezi polypropylénovými geotextiliemi. 

Vybrané technické specifikace izolace VOLTEX: 

Celková tloušťka rohože za sucha    6,7 mm  EN 9863-1 

Teploty při instalaci    od -32°C  ASTM D-1970 

Odolnost vůči hydrostatickému tlaku  0,702 MPa ASTM D-5385 

Odolnost vůči protlačení (CBR)  1,5 kN  EN ISO 12236 

Obsah bentonitu     4,80 kg/m2 EN 14196 

Absorbce vody    24 ml/2g ASTM D-5890 

Pevnost v tahu     8 kN/m  EN ISO 10319 

 

Vybrané technické specifikace izolace EUROBENT 5000: 

Celková tloušťka rohože za sucha    7,0 mm    

Odolnost vůči protlačení (CBR)  2,5 kN  EN ISO 12236 

Obsah bentonitu     5,00 kg/m2   

Absorbce vody    25 ml/2g ASTM D-5890 

Pevnost v tahu     10 kN/m  EN ISO 10319 

 

4.3.2 Specifikace prostředí 

Zájmové území leží v pražské pánvi, dílčím sedimentačním prostoru rozsáhlého barrandienského 

synklinoria, v němž je skalní podloží tvořeno zvrásněným komplexem aleuropeletických břidlic, drob, pískovců a 

křemenců paleozojického stáří. Mladší geologické útvary jsou zastoupeny až kvarterními pokryvy (eolické, 

deluviální a fluviální sedimenty) s překrytím antropogenními sedimety (navážky) jako důsledek stavební 

činnosti. 

Pokryvné útvary v tomto území jsou representovány především fluviálními náplavovými (holocén) sedimenty 

(hlíny až písčité hlíny mocnosti 0,6 – 1,7 m) a fluviálními sedimenty údolní maninské terasy (špatně zrněné písky 

 
Obrázek 7 – Bentonitová rohož Voltex – vnitřní strana. 

 

Obrázek 8 – Bentonitová rohož Voltex – řez s vnější 

stranou. 
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a štěrky s obsahem valounů křemene ve svrchních partiích velikosti 8 cm, hlouběji do 15 cm, při skalní bázi i 

větší balvany). Nad těmito sedimenty se nacházejí antropogenní sedimenty (navážky, mocnosti do 1,5 m). 

Skalní podloží v tomto území tvoří souvrství dobrotivské, které je zastoupeno facií skaleckých křemenců, 

převážně ve vývoji drobových a jílovitopísčitých břidlic až prachovců, s ojedinělými lavicemi křemenců. Droby a 

drobové břidlice jsou šedé až tmavošedé, hrubě slídnaté, tence deskovité, makroskopicky silně připomínají 

droby letenských břidlic. Jedná se o horniny obtížně rozpojitelné, které odolávají zvětrávání. Úroveň hloubky 

skalní báze je cca 7-7,5 m pod povrchem [4]. 

 

 Testy izolací prováděné výrobcem izolace 4.4

Ověření vlastností a funkce izolace při styku s vodou po zabudování do konstrukce nebylo dosud 

oficiálně provedeno a výsledky nikde publikovány. Veškeré testy izolací dodávané od výrobců jednotlivých typů 

materiálů jsou prováděny jen v laboratořích se zaměřením na požadované parametry, ale bez ohledu na vnější 

vlivy vyskytující se při realizaci nebo po zabudování do definitivní konstrukce.  

Vstupní kontrole kvality je podrobována jak geotextílie, tak i bentonit (sleduje se především plošná hmotnost 

geotextílií a u bentonitu obsah montmorillonitu, „methyleneblue absorption VDG P69“). 

Vlastní výroba spočívá v propojení konstrukce těchto třech vrstev výrobní technologií tzv. vpichem. Tímto 

způsobem je zabezpečeno celoplošné spojení vrstev do kompozitu a dokonalá fixace vrstvy bentonitu sodného 

o definované tloušťce. 

Tabulka 1 – Parametry kontrolovány výrobcem bentonitové rohože VOLTEX [7].  

Parametr Norma Jednotka Četnost zkoušek 

Index bobtnání bentonitu ASTM D 5890 ml/2g každých 4‘000m2 

Index ztráty kapaliny bentonitu ASTM D 5891 ml každých 4‘000m2 

Plošná hmotnost bentonitové 
složky 

EN 14196 kg/m2 každých 4‘000m2 

Propustnost/index flux kompozitu ASTM D 5887 m
3
/m

2
/s každý výrobní týden  

(průměrně každých 75‘000m2) 

Propustnost/hydraulická vodivost 
kompozitu 

ASTM D 5887 cm/s každý výrobní týden  

(průměrně každých 75‘000m2) 

Pevnost v tahu kompozitu EN ISO 10319 kN/m každých 4‘000m2 

CBR-test kompozitu EN ISO 12236 kN každých 4‘000m2 

Tažnost kompozitu EN ISO 10319 % každých 4‘000m2 

Pevnost při odlupování kompozitu ASTM D 6496 N/10cm každých 4‘000m2 

Délka a šířka role kompozitu  m průběžně 
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5 METODY ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro ověření vlastností a možností využití bentonitových izolací pro rozlehlé stavby typu dopravních staveb 

jsou využívány poznatky z realizace bentonitových izolací VOLTEX a DUAL SEAL v rámci stavby hloubených 

tunelů MO Špejchar – Pelc-Tyrolka. Jedná se o úsek hloubených tunelů s použitím dvou typů konstrukcí tunelů 

(rámových a klenbových). Celková délka těchto tunelů je 600 m. Jedná se o rozsáhlé staveniště, na kterém lze 

sledovat veškeré nepříznivé klimatické vlivy ovlivňující realizaci izolací pomocí bentonitových izolací.  

Dále budou pak prováděny zkoušky izolací ve speciálních skleněných nádobách, ve kterých bude simulováno 

prostředí tunelů budovaných v otevřené stavební jámě a klimatické vlivy při realizaci. V rámci těchto zkoušek 

bude sledována saturace bentonitové izolace při kontaktu s vodou včetně funkce spojů izolace. 

 

 Volba vhodného objektu pro řešení problematiky 5.1

Pro řešení problematiky použití bentonitových izolací bylo nutné zvolit stavbu, velkého rozsahu, která 

bude během své realizace vystavena všem klimatickým a povětrnostním vlivům. Rovněž měla být definitivní 

konstrukce s izolačním systémem vystavena tlakové vodě, aby bylo možné pozorovat funkci izolace 

v podmínkách, pro které byla navržena. 

Stavbou, která splňuje všechny tyto podmínky byla a je stavba MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka, 0079 Trója. 

Taktéž je tato stavba někdy nazývána tunelový komplex Blanka. Úsek stavby 0079 Trója, je situován podél řeky 

Vltavy v městské části Praha – Trója. Bentonitové izolace jsou zde použity na úseku 550m tunelů, které jsou 

budovány v otevřené stavební jámě. 

Dalším objektem vhodným pro zpracování další části této výzkumné práce byl objekt podchodu pod tratí SŽDC 

v Praze – Holešovicích. Oficiální název tohoto objektu je: SO 9031.03.01 Mostní objekt v km 4,253 traťového 

úseku č.0791 Praha-Libeň – Praha-Holešovice, Podchod pod železniční tratí v ulici Partyzánské. Této objekt 

prochází násypovým tělesem nad úrovní hladiny podzemní vody a jeho délka činí 48,8m. 

Izolace navržené a použité pro výše uvedené objekty jsem se rozhodl podrobit testům se simulací prostředí 

v definitivním stavu nebo při realizaci. 

 

 Pasportizace realizace bentonitových izolací na rozsáhlé stavbě 5.2

V této části výzkumné práce jsem se rozhodl zaměřit na skutečné problémy a technicky složité místa 

vznikající při realizaci bentonitových izolací v rámci realizace stavby MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka. Probíhala 

pasportizace špatných i dobrých realizací vždy se zaměřením na příčinu vzniku poškození. Na základě této 

pasportizace byl vytvořen seznam rizik pro rozsáhlé stavby při realizaci bentonitových izolací. 

Rovněž byl detailně mapován průběh funkce izolace po natlakování okolí tunelu při navrácení hladiny podzemní 

vody do původního stavu (definitivního stavu). 

 

 Ověření vlastností a funkce bentonitové izolace pomocí testů 5.3

Pro ověření vlastností bentonitových izolací byly zvoleny testy izolací, při kterých bylo simulováno 

prostředí po zabudování izolace do konstrukce. Nejvhodnější metodou jak zmapovat funkci izolace při její 

aktivaci v době styku s vodou bylo provedení testů v nádobách z plexiskla, které umožnily detailní 

zdokumentování postupné aktivace izolace. 
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Tyto skleněné nádoby byly provedeny s perforovaným dnem, pod které byly umístěny svody pro vytékající 

vodu, která protekla skrz izolaci. Do nádob byl umístěn perforovaný válec obalený geotextílií, pro měření výšky 

hladiny vody, tak aby byl zajištěn stejný tlak vodního sloupce dle potřeby technologických postupů jednotlivých 

testů. 

Každá zkouška byla zaznamenávána do protokolu. Celkem bylo provedeno 32 testů, přičemž byly testovány 3 

typy bentonitových izolací za různých podmínek. Tyto jednotlivé testy jsou popsány v další části této práce. 

Pro testy bentonitových izolací byly vybrány shodné materiály, které byly použity při realizaci tunelových 

konstrukcí v rámci výstavby MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka a to z toho důvodu aby bylo možné porovnat 

výsledky z testů s reálnou situací na staveništi. Zároveň bylo možné na základě zmapování funkce izolací při 

testech vyhodnotit případné průsaky na stavbě a stanovit vhodný postup sanací. K těmto materiálům byl ještě 

navíc u některých testů vyzkoušen materiál Eurobent pro porovnání výsledků i s jinými typy materiálů. 

 

 Návrh bentonitového izolačního systému do ražených objektů 5.4

Pro návrh systému byly využity zkušenosti z realizace bentonitových izolací v rámci výstavby hloubených 

tunelů a provádění fóliových izolací v ražených tunelech. Tyto poznatky byly zhodnoceny a implementovány do 

prostředí raženého objektu. Byl tak vytvořen návrh izolačního souvrství včetně řešení detailů a technologického 

způsobu pokládky v ražených tunelech s menšími přítoky vody při realizaci. 

 

 Návrh technických podmínek pro realizaci bentonitových izolací 5.5

Na základě provedených testů a zkušeností z realizace rozsáhlé stavby MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka byl 

zpracován technologický postup pro realizaci bentonitových izolací na rozsáhlých stavbách pro konstrukce 

tunelů budovaných v otevřené stavební jámě a taktéž pro ražené objekty. 

 
Obrázek 9 – Zkušební místnost s umístěnými skleněnými nádobami pro testy izolací. 
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6 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Jednotlivé výsledky práce jsou popsány v následujících kapitolách, které řeší dílčí cíle disertační práce.  

 

 Ověření vlastností a vyhodnocení výsledků funkce bentonitových izolací 6.1
pomocí testů 

V této části práce jsou detailně popsány průběhy jednotlivých testů a výsledky naměřených hodnot 

bentonitových izolací Voltex, Dual Seal a Eurobent. Testy probíhaly v uzavřeném prostoru haly, tak aby nebyly 

výsledky ovlivněny klimatickými podmínkami. 

6.1.1 Test izolace bez spojů s nevyhovujícím podkladem (simulace vzniku kaveren) 

V prvním z testů byla ověřována závislost bentonitové izolace na kvalitě podkladu pro pokládku 

bentonitové izolace. Tato zkouška byla zvolena z důvodu ověření vlivu kvality povrchu podkladu na funkci 

izolace a také s ohledem skutečnost rozšíření mýtu mezi stavebním personálem během realizace již 

zmiňovaných tunelů o tom, že bentonitové izolace vydrží vše a lze je aplikovat na jakékoli podklady.  

Z tohoto důvodu byl zvolen test bentonitové izolace na nevhodném podkladu, při kterém byl simulován vznik 

tzv. kaveren mezi izolací a podkladem (podkladním betonem. Nevyhovujícím podkladem pro pokládku 

bentonitové izolace je podklad s povrchem vykazujícím následující vlastnosti: 

- Nerovný podklad s ostrými hranami, nečistotami, úlomky betonů a jiných materiálů, s výskytem 

drtě nebo kameniva, povrchové vody a ledu, nebo jiných materiálů, které by mohly překážet 

pokládce izolačního systému. 

- Povrch s výčnělky nebo prohlubněmi většími než 10mm. 

- Povrch s nezapravenými otvory po bednících tyčích. 

- Prostupy chrániček a potrubí nezajištěné proti posunu. 

Při simulaci výše zmíněného prostředí byly testovány materiály Voltex a Eurobent, které jsou si strukturou 

izolace podobné. 

 

 
Obrázek 10 – Zkouška funkce izolace VOLTEX – 

vysypání nádoby frakcí 8-32mm. 

 

Obrázek 11 – Zkouška funkce izolace VOLTEX – 

nádoba před napuštěním vodou. 



Využití bentonitových izolací v dopravním stavitelství 

DISERTAČNÍ  PRÁCE  

Ing. Jiří Husárik  16 

 

 

Závěr testu – Obě izolace Voltex i Eurobent propustily po určitou dobu vodu skrz izolaci, ale následně po 

aktivaci bentonitové vrstvy byla propustnost zastavena. Aktivace trvala cca 20min. Bentonitové izolace jsou 

tedy závislé na kvalitě podkladu, jelikož při vzniku malých kaveren jsou po určitou dobu propustné, ale následně 

začnou plnit svou funkci. U velkých kaveren by mohlo však dojít k tomu, že by izolace mohla vodu propouštět 

stále. 

6.1.2 Test izolace bez spojů s vyhovujícím podkladem 

V tomto testu označeném jako test č.1B byla zkoušena izolace Voltex a test byl zaměřen na funkci 

izolace v ploše bez spojů na vhodném podkladu bez kaveren a hnízd. Tato zkouška byla provedena pro 

porovnání s předchozím testem na nevhodném podkladu. 

Pro vhodné vyložení izolace tak aby nevznikly kaverny, byla použita větší nádoba o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,8m, 

rovněž s perforovaným dnem.  

 

 
Obrázek 12 – Zkouška funkce izolace VOLTEX – 

nádoba po napuštění vodou. 

 

Obrázek 13 – Zkouška funkce izolace VOLTEX – 

vytékající vody z nádoby. 

 

Obrázek 14 – Nádoba z plexiskla se zhutněným 

zásypem písku. 

 

Obrázek 15 – Stěna nádoby z plexiskla pro sledování 

aktivace izolace a eliminaci případných kaveren. 

 

Obrázek 16 – Kontrola výšky hladiny vody. 

 

Obrázek 17 – Propuštění minimálního množství vody 

skrz izolaci v přeložených rozích. 
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Závěr testu – Na stěnách z plexiskla bylo možné přesně sledovat postupnou aktivaci rohože. Izolace propustila 

vodu jen v choulostivých místech v rozích nádoby, kde se nedalo docílit dokonalého přítlaku izolace vlivem 

přeložení izolace i přes co nejlepší vyložení izolace v nádobě. Na vhodném povrchu podkladu pod izolaci se 

izolace aktivuje velice rychle, dřív než projde voda skrz izolaci a proto v rámci tohoto testu nevytekla žádná 

voda z nádoby. Izolace tedy v suchém stavu nepropustí v ploše vodu ani v době aktivace. 

6.1.3 Test izolace se spojem (záplatou) ze spodu 

V tomto testu byla zkoušena propustnost spojů jednotlivých izolací a případných záplat v místě 

poškození, jelikož největším problém všech izolací jsou právě detaily a spoje izolací. Tento druh spoje 

doporučuje výrobce izolace Voltex a takto vytvořený spoj j způsobí, že při betonáži je záplata vbetonována do 

konstrukce. 

 

 

Závěr testu – Izolace během aktivace při styku s vodou propouštěla vodu skrz spoj záplaty přes geotextílie, 

které fungovaly jako drény do doby než bentonitová vrstva prorostla skrz geotextílie a zastavila průsak vody. Po 

vyčerpání vody a opětovném naplnění nádoby vodu se objevila voda ve sběrné nádobě, ale jednalo se o řádově 

menší množství a voda již neprosakovala v okolí záplaty ale v místech rohů a převážně se jednalo o vodu, která 

byla vsáknuta do spodní části geotextílie. 

Bentonitová izolace tedy v případě že není aktivována před stykem s tlakovou vodou propustí vodu skrz spoje, 

ale následně tyto spoje prorůstáním aktivovaného bentonitu utěsní. Podle postupu prosáknuté vody a jejím 

ohraničení na stěnách a dně nádoby je zřejmé, že izolace neumožňuje migraci vody podél konstrukce za izolací. 

Samotný fakt, že izolace se při betonáži spojí s konstrukcí, znamená, že postup prosáknuté vody bude ještě 

menší než při testu kdy izolace byla položena na hladkém skleněném povrchu. 

 
Obrázek 18 – Uložení záplaty v nádobě z plexiskla na 

dno. 

 

Obrázek 19 – Vyizolovaná nádoba před zásypem. 

 

Obrázek 20 – Stěna nádoby s izolací po naplnění 

nádoby vodou. 

 

Obrázek 21 – Průsak vody a aktivace izolace v místě 

záplaty na dně. 



Využití bentonitových izolací v dopravním stavitelství 

DISERTAČNÍ  PRÁCE  

Ing. Jiří Husárik  18 

 

6.1.4 Test izolace se spojem (záplatou) shora 

Tento test byl zvolen z důvodu získání poznatků spojených s provedením záplaty z opačné strany 

izolace než doporučuje výrobce izolace Voltex.  

 

 

 
Obrázek 22 – Odchytávání vody z průsaku skrz spoj 

záplaty a v okolí rohů nádoby. 

 

Obrázek 23 – Vyčerpání vody přes perforovanou 

trubku pro zahájení testu s kolísáním hladiny. 

 

Obrázek 24 – Umístění záplaty z horní strany. 

 

Obrázek 25 – Detail vyložení izolace v rohu nádoby po 

naplnění pískem. 

 
Obrázek 26 – Průsak v okolí otvoru v izolaci. 

 

Obrázek 27 – Postupné zvětšování průsaku v místě 

otvoru v izolaci. 
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Závěr testu – Izolace opět prokázala schopnost utěsnit spoj a místo poškození izolace, nicméně záplata shora 

propustila větší množství vody. Tato skutečnost je zapříčiněna dočasným fungováním geotextílie jako drenážní 

vrstvy, kdy při záplatě shora je sváděná voda z plochy 0,25m2 do otvoru o velikosti 0,06m2.  Izolace tedy utěsní 

prostor, ale v době aktivace přivede ke konstrukci v místě porušení větší množství vody než při záplatě ze 

spodu. 

6.1.5 Test izolace s tupým spojem (záplatou) 

Test se spojem (záplatou) na tupo byl zvolen s ohledem na množství propuštěné vody během 

předchozích dvou testů umístění záplaty shora a ze spoda. U obou těchto spojů fungovalo přeložení izolací 

geotextíliemi přes sebe jako drenážní vrstva do doby než bentonit prorostl skrz tyto geotextílie. Záplata na tupo 

by měla tento problém odstranit jelikož zde v místě porušení nedochází k překryvu geotextílií Obrázek 31. 

 

 
Obrázek 28 – Stav izolace po ukončení testu a vybrání 

písku z nádoby. 

 

Obrázek 29 – Stav bentonitového tmelu po ukončení 

testu. 

 
Obrázek 30 – Vyizolovaná nádoba s otvorem pro 

záplatu. 

 

Obrázek 31 – Umístění záplaty se spojem natupo. 

 
Obrázek 32 – Počáteční aktivace bentonitové vrstvy ve 

spoji. 

 

Obrázek 33 – Postupná aktivace rohože na dně 

nádoby. 
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Závěr testu – Během obou cyklů testů se záplatou na tupo, nedošlo k průsaku vody skrz záplatu nebo spoj 

záplaty. Veškeré průsaky byly spojeny s choulostivými místy testovaných nádob a to s jejich rohy, kde bylo 

problematické izolaci vyskládat. Rovněž na stěnách nádoby nebyly patrné žádné průsaky.  

Při kontrole spojů a záplaty po ukončení testů nebylo zjištěno žádné porušení izolace ani záplaty. Záplata byla 

aktivována, ale spodní část geotextílie nebyla zcela nasycena vodou. Tato skutečnost dokládá fakt, že skrz spoj 

záplaty neprosákla žádná voda. 

6.1.6 Test izolace při aktivování deštěm  

Následující test byl zvolen s ohledem na prostředí rozsáhlých staveb a vliv klimatických podmínek. 

Jedním z hlavních rizik a při rozsáhlých stavbách častým jevem bývá déšť. Byl tedy testován vliv deště na funkci 

izolace v době po pokládce před vytvořením potřebného přítlaku pomocí betonáže nebo zásypu. Pro tento test 

byla zvolena varianta se záplatou shora, jelikož při této záplatě došlo k největším průsakům. 

 

Závěr testu – Simulací deště byla izolace aktivována ještě před vytvořením tlaku. Tato skutečnost nezhoršila 

funkci izolace a naopak došlo k oddálení průsaku 1 a 3litrů vody. V celku došlo také k protečení menšího 

množství vody než při stejných testech bez simulace vody. 

6.1.7 Test izolace Dual Seal se záplatou a spoji v rozích 

Test kompozitu Dual Seal proveden jako srovnávací s testem rohože Voltex a pro ověření vlastností 

spojů. Kompozit Dual Seal nemá ve své struktuře žádnou drenážní vrstvu a proto se očekávaly lepší výsledky. 

Záplata pro tento test byla zvolena se záplatou shora, protože tento typ záplaty je předepsán výrobcem izolace 

s ohledem na její použití. Izolace Dual Seal se používá pro izolování již vybetonovaných konstrukcí. 

 

Obrázek 34 – Pokládka záplaty s horní strany pro test 

se simulací deště. 

 

Obrázek 35 – Simulace deště po pokládce před 

naplněním pískem (betonáží). 

 
Obrázek 36 – Umístění záplaty z horní strany. 

 

Obrázek 37 – Pohled na spodní stranu záplaty na dně 

nádoby. 



Využití bentonitových izolací v dopravním stavitelství 

DISERTAČNÍ  PRÁCE  

Ing. Jiří Husárik   21 

 

 

 

 

Závěr testu – Během tohoto testu bylo přesně patrné jak probíhá aktivace bentonitové vrstvy, jelikož bentonit 

byl v přímém kontaktu se stěnami a dnem nádoby na kterých byla aktivace dobře viditelná. 

V místě záplaty, kde byl přítlak dostatečný nedošlo k žádnému průsaku, což znamená, že když izolační materiál 

nemá v konstrukci žádnou „drenážní“ vrstvu, tak bentonit utěsní spoje okamžitě při styku s vodou. 

6.1.8 Vyhodnocení provedených testů 

Jednoznačný závěr lze učinit ohledně podkladu pro bentonitovou izolaci. Při vytvoření kaveren je 

izolace po určitou dobu propustná a aktivace izolace do fáze utěsnění v místě nevhodného podkladu je delší. 

Navíc při vytvoření větší kaverny by nemuselo k zastavení průsaků vůbec dojít. Správná funkce bentonitové 

izolace tedy závisí na kvalitě podkladu pod izolaci a u typů bentonitových rohoží realizovaných před betonáží 

železobetonových konstrukcí taktéž na kvalitě provedení betonáže želbet. konstrukce tak, aby nedocházelo ke 

vzniku kaveren a hnízd v betonu.  

Izolace Voltex bez záplat v podmínkách s vhodným podkladem potvrdila svoji funkci a nepropustila žádnou 

vodu. Izolace je tedy v ploše nepropustná a opět jako u všech jiných izolací závisí množství propuštěné vody a 

její funkce na spojích. 

Pro optické znázornění a srovnání jednotlivých testů byly zpracovány grafy Obrázek 42, Obrázek 43. 

 
Obrázek 38 – Aktivace izolace po průsaku vody na dně 

nádoby u spoje izolace v rozích (nedokonalý přítlak 

v rohu). 

 

Obrázek 39 – Pohled na záplatu bez průsaku a 

aktivace (místo s dobrým přítlakem od vrstvy písku). 

 

Obrázek 40 – Pohled na celou spodní stranu záplaty 

(aktivace pouze části záplaty ve spoji). 

 

Obrázek 41 – Pohled na prázdnou nádobu s místy kde 

byla aktivovaná izolace Dual Seal. 
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Jednotlivé výsledky testů odpovídají průběhům jednotlivých testů, ale množství vody je částečně zavádějící, 

jelikož k průsakům docházelo vždy hlavně v rozích nádoby, kde bylo problematické vyložení izolace a také 

dosažení požadovaného přítlaku bylo problematické i přesto, že těmto místům byla věnována mimořádná 

pozornost. Z tohoto důvodu jsou některé výsledky zavádějící a částečně zkreslené. Takovým příkladem jsou 

např. testy záplaty shora u rohože Voltex, kde test č.2 vykázal dvojnásobné průsaky než testy č.4 a 6. 

Na základě výše uvedeného je nejdůležitějším faktorem pro srovnání jednotlivých testů výsledek zmapování 

průběhu testů a množství průsaku v místě jednotlivých typů záplat. 

 

 

Obrázek 42 – Graf průsaku vody při testování různých typů záplat izolace 

Dle grafu Obrázek 42 a taktéž skutečného průběhu testu byly jednotlivé záplaty u rohože Voltex  vyhodnoceny 

následovně: 

- Záplata na tupo – v testech vyšla jednoznačeně jako nejlepší záplata, nepropustila žádnou vodu, 

protože v místě tupého spoje nevznikla žádná drenážní vrstva. Výsledek byl srovnatelný s rohoží 

Dual Seal a nebo s testem rohože Voltex bez záplaty. 

- Záplata ze spodu – jedná se o záplatu, kterou doporučuje výrobce izolace. Při vbetonování záplaty 

do konstrukce by tato záplata mohla vykázat ve skutečnosti příznivější výsledky. 

- Záplata shora aktivovaná deštěm – samotná simulace deště nezapříčinila zhoršení vlastností 

bentonitové izolace. Vůči stejnému typu záplaty došlo ke zmenšení průsaku, jelikož izolační vrstva 

byla již aktivována. 

- Záplata shora – tato záplata vykázala nejhorší výsledky. V místě spoje fungovala geotextílie jako 

drenáž a záplata umístěná proti vodě měla funkci trychtýře, který drénoval vodu z plochy 500 x 

500mm do otvoru 250 x 250mm. Tento typ záplaty doporučuji nepoužívat a spíše při nalezení 

podobného spoje na stavbě doporučuji předělání záplaty. 

Test kompozitu Dual Seal vykázal velice dobré výsledky, jelikož nepropustil téměř žádnou vodu. Tato skutečnost 

vychází hlavně z konstrukčního řešení izolace, protože v místě spoje záplaty nevznikla žádná drenážní vrstva 

jako je tomu u rohože Voltex. Byly tedy potvrzeny vlastnosti a funkce izolace udávané výrobcem. 

Spoje, které při testu simulace kolísání hladiny vody nepropustily žádnou vodu byly test izolace Voltex ze 

spojem na tupo (voda prosákla jen v rozích nádoby) a kompozitu Dual Seal. U ostatních spojů a materiálů došlo 

vždy k propuštění vody, ačkoli již tyto průsaky byly mnohem menší než při testech kdy docházelo k aktivaci 

izolace až po zalití nádoby vodou. Snížení množství prosáknuté vody bylo z důvodu již aktivované vrstvy 

bentonitové izolace. 
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Ze spojů rohože Voltex dopadl nejlépe spoj na tupo. Na druhé místo bych zařadil záplatu aktivovanou deštěm, 

jelikož většina vody uvedené v tabulce protekla v místě rohů nádoby.  Nejhorším spojem se opět prokázal spoj 

shora u izolace Voltex. 

 

 

Obrázek 43 – Graf průsaku vody při testech vlivu kolísání hladiny vody na propustnost izolace 

 

 Vyhodnocení údajů z realizace bentonitových izolací v rámci výstavby 6.2
tunelů v otevřené stavební jámě v nepříznivém prostředí s tlakovou 
vodou 

Detailní mapování průběhu realizace a funkce izolace v definitivním stavu bylo prováděno na stavbě 

0079 Trója, MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka. Období realizace kdy byly postupně prováděny izolační práce začalo 

v červnu 2008 a skončilo v květnu 2012. 

6.2.1 Pasportizace údajů z realizace tunelů 

Hlavní částí této kapitoly je pasportizace údajů stavu a chování bentonitových rohoží po uzavření 

čerpacích studní a tím natlakování okolí trasy tunelů. Toto měření je doporučováno během výstavby a také po 

uvedení stavby do provozu s ohledem na životnost tunelů [2]. 

Od uzavření čerpacích studní byl odečítán tlak z manometrů na jednotlivých studních. U všech studní se tlak 

ustálil po čtyřech dnech od uzavření studní v konstrukcích budovaných v otevřené stavební jámě. Toto ustálení 

bylo stabilní do doby uzavření čerpacích studní v ražených tunelech. Po tomto uzavření stoupnul tlak u všech 

studní a hodnota tlaku se opět ustálila po čtyřech dnech. Od této doby je tlak v jednotlivých studních stabilní a 

nedochází k žádným změnám. 

Výsledky měření tlaků v jednotlivých studních jsou zpracovány do grafů Obrázek 44. Po uzavření studní se vždy 

tlak ustálil po čtyřech dnech a následně byl již ustálený.  
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Obrázek 44 – Graf průběhu tlaku ve studních č.4,5 po uzavření čerpacích studen v tunelech 

Od doby uzavření studní byl také prováděn detailní pasport všech průsaků vody do konstrukcí tunelů. 

Jednotlivé průsakové místa byly zakresleny do situací a zdokumentovány fotografiemi.  

Při pravidelných kontrolách byly jednotlivé průsaky vyhodnocovány a byly prováděny rozhodnutí o injektážích. 

Celkem bylo zmapováno 175 míst s průsakem, z toho bylo 78 míst zainjektováno což činí 44,6% a zbylé průsaky 

vyschly. Tím byla potvrzena funkce izolací ověřená při testech se simulacemi prostředí, jelikož izolace propustila 

vodu ve spojích a případně v místech poškození. Tam kde došlo k průsaku v místě spojů, následně jednotlivé 

průsaky vyschly, protože došlo k utěsnění spojů pomocí aktivovaného bentonitu a voda propuštěná do 

konstrukce postupně vytekla. Veškeré průsaky se objevily v místě smršťovacích trhlin nebo dilatací. Počet míst 

tedy přímo nesouvisí s počtem míst poškození. Voda, která v místě poškození nebo spoje protekla do 

konstrukce mohla migrovat v železobetonové konstrukci a vytekla v místě smršťovací trhliny nebo dilatace. 

 

 Optimalizace návrhu řešení detailů izolačního systému a sestavení rizik v 6.3
závislosti na podmínkách realizace rozsáhlých staveb a prostředí s 
tlakovou vodou 

Na základě výše uvedených zkušeností z realizace byly některé detaily provádění bentonitového 

izolačního systému upraveny tak, aby při realizaci a styku s klimatickými podmínkami nedocházelo k poškození 

nebo znehodnocení izolace. 

6.3.1 Optimalizace detailů 

Jak je již obecně známo, choulostivým místem izolací jsou detaily. Ne jinak je tomu také u 

bentonitových izolací, a i když ve většině případů je tato izolace vhodná na řešení problematických míst, tak 

jejím choulostivým místem jsou pracovní dočasná dlouhodobá ukončení, která jsou vystavena klimatickým 

podmínkám. Tato ukončení je potřeba pečlivě zajistit a ochránit proti poškození a vniku vody do konstrukce 

izolace.  

U detailů ukončení, které byly původně navrženy pro realizaci (Obrázek 48), bylo během výstavby zjištěno, že za 

určitých podmínek dochází poškození ukončení a v kombinaci s dešťovou vodou k poškození izolace. Jak je vidět 

na následujících obrázcích (Obrázek 47, Obrázek 48) přechází při řešení původního detailu z vodorovné části do 

svislé části bentonitová rohož Voltex DS, která je na vodorovné části napojena na LDPE fólii. Použití Voltexu DS 

bylo zvoleno z důvodu odstranění nutnosti přichycení LDPE fólie na svislé stěně a pro lepší napojení na izolaci 

Dual Seal. 
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Jelikož docházelo při realizaci k odchlípnutí fólie u rohože Voltex DS od geotextílie a tato vytvořená „kapsa“ 

(Obrázek 45) byla při dešti naplněna vodou, která podél fólie mohla migrovat a při realizaci tunelů ve spádu 

také vymývat bentonitovou aktivovanou vrstvu, bylo nutné toto ukončení kotvit pomocí lišty. 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 – Odchlípnutí fólie z rohože Voltex DS po 

odstranění bednění. 

 

Obrázek 46 – Poškození izolace po odstranění bednění. 

 

Obrázek 47 – Původní detail napojení vodorovné a svislé izolace bentonitových rohoží Voltex při izolaci na 

pomocné bednění (obvod stavby) – 1.etapa. 
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Dle výše uvedených zkušeností byla provedena optimalizace dočasného ukončení izolace na svislé stěně pro 

napojení na izolaci Dual Seal. Izolace Dual Seal je v tomto optimalizovaném detailu napojena již ve vodorovné 

poloze a na svislé stěně dochází tedy kezdvojení izolace pomocí izolace Dual Seal a Voltex DS. Rovněž na svislou 

stěnu přechází i ochranná geotextílie a celý tento systém je kotven a přichycen pomocnou příchytkou, která se 

při betonáži vbetonuje a během odbedňování nedovolí vtržení hřebu. 

Následně je ve 2.etapě odstraněna ochranná geotextílie a dochází k napojení izolace Dual Seal na již 

vybetonovanou izolaci Dual Seal. Zdvojením izolace i v případě poškození izolace Dual Seal nedojde k poškození 

izolace Voltex DS a tím k případným budoucím průsakům nebo potřebě výměny izolace. 

 

Obrázek 48 – Původní detail napojení vodorovné a svislé izolace bentonitových rohoží Voltex při izolaci na 

pomocné bednění (obvod stavby) – 2.etapa. 

 

Obrázek 49 – Optimalizovaný detail napojení vodorovné a svislé izolace bentonitových rohoží Voltex při 

izolaci na pomocné bednění (obvod stavby) – 1.etapa. 
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Dalším místem, kde došlo k optimalizaci detailu bylo provedení těsnění dilatační spáry. U původního řešení 

(Obrázek 51) těsnění dilatační byla sice izolace z vnější strany dostatečná, ale při jednotlivých fázích výstavby 

mohlo dojít k zatečení dešťové nebo konstrukční vody do dilatace a tím také poškození vnější izolace. Dále tato 

voda mohla okolo polystyrénu migrovat v prostoru dilatace a případně se šířit pracovními spárami. Ke stejným 

postupům vody v dilataci by mohlo docházet i v případě poškození vnější izolace v místě dilatace. 

 

Obrázek 50 – Optimalizovaný detail napojení vodorovné a svislé izolace bentonitových rohoží Voltex při 

izolaci na pomocné bednění (obvod stavby) – 2.etapa. 

 

Obrázek 51 – Původní detail dilatace pro svislý posun do 30mm. 
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U optimalizovaného návrhu detailu dilatace je polystyrén na vnější straně dilatace nahrazen bentonitovou 

ucpávkou takzvanou „omegou“, provedenou z izolace Voltex. Tato ucpávka zabraňuje migraci vody v dilataci a 

velice dobře doplňuje vnější izolaci. Ucpávka však musí být provedena z materiálu podobné skladby jako je 

izolace Voltex, jelikož bentonitová vrstva musí být uchycena mezi nosnými prvky izolace, aby nedošlo k jejímu 

vytečení. 

Tento detail byl dále ještě doplněn o vnější dilatační těsnící pás, který zajišťuje ochranu vnější izolace při 

montážních stavech. Nicméně je nezbytné všechny dilatace z vnější strany provizorně ochránit proti dešťové 

vodě např. asfaltovým pásem jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. 

 

 

Obrázek 52 – Optimalizovaný detail dilatace pro svislý posun do 30mm. 
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6.3.2 Stanovení rizik při realizaci bentonitových izolací 

V následující tabulce je uveden seznam častých rizik objevujících se při realizaci bentonitových izolací 

na rozsáhlých stavbách vystavených klimatickým podmínkám. 

Tabulka 2 – Seznam častých rizik při realizaci rozsáhlých staveb 

Typ rizika Příčina rizika Navrhované opatření 

prošlapání 
aktivované 
izolace 

déšť přikrytí ploch fólií 

pohyb dělníků v trase dělníků položit roznášecí desky 

přítok vody 
čerpání vody, svedení průsakové vody mimo 
izolované místa 

poškození 
napojovacích 
míst 

přítok vody 

svedení vody , realizace konstrukcí po spádu, 
ukončení tlakovou lištou s pomazáním 
bitumenovým tmelem 

mechanické poškození 
ochrana překrytím fólií a deskou nebo fólií a 
přebetonováním 

poškození 
izolace 

práce dělníků 
proškolení zaměstnanců, častá kontrola během 
navazujících prací 

odkládání materiálu proškolení zaměstnanců 

umístění žebříku podložení deskou kvůli roznosu tlaku 

doprava materiálu zabránění tahání materiálu po izolaci 

manipulace strojů 

svislých ploch geotextílií a deskami, 
přebetonování horizontálních ploch betonovou 
mazaninou  

realizace zásypů 
kontrola frakce zásypového materiálů, hutnění 
po vrstvách, ochrana geotextílií 

vybobtnání 
bentonitové 
vrstvy 

nezajištěná dilatace 
proti povrchové vodě 

provizorní přeizolování dilatací z vnější strany, 
ukončení takovou lištou s podmazáním 
bitumenovým tmelem 

porušení izolace s 
následným kontaktem s 
vodou častá vizuální kontrola 

vyplavení 
bentonitové 
vrstvy 

lokální přítok svedení vody mimo izolaci, ochrana fólií 

umístění čerpací studny 

automatické spínání čerpadla, pravidelná 
kontrola čerpadla, zajištění zálohového 
napájení čerpadla 

proud dešťové vody 
ochrana fólií, svedení vody z okolních ploch 
mimo izolaci 

předčasná 
aktivace izolace 

špatné skladování 
uložení na suchém místě pod přístřeškem nebo 
plachtou 

realizace za deště nebo 
na mokrých plochách vysušení podkladu, lokální přikrytí pracoviště 

vznik kaveren 

nevhodný podklad kontrola podkladu, kontrola betonářských prací 

špatně zhutněný beton 
kontrola hutnění betonu, minimalizace změn 
tlouštěk konstrukcí v projektu (náběhy) 

nedodržení předepsané 
frakce zásypového 
materiálu 

kontrola zásypového materiálu, třídění 
zásypového materiálu 

zvlnění nebo přehnutí 
izolace  

kontrola pokládky izolace, individuální řešení 
problematických detailů 



Využití bentonitových izolací v dopravním stavitelství 

DISERTAČNÍ  PRÁCE  

Ing. Jiří Husárik  30 

 

 Posouzení použití a detailní návrh izolačního systému včetně 6.4
technologického postupu pro ražené tunelové konstrukce 

Pro návrh systému byly využity zkušenosti z realizace bentonitových izolací v rámci výstavby hloubených 

tunelů a provádění fóliových izolací v ražených tunelech. Na základě těchto zkušeností bylo navrženo izolační 

souvrství včetně řešení detailů a technologický způsob pokládky v ražených tunelech s menšími přítoky vody při 

realizaci. Technologický postup včetně realizační dokumentace byl schválen ze strany SŽDC a byla udělena 

vyjímka použití bentonitové izolace na stavbě v rámci tratě SŽDC, jelikož návrh řešení byl zpracováván pro 

objekt SO 9031.03.01 Mostní objekt v km 4,253 traťového úseku č.0791 Praha-Libeň – Praha-Holešovice, 

Podchod pod železniční tratí v ulici Partyzánské. 

6.4.1 Návrh izolačního systému pro ražený objekt podchodu 

Na základě požadavku SŽDC bylo nutné bentonitovou izolaci kombinovat s fóliovou izolací, proto je 

navržena bentonitová rohož VOLTEX DS 0,6 (bentonitová rohož s HDPE fólií tl. 0,6 mm). Použití bentonitové 

rohože s fólií není pro podobný druh staveb nutné, ale při přítocích vody slouží také jako ochrana bentonitové 

vrstvy při pokládce izolace. 

Pro realizaci spodní klenby podchodu byla navržena následující skladba izolačního systému včetně detailů 

napojení. 

Pro realizaci izolace spodní klenby je zásadní, odvedení povrchové vody mimo místo realizace izolace. 

Spodní klenba podchodu 

Železobetonová deska 

Bentonitová rohož VOLTEX  

HDPE fólie JUNIFOL tl. 0,6 mm 

Podkladní geotextílie NETEX 500 g/m2 

Podkladní beton 

Pro realizaci izolace horní klenby je nutné svedení případné prosakující vody skrz primární ostění na stranu 

mimo realizované plochy. 

Dále je zapotřebí provést detailní kontrolu včetně přeměření rovinatosti primárního ostění, z důvodu 

odstranění všech možných míst vytvářejících kaverny po položení izolace. Případné místa s menšími kavernami 

mohou být také eliminovány zvolením materiálu Voltex DS, který má v konstrukci izolace fóliovou vrstvu 

s požadovanou tl. 0,6mm. Tato fólie může v místě malé kaverny vytvořit dostatečný protitlak proti aktivované 

vrstvě bentonitu. 

Horní klenby podchodu 

Železobetonová konstrukce 

Bentonitová rohož VOLTEX DS 0,6 (s fóliovou vrstvou tl. 0,6mm) 

Podkladní geotextílie 500 g/m2 

Stříkaný beton 

Jedním z hlavních problémů bylo vyřešení přichycení a ukotvení izolace na horní klenbě primárního ostění 

podchodu tak aby nedocházelo k prověšení izolace a případnému poškození izolace v místě kotvícího prvku. 

Tato problematika byla vyřešena hustějším rastrem kotevních prvků s přeplátováním veškerých kotvících míst. 

Pro výpočet rastru kotev byla zohledněna váha bentonitové izolace, která činí cca 5,4kg/m2. 
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Jedním ze z důležitých okamžiků, který bude rozhodovat při použití bentonitové izolace v raženém objektu o její 

správné funkci, je realizace doinjektování vrchlíku klenby kde vznikne kaverna po betonáži z důvodu smršťování 

betonu. V opačném případě by mohlo dojít v místě vrchlíku při přítoku vody k vyplavení bentonitové vrstvy 

nebo netěsnosti z důvodu vytvoření kaverny. Z tohoto důvodu je potřeba dbát na dokonalé provedení potřebné 

injektáže. Tyto nízkotlaké injektáže dutin se zpravidla provádí po několika měsících od betonáže, až dojde 

k dostatečnému zatvrdnutí betonu sekundárního ostění klenby [3]. Během této doby by při vydatném přítoku 

vody v místě dutiny mohlo dojít k vyplavení bentonitové vrstvy. Z tohoto důvodu byl také použit Voltex DS 

s fólií, která by znemožnila případné vyplavení bentonitu. 

6.4.2 Posouzení použití bentonitových izolací v konstrukcích ražených tunelů 

S ohledem na provedené testy izolace Voltex se simulací prostředí při realizaci a zkušenosti z realizací 

konstrukcí tunelů v otevřené jámě a ražených tunelů jsem došel k následujícím závěrům použití bentonitových 

izolací v konstrukcích ražených objektů: 

1. Pro použití do ražených objektů se hodí pouze izolace s uzavřeným bentonitem v konstrukci izolace 

(rohož Voltex a obdobné izolace). Jako problematické vidím použití bentonitových izolací s otevřenou 

bentonitovou vrstvou (např. izolace typu Dual Seal) při orientování strany s bentonitovou vrstvou 

k příští železobetonové konstrukci a to z důvodů následné betonáže sekundárního ostění, při které by 

mohlo dojít poškození nebo odstranění vrstvy bentonitu. 

2. Bentonitové rohože jsou vhodné pro použití do ražených konstrukcí menších rozměrů (např. 

podchody, podjezdy,…atd). Jako zcela problematické vidím použití pro ražené konstrukce silničních a 

železničních tunelů, jelikož funkce izolace je závislá od kvality podkladu pro izolaci, což v těchto 

případech tvoří primární ostění ze stříkaného betonu. U tohoto ostění není možné u rozsáhlých 

konstrukcí tunelů docílit potřebné rovinatosti a jednotnosti povrchu. U menších konstrukcí je možné 

těchto podmínek docílit a podklad kompletně zkontrolovat. 

3. Nevhodné je použití bentonitových izolací na stavbách s velkými přítoky vody skrz primární ostění. 

Tyto průsaky by vedly k poškození izolace již v době pokládky a při zkušenostech s výstavbou ražených 

objektů nelze tyto průsaky zcela zastavit a vybudování svodů pro prosakující vodu by mohlo vést 

k vyplavení bentonitové vrstvy u dna objektu a taktéž by mohlo znamenat zkomplikování realizace. 

Před drobnými průsaky lze izolaci při pokládce ochránit. Taktéž se jeví vhodnější použití izolace s vrchní 

fóliovou vrstvou ve formě jednoho výrobku (např. Voltex DS, …apod) nebo kombinace fóliové izolace 

se sekundárním těsněním bentonitovou rohoží. 

4. Pro správnou funkci izolace je potřeba dbát na řádné doinjektování prostoru ve vrchlíku mezi 

primárním a sekundárním ostěním, vytvořeným od smrštění a dotvarování betonu po betonáži 

sekundárního ostění. V opačném případě by došlo ke vzniku kaveren a izolace by neměla zajištěný 

dostatečný přítlak pro správnou funkci při styku s vodou. 

5. Použitím bentonitové izolace by došlo ke zrychlení prací a snížení nároků na kontrolu provedení 

izolace. Hlavní časová úspora je ve zkrácení doby mezi ukončením betonáže a aplikací izolace. Tento 

fakt může být výhodný při realizaci podobných objektů v rámci tratí SŽDC, jelikož snížením doby 

výstavby by došlo také ke zkrácení výluk dráhy a tím snížení financí na realizaci. 
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7 ZÁVĚR 

Disertační práce řeší čtyři stěžejní části řešené problematiky bentonitových izolací při použití na 

rozsáhlých stavbách vystavených klimatickým podmínkám.  

V první části byly prověřeny vlastnosti bentonitových izolací při simulaci definitivního prostředí. Z vyhodnocení 

těchto testů vyplynula skutečnost, že samotné materiály jsou nepropustné a jejich výsledky se shodují s tím, co 

deklarují jejich výrobci, ale bentonitové izolace typu Voltex ve spojích propouští vodu do doby aktivování 

bentonitové vrstvy a jejího prostoupení skrz geotextílie. Nejvýhodnějším spojem byl vyhodnocen spoj na tupo 

s přeplátováním. Použitím tohoto typu spoje by došlo k navýšení potřebného materiálu z důvodu nárůstu 

spotřeby materiálu na přeplátování spoje na tupo. Tento typ spoje se však jeví jako vhodný pro úseky bez 

složitých detailů, jelikož zde by spoj na tupo nemusel plně dolíhat. V místech s komplikovanými detaily by však 

bylo možné použití dnes klasického spoje s přesahem.  

Bentonitový kompozit Dual Seal při testech nepropustil ve spoji žádnou vodu a pro použití při aplikacích kde se 

izolace realizuje na již hotovou železobetonovou konstrukci, se jeví izolace s touto strukturou jako nejvhodnější 

typ bentonitové izolace. 

V druhé části byl proveden detailní pasport realizace bentonitové izolace a její funkce po uzavření čerpacích 

studní. Zde byly potvrzeny výsledky z provedených testů, ačkoli izolace ve skutečném stavu propustila ve 

spojích menší množství vody. Tato skutečnost je zapříčiněna lepším spolupůsobením izolace Voltex s betonem 

než s povrchem plexiskla (vbetonování rohože do betonové konstrukce) a taktéž částečnou aktivací izolace 

během realizace. Dále jsou zde uvedeny porušení izolací při realizaci a návrhy opatření pro jejich 

minimalizování. 

V třetí části práce byly na základě zkušeností a výsledků testů z prvních dvou částí optimalizovány některé 

detaily napojení bentonitových izolací Voltex a stanoveny rizika při realizaci včetně uvedení jejich příčin a 

návrhů odstranění příčin. 

V poslední čtvrté části byl zpracován návrh bentonitové izolace do ražených objektů včetně posouzení o 

vhodnosti jeho použití do různých typů a prostředí ražených objektů. Z posouzení vyplývá, že použití 

bentonitových izolací je možné dle zkušeností z realizace bentonitových izolací použít na menších objektech 

s minimálními až žádnými přítoky vody v průběhu výstavby, ale není doporučeno použití u velkých tunelových 

profilů nebo objektů s výraznými přítoky vody. 

Přínosy pro realizaci v praxi 

V rámci disertační práce byly vytvořeny detaily a technologické postupy pro realizace bentonitových izolací 

Voltex a Dual Seal na tunely budované v otevřené stavební jámě a ražených objektech. Dále byly stanoveny a 

shrnuty rizika při realizaci bentonitových izolací. 

Bylo dosaženo udělení výjimky pro realizaci bentonitových izolací na objektu tratě SŽDC včetně schválení 

technologického postupu a jednotlivých detailů, i přesto, že bentonitové izolace nejsou zatím v rámci 

společnosti SŽDC pro použití na těchto objektech certifikovány ani povoleny. Na základě této výjimky 

momentálně zástupce společnosti Pastell spol. s r.o. jedná o certifikaci bentonitové izolace pro objekty na 

tratích SŽDC. 

Rovněž z výše uvedených závěrů vyplývá doporučení pro výrobce bentonitové izolace Voltex v podobě úpravy 

provádění detailu napojení jednotlivých spojů a záplat izolace. Tento fakt by měl vést k diskuzi s výrobcem 

izolace o úpravě předpisu pro provádění spojů izolace. 

Důležitým poznatkem je zmapování funkce bentonitové izolace Voltex s ohledem na množství propuštěné vody 

skrz spoje izolace. Tento poznatek je důležitý pro rozhodnutí na jakou konstrukci použít tuto izolaci, protože ne 

u všech konstrukcí je nutné, aby po realizaci konstrukce a izolačního systému byl objekt okamžitě zcela suchý. 

V případě tunelů tento požadavek neexistuje, ale tato skutečnost by se měla promítnout do plánování 
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harmonogramu prací, tak aby byly naplánovány např. montáže technologií s určitým odstupem od ustálení 

hladiny podzemní vody a tím aktivace izolace. 

Celkově lze konstatovat, že ideálními aplikacemi pro bentonitové izolace jsou izolace realizované na již hotové 

stavební konstrukce s použitím materiálů bez nosných geotextilií (např. bentonitový kompozit DUAL SEAL). V 

případě aplikací bentonitových izolací pod vodorovné nebo svislé železobetonové konstrukce tzn. u izolací „do 

vany“ bych doporučoval u staveb s požadavkem na suché prostředí ihned po zaizolování konstrukce, z důvodu 

počáteční propustnosti spojů doplnit izolační systém bentonitových rohoží vždy primárním izolačním systémem 

(fólie, asfaltové pásy apod.) nebo kombinovat izolační systém s železobetonovou konstrukcí opatřenou 

minimálně těsnícími prvky na bázi bentonitu v pracovních sparách a dilatacích. 

Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Pro případný další postup v řešení dané problematiky doporučuji vyzkoušet více druhů typů bentonitových 

izolací a tím prověřit a srovnat kvality více druhů jednotlivých výrobků.  

Dále doporučuji vstoupit v jednání s dodavatelem a výrobcem izolace Voltex ohledně řešení detailu spoje izolací 

s ohledem na minimalizaci množství propuštění vody. 

 

Na závěr lze tedy konstatovat, že veškeré izolace, které se dnes používají k izolaci konstrukcí, fólie, asfalty, 

bentonity, stříkané izolace na bázi cementu, atd..., se dají použít jen pro určité typy staveb a při určitých 

podmínkách, ale nelze o žádné izolaci konstatovat, že její použití je univerzální na jakýkoli druh stavby 

v daném stavebním odvětví. Obecně však platí, že izolace spolupůsobící s konstrukcí jsou efektivnější než 

izolační systémy bez spolupůsobení s konstrukcí a to z důvodu zamezení migrace vody mezi konstrukcí a 

izolací. 
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