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ANOTACE 

 Diplomová práce pojednává o působení podzemní vody na stavební objekty. Voda je 

jedním z předních činitelů, který má negativní dopad na kvalitu a životnost stavebního 

objektu. Práce se obzvlášť zaměřuje na popis nepříznivého působení vody na stavební objekty 

a materiály, včetně eliminace tohoto působení. 

 V první části je popsána problematika pronikání podzemní vody přes okolní prostředí 

stavebních objektů. Pro zabránění průniku vody skrz horninové a zeminové prostředí byla 

vybrána a popisována metoda eliminace pomocí injektáže. Injektáže horninového prostředí 

jsou velice rozsáhlým tématem, proto je důraz kladen na těsnící injektáže. Konkrétně na 

stručný popis injektážních materiálů, prostředků a faktorů ovlivňujících injektáže. 

 Druhá část řeší problematiku kontaktu podzemní vody se stavebním objektem. Pro 

zamezení průniku podzemní vody do stavebních objektů se tato práce zaměřuje na dvě přímé 

hydroizolační technologie. Především na povlakové izolace a injektáže stavebních konstrukcí. 

V poslední části je popsán matematický model proudění vody v betonovém ostění injektážní 

štoly. Ten byl vytvořen v softwaru Plaxis 2D. 

 

ANNOTATION 

 This diploma thesis is about the effect of the ground water on the buildings. The water 

is one of the main factors, which has a negative effect on the quality and lifetime of the 

building. The thesis focuses on the description of the negative effects on the buildings and 

materials, as well as on the elimination of these effects. 

 In the first part the problems of intrusion of ground water through surroundings of the 

buildings are described. To prevent the intrusion through the rocks and soil the method of 

elimination using grouting has been chosen and described. The grouting of the rocks is an 

extensive topic and that is why the emphasis is put on the caulking grouting, more specifically 

on the brief description of the grouting materials, instruments and factors effecting grouting. 

 The second part deals with the problems of the contact of the ground water and the 

building. The thesis aims on two direct hydro-insulating technologies which prevent the 

intrusion of the ground water into the building. These are the coating insulation and the 

intrusion of the building constructions.  

 In the last part the mathematical model of the flow of water in the mass-concrete 

lining grouting adit is described. This was created in the Plaxis 2D software. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

v  rychlost [m/s], 

Ss  specifická plocha zrn [m
2
], 

dn  střední průměr zrn [mm], 

n  pórovitost [%], 

V  celkový objem [m
3
], 

Vp  objem póru [m
3
], 

Q  průtočné množství [m
3
/s], 

K  hydraulická vodivost (koeficient filtrace) [m/s], 

A  plocha průřezů [m
2
], 

H  rozdíl hladin [m], 

ν  poissonovo číslo [-], 

γ  objemová tíha zeminy [kN/m
3
], 

 

PVE  přečerpávací vodní elektrárna 

SBS  styren – butadien – styren, syntetický kaučuk, 

VTZ  vodní tlaková zkouška, 

UV  ultrafialové záření, 

PVC  polyvinylchlorid, umělá hmota, 

HDPE  polyetylen, termoplast, 
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1. ÚVOD 

 Voda je nezbytnou součástí mnoha technologických procesů. Bez vody by některé 

stavební práce nebylo vůbec možno realizovat. Na druhé straně voda často působí jako 

nepříznivý činitel, který komplikuje výstavbu a znehodnocuje stavební objekty. 

 K zamezení působení vody na stavební objekty používáme přímé a nepřímé 

hydroizolační principy, kterými jsme schopni zabránit pronikaní vody do stavebních objektů. 

Nepřímými principy jsme schopni snížit, či zcela eliminovat namáhání konstrukce podzemní 

vodou. Přímým principem zabráníme nežádoucímu šíření vody do stavebních objektů. K 

vypracování této práce byly zvoleny jedny z nejpoužívanějších přímých metod pro eliminaci 

pronikání vod do stavebních objektů. Jedná se o těsnící injektáže horninového a zeminového 

prostředí, včetně injektáží stavebních materiálů a hydroizolačních povlakových materiálů. 

 Injektováním podloží rozumíme zlepšení vlastností základových půd, kdy do 

narušeného prostředí vháníme tekutou injektážní směs. Pomocí injektáží upravujeme 

vlastnosti skalních hornin, nesoudržných a soudržných zemin, stavebních konstrukcí. Cílem 

injektažních prací je tedy zpevnění, nebo utěsnění podloží. Injektáže se také využívají 

k zajištění trvalé polohy objektu, kdy lze zastavit jejich nežádoucí sedání. 

 V dnešní době jsou injektážní práce nedílnou součástí při zakládání staveb, efektivního 

utěsňování horninového masívu při výstavbě podzemních objektů a vodních děl. Významnou 

úlohu pro zajištění kvalitní injektáže má injektážní směs, která musí proniknout i do těch 

nejmenších puklin a pórů. Po zatvrdnutí by měla dosáhnout požadované pevnosti a 

nepropustnosti a zlepšit tak vlastnosti horninového prostředí. Kvalita injektážních prací je 

samozřejmě ovlivněna dalšími faktory jako tlakem injektážní směsi, přítomností podzemní 

vody, vlastnostmi prostředí. Podrobnější popis těchto vlivů je obsažen v první části této 

diplomové práci  

 Pod pojmem povlaková hydroizolace si představíme celistvou, jednotnou izolační 

vrstvu, na kterou klademe požadavek nepropustit kapaliny do chráněných částí konstrukce, 

popřípadě do vnitřních prostor objektů. Vyžadujeme od nich dlouhodobou vodotěsnost, 

nejlépe po celou dobu životnosti stavby. Tento požadavek nelze vždy dodržet, proto často 

přistupujeme k dodatečným opařením a k obnovení hydroizolační funkce. Jedním z těchto 

prostředků jsou injektáže stavebních konstrukcí. Ty jsou probírány v druhé části diplomové 

práce. 
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2. ÚVOD O INJEKTÁŽÍCH  

 Injektování se využívá především při řešení dvou základních problémů, mezi něž 

řadíme snížení propustnosti a zvýšení pevnosti horninového masívu. Tyto změny horninového 

prostředí využíváme například při založení stavebního díla, těsnění podzemního prostředí, či 

sanaci poruch objektů.  

 Injektáže jsme rozdělili dle principu a úpravy prostředí do čtyř základních skupin, 

které jsou stručně popsány v této kapitole. 

2.1. Těsnící injektáž  

 Těsnící injektáž má zamezit pronikání nejen vod, ale i plynu přes nespojitosti 

v horninovém prostředí. Principem injektáže je zcela zaplnit všechny pukliny (plochy 

diskontinuity) v horninovém masívu. Výsledkem je snížení koeficientu filtrace prostředí a 

zajištění nepropustnosti horninového masívu. Těsnící injektáž může plnit i funkci stabilizační, 

která  je v některých případech druhotná, nebo dokonce nežádoucí. U těsnících injektáží se 

zpravidla setkáváme s intenzivnějšími přítoky podzemní vody, než je tomu u stabilizační 

injektáže. 

 Hlavním požadavkem na injektážní hmotu je dobrá přilnavost hmoty k okolnímu 

prostředí a dokonalé zaplnění pórů a puklin v hornině. Jednou z nejpoužívanějších 

injektážních hmot jsou jilocementové nebo cementové suspenze. V posledním období se 

hojně začaly používat i chemické látky. V podstatě platí, že zrno injektážní látky nesmí být 

větší než 1/3 velikosti póru horninového prostředí. Volba druhu injektážní hmoty je závislá na 

charakteru nespojitosti a cíle, kterého se má dosáhnout. 

 Prostředí, v němž je injektáž prováděna, můžeme rozdělit dle vzniku porušení. Jednou 

skupinou jsou horniny a zeminy neporušené lidskou činností, masiv je především porušený 

tektonickou činností (přirozená mezerovitost). Dále jde o horninové prostředí narušené 

lidskou činnosti. Těsnící injektáž se hojně využívá v uměle vytvořeném prostředí, jako jsou 

navážky, skládky a haldy. V neposlední řadě se využívá u porušených stavebních konstrukcí, 

kdy mluvíme o takzvané sanaci. 
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2.2. Zpevňovací injektáž 

 Úkolem těchto injektáží je zlepšení vlastností základových půd. V případě injektování 

skalních hornin, injektážní směs vyplňuje zóny porušení, jako jsou trhliny, pukliny a jiné 

diskontinuity. Po zatvrdnutí směsi dochází k zvýšení smykových pevností a deformačního 

modulu, což omezí přetvoření horninového prostředí. Při injektáži nesoudržných zemin 

dochází k vyplnění pórů mezi zrny a ke vzniku uceleného geokompozitu. Takto upravena 

zemina má lepší mechanické vlastnosti a sníženou propustnost.  

 Zpevňovací injektáže jsou také důležitou součástí realizace zemních kotev, nebo 

mikropilot. V případě injektáže zemních kotev se jedná o zpevnění okolí kořene kotvy a o 

zamezení jejího vytržení z horninového prostředí. U mikropilot jde o zpevnění horninového 

prostředí v okolí vetnutí piloty a o ukotvení mikropiloty v únosné vrstvě. 

2.3. Kompenzační injektáž 

 Jedná se o zcela mimořádné a technicky složité sanační opatření. Účelem této metody 

je omezení deformací základové půdy především v průběhu výstavby podzemních objektů 

v malém nadloží, nebo nad zastavěným územím. Dále je možno tuto metodu využívat u 

řízeného zdvihání objektů, až do hodnoty několika decimetrů. U kompenzační injektáže je 

velmi důležitý monitoring a správná regulace tlaku injektáže. 

 Na našem území byla tato metoda poprvé použita při výstavbě tunelu Mrázovka 

v letech 2000 – 2001, v němž bylo zapotřebí zpevnit skalní masív v klenbě tunelu. Jednalo se 

o ražbu tunelové trouby v místech s málo mocným nadložím (3 - 5 m). Kompenzační injektáž 

účinně zamezila poklesům objektu v poklesové kotlině. 

2.4. Trysková injektáž 

 Jedná se o speciální typ injektáže, kterým lze realizovat těsnící podzemní stěny, piloty, 

ale i horizontální těsnící prvky. Principem je injektáž prováděna z vrtu, kde se pod vysokým 

tlakem (30 - 55 MPa) vhání injektážní směs do okolního prostředí, převážně cementová a 

jilocementová. Injektážní směs proudí přes trysku a vytváří paprsek, který rozpojuje horninu. 

Přičemž dojde k vzájemnému mísení horniny se suspenzí a k následnému vytvoření pevného 

prvku. Návrh a samotné provádění tryskové injektáže se řídí dle normy ČSN EN 12716. 
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 Pomoci této metody lze vytvořit dva základní prvky. V případě, kdy se injektážní 

soutyčí otáčí, dojde k vytvoření sloupu, což bývá nejčastěji využívaná metoda. V druhém 

případě se injektážní soutyčí neotáčí a vytváří se tak podzemní stěna. 

 Technologický postup tryskové injektáže je následující. Vrtná soustava vyhloubí vrt 

na požadovanou hloubku. Poté přejde vrtná soustava na tryskovou a provede se přesměrování 

injekční směsi z výplachového režimu na injekční režim. Po změně soustavy na tryskovou 

začne samotná injektáž, kterou lze rozdělit na dvě metody. První metodou je metoda 

jednofázová, kdy paprsek injekční směsi (např. cementu, vody) přeměňuje zeminu do 

vzdálenosti zhruba 1,4 m. Druhou metodou je metoda dvoufázová, kdy je směs obohacena 

stlačeným vzduchem, který přemění okolní zeminu do vzdálenosti až 2,2 m [1], obě metody 

jsou zobrazené na obr. 1 a obr. 2. Celý proces je kontrolován monitorovacím systémem.  

 

Obr. 1 – Jednofázový systém [5]. 

               

Obr. 2 – Dvojfázový systém, zleva vzduchový, vodní [5]. 

 

 Tryskovou injektáž je možno uplatnit v různém prostředí, od měkkých kašovitých 

zemin až po štěrky. Hojně se využívá při podchycení základů staveb, pro budování 

nepropustných stěn, pro vytváření ochranné skořepiny ražených podzemních objektů, nebo při 

pažení stěn stavební jámy. Trysková injektáž byla poprvé realizována v roce 1960 v Pakistánu 

firmou Cementetion [1]. 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

14 

 

3. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1. Skalní prostředí 

 U skalních hornin je propustnost dána především jejími puklinami. Propustnost puklin 

je ovlivněna geologickým vznikem hornin. Lze tedy říct, že horniny různých geologických 

skupin budou mít různou propustnost a budou se tedy jinak injektovat. Důležitějším faktorem 

je stav zvětrání, rozpukání hornin a v neposlední řadě úklon hlavních puklin [7]. 

 U pevných hornin, jako jsou žuly, křemence, diority, je hornina natolik odolná (erozi, 

zvětrávání) a jako celek nepropustná, že hlavním faktorem ovlivňujícím propustnost budou 

plochy diskontinuity. Voda či injekční směs bude tedy proudit plochami nespojitosti. U 

vyvřelých hornin jsou pukliny převážně čisté. Hlavní pukliny bývají orientované podle 

vyvřelého masívu [7]. Tyto horniny můžeme injektovat tlakem několikanásobně větším, než 

je tíha nadloží. 

 U sedimentárních hornin se setkáváme jak s puklinami, tak s vrstevními plochami. 

Horniny mají dvě a více ploch nespojitosti, například u břidlic se setkáváme s třemi a více 

plochami nespojitosti. Tyto horniny převážně nesnesou tak velké tlaky injektáže jako vyvřelé 

horniny. 

 Do jisté míry můžeme říct, že plochy nespojitosti budou ovlivňovat propustnost 

horniny a druh použité směsi při injektáži. Je velmi pravděpodobné, že zvětralé a porušené 

horniny budou mít jiný charakter. Dalším důležitým činitelem je úklon hlavních puklin nebo 

trhlin. Význam úklonu puklin na injektáž byl prokázán vodními tlakovými zkouškami. Ty 

prokázaly, že horniny stejného petrografického složení, ale s odlišným úklonem vrstev se 

chovají odlišně [7]. Horniny můžeme dle [7] rozdělit dle úklonu hlavních puklin: 

 horniny vodorovné a málo ukloněné (do 30°); 

 horniny šikmé (30 až 60°); 

 horniny strmé až svislé (60 až 90°). 

 V případě strmých puklin je propustnost příznivější a rozvolnění horniny je menší. Je 

možno použít i větších injekčních tlaků, až šestinásobku tíhy nadloží. 
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 Dalším faktorem ovlivňujícím injektážní práce jsou dutiny v horninách. Ty můžou 

vznikat různým způsobem, příkladem může být vyluhování vápenců (krasový jev). U 

flyšových hornin (střídání břidlic a pískovců) dochází na úbočí těchto hornin k zatlačování 

bloků pískovců do měkčích břidlic. Tím vznikají v pískovcích strmé mezery. Dalším typem 

dutin jsou staré podzemní díla (důlní díla) a podobné prostory vzniklé lidskou činností [7]. 

 U skalních hornin se injekční směs vhání pod předem určeným tlakem do vrtů, 

přičemž dochází k vyplnění puklin, trhlin injektážní suspenzí. Injektážní práce se provádí 

převážně v nevystrojeném vrtu, do kterého je osazen dvojitý, nebo jednoduchý obturátor. Ten 

nám vymezuje injektovanou etáž. 

3.1.1. Proudění vody v puklinách  

 V horninách se ve většině případů mění spotřeba vody při neměnícím se tlaku. To je 

způsobeno odlišnou výplní puklin, nebo vrtnou drtí uvolněnou při vrtání. Proudění vody při 

tlakových zkouškách a proudění injekční směsi je velice složitý jev. Z hlediska proudění 

podzemní vody a injekční směsi horninovým prostředím nás budou zajímat dva typy kapalin, 

Newtonová kapalina a Binghamová kapalina [7]. 

 Newtonova kapalina je charakterizovaná součinitelem viskozity. Viskozita je závislá 

na teplotě a tlaku. V tom případě součinitel viskozity bude při neměnných podmínkách 

(teplotě, tlaku) konstantní. Při laminárním proudění se v profilu rozloží rychlost proudění od 

nulové hodnoty u stěny do maximální hodnoty uprostřed průřezu. Tento jev si můžeme 

představit tak, že částice kapaliny se pohybují ve vrstvách, které se vzájemně nepromíchávají, 

a jednotlivé vrstvy po sobě kloužou. Newton tedy předpokládal, že jejich rychlost „v“ je 

úměrná vzdálenosti „y“. Nejznámějším zástupcem Newtonovy kapaliny je voda a její 

vlastnosti charakterizuje pouze viskozita. 

 U Binhemových kapalin dochází k tečení až po překročení určité hodnoty ve smyku (v 

tuhosti). Model toku v trubce je takový, že u stěny trubky kapalina teče a blíže středu trubky 

se pohybuje jako tuhý píst. Do tohoto typu kapalin patří například jílové výplachy, 

jilocementové suspenze, průmyslové kaly. 

 Teorie výše uvedených typů kapalin má v horninovém prostředí jednu nevýhodu. Oba 

typy kapalin počítají s hladkým povrchem prostředí, což je v horninovém prostředí velice 

nereálné [7]. K vyjasnění otázky o proudění kapalin v horninovém prostředí (puklinách) byl 

proveden pokus. Ten byl uskutečněn v přehradním profilu vyrovnávací nádrže na Dyji ve 
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Znojmě [7]. Horninové prostředí je tvořeno mírně zvětralou žulou, hlavní pukliny jsou 

ukloněny pod úhlem 33° proti vodě. Směr puklin je téměř rovnoběžný s osou hráze. Pokus byl 

uskutečněn ve dvou na sebe kolmých profilech. V jednom profilu byly 4 pozorovací vrty, 

které byly od sebe vzdáleny 2,5 m. V každém vrtu byla zabetonovaná výpažnice a v hloubce 

12,5 m byl upnut jednoduchý obturátor a osazen manometr. Voda byla vháněna středovým 

vrtem, v průsečíku profilu. Zkoušky ukázaly, že jílové výplně puklin jsou nestabilní i při 

velmi malém proudění vody. Vyplavení jílové výplně pravděpodobně zapříčinilo sevření 

(zúžení) puklin, v němž voda začíná proudit rychleji. 

 Další otázkou byla ztráta tlakové výšky směrem od vrtu, do kterého je voda čerpána. 

Výsledky ukázaly, že proudění vody je zcela individuální. Voda proudící v horninovém 

masívu je ovlivněna mnoha neznámými faktory, takže matematické výpočty jsou zcela 

nepřesné [7]. 

 Po vodní tlakové zkoušce byla provedená tlaková zkouška cementovou směsí. Jednalo 

se o řídkou směs v poměru c:v = 1:10. Ta prokázala, že zrnka cementu pravděpodobně 

přilnou k stěnám puklin, usadí se a voda se dál odfiltruje. Zrnka cementu se v puklinách už 

zpětně nedají vypláchnout. To se potvrdilo druhou vodní tlakovou zkouškou, kdy spotřeba 

vody oproti první tlakové zkoušce klesla o 31 %. Druha vodní zkouška trvala 24 min, což 

znamená, že cement ještě nezačal tuhnout. 

 Zkouška byla provedena pomocí klasického cementu, který má relativně velká zrna. 

V případě jilocementových směsí nebo jemně mletého cementu tyto poznatky neplatí a 

ztrácejí význam [7]. 

 Propustnost horninového, poloskalního prostředí zjistíme pomocí vodní tlakové 

zkoušky, která se udává v l.min
-1

.m
-1 

při určitém tlaku. Vodní tlakovou zkoušku provádíme 

tak, aby v každém úseku vrtu byla ztráta vody zjištěna při různých tlacích. Kromě spotřeby 

vody bychom měli zjistit také orientační charakter puklin (druh výplně, stabilitu výplně a 

podobně). Pro realizaci vodní tlakové zkoušky známe dva základní způsoby: 

 vzestupné zkoušky; 

 sestupné zkoušky. 
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 Při vzestupné zkoušce se realizuje vrt do dané hloubky, do které se zapustí dvojitý 

obturátor, a ze spodu nahoru se provádí tlaková zkouška. Jednou z hlavních nevýhod této 

zkoušky je zkreslení výsledku způsobené zanesením trhlin vrtnou drtí. Tento problém se 

hlavně projeví při samotném injektování horniny [1]. 

 U sestupného způsobu může nastat nedokonalé proinjektování horniny v horní části 

vrtu. Další nevýhodou je opakování montáže a demontáže vrtné soupravy s obturátorem. 

 Výsledkem vodní tlakové zkoušky je graf závislosti spotřeby vody na tlaku. Na obr. 3 

jsou znázorněny typické průběhy spotřeby vody na tlaku. Obr 3a je typický pro průběh 

spotřeby vody na tlaku v čistých puklinách masívu. Obr 3b znázorňuje vyplachování výplně 

puklin a na obr 3c je znázorněna závislost při násilném rozevření puklin [1]. 

 

Obr. 3 – Ztráta vody v závislosti na tlaku [1]. 

 

3.2. Zeminové prostředí 

 Chceme-li kvalitně a ekonomicky provést injektáž zemin, je nutné vzít v úvahu 

základní faktory, jako je zrnitost zeminy, pórovitost, propustnost a chemické vlastnosti 

prostředí. 

 Zrnitost je vyjádřena křivkou zrnitosti. Ta nám ukazuje, do jaké míry je zemina 

homogenní a jaké jsou v zemině zastoupeny jednotlivé frakce. Významným faktorem je 

specifická plocha Ss, která představuje celkovou plochu zrn v jednotkách objemu nebo 

hmotnosti. Můžeme ji spočítat z křivky zrnitosti pro každý interval o středním průměru dn. 

Orientační hodnoty Ss bývají uvedeny v tabulkách. 
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 Pórovitost je jedním z hlavních faktorů při volbě správné injektáže zeminy. Pórovitost 

je určena vztahem: 

    
  

 
 

 Ve vztahu Vp značí objem pórů obsažených ve vzorku objemu V. 

Pórovitost je ovlivněna granulometrickým složením zeminy, ale i způsobem, jak 

zemina vznikala, při jakých tlacích a podobně. Orientační hodnoty pórovitosti zemin můžeme 

získat z tabulek. Pomocí zjištěné pórovitosti zeminy určíme teoretické množství injekční 

směsi, které je potřebné k dokonalému provedení injekčních prací. Udává se, že injekční 

práce vyplní zhruba 50 až 60 % pórů [7]. 

 Po vyhloubení vrtu do požadované hloubky se do něho načerpá jilocementová zálivka 

a zapustí se perforovaná manžetová trubka. Jedna-li se o pažený vrt, je nutno pažení 

v průběhu realizace zálivky odpažit. Po vytvrdnutí zálivky zhruba na pevnost 0,1 – 0,2 MPa 

se může začít injektovat. Manžetová trubka se propláchne a osadí dvojitým obturátorem. 

Obturátor společně se zálivkou umožňuje injektovat zeminy po etážích, převážně po 33 cm. 

Zálivka plní funkci „izolace“ proti vertikálnímu úniku směsi podél vrtu. 

 

3.2.1. Voda v zeminovém prostředí 

 Hlavním cílem je informace o množství vody, které propustí zemina za jednotku času. 

Vlastnost zeminy propouštět vodu při tlakovém gradientu nazýváme hydraulická vodivost 

(filtrační součinitel). Ten je mírou odporu, který zemina při prosakování klade, má rozměr 

rychlosti. Pro hodnocení filtrace horninového prostředí je důležitá znalost Darcyho zákona.  

       
 

 
 

 Kde: k – hydraulická vodivost (koeficient filtrace); 

  A – plocha průřezů; 

  H – rozdíl hladin; 

  L – vzdálenost mezi vtokovou a výtokovou oblastí. 
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Darcyho zákon vyjadřuje lineární závislost mezi hydraulickým gradientem (spádem) a 

průtokem. Aplikace Darcyho zákona však platí jen v určitých mezích. V případě, kdy voda 

překročí větší rychlost a přestává proudit lineárně, uplatňuje se složitější závislost 

exponenciální. Naopak při malé rychlosti filtrace dostáváme nepřesné výsledky. 

 K zjištění hydraulické vodivosti zeminového prostředí v terénu (in situ) nám složí 

čerpací nebo nalévací zkoušky. U čerpací zkoušky provádíme čerpací vrt (studnu), z něhož je 

voda čerpána, a pozorovací vrty, které nejčastěji realizujeme ve dvou profilech. Přičemž 

pozorujeme dosah depresního kužele. Čerpací vrt zpravidla protíná řadu vrstev s různou 

propustností a ne vždy se v přírodě setkáme se stejnorodými písky nebo štěrky. Často se 

setkáváme se střídáním různých druhů zemin nebo s výskytem čoček drobných valounů bez 

písku a jílu. Výskyt těchto elementů, ať už s velkou nebo malou propustností, by měl být 

dobře znám před zahájením injektáže. Velmi důležitá je znalost tenkých vrstev, například 

jemného písku. Ty mohou zapříčinit, že při osazování manžetových trubek může nastat 

situace, kdy manžeta nebude v úrovni písčité vrstvy. Injekční směs proinjektuje okolní 

zeminu, ale nepronikne do písčité vrstvy. Při realizaci druhé fáze se směs nedostane do pórů 

jemného písku a ten tak zůstane neproinjektovaný. Polohy podobných tenkých vrstev můžeme 

vyhledat pomocí hydrotechnické vrtule, kterou zpustíme do vyhloubeného vrtu. 

 Nalévací (vsakovací) zkouška je jednodušší a rychlejší, ale není tolik přesná jako 

čerpací zkouška. Principem této metody je postupné hloubení vrtu paženého výpažnicí, 

nalévání vody a měření vsáklého množství. Měříme buď objem, nebo výšku sloupce. 

 Další možné metody pro stanovení velikosti hydraulické vodivosti (koeficientu 

filtrace) zjistíme přibližným odečtením z křivky zrnitosti, nebo empirickými vzorci 

vycházejících z procentuálního zastoupení různě velikých zrn v zemině (podle Terzaghiho, 

Hanzela a dalších). Dále v laboratořích pomocí propustoměrů na neporušených, uměle 

nahuštěných vzorcích zeminy a horniny. 
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3.3. Podzemní voda a její negativní vlastnosti 

 K negativnímu působení vody na stavební dílo nebo na horninové prostředí, které je se 

stavebním objektem úzce spojeno, může docházet mnoha způsoby. Především si musíme 

uvědomit, že voda v zeminách a horninách je součástí přírodního prostředí. Přírodní prostředí 

je však velmi komplexním celkem, často ovlivňovaným lidskou činností. Proto je chování 

tohoto systému voda – stavební objekt – horninové prostředí velmi obtížně popsatelné. 

V případech řešení inženýrských úloh, kde hraje důležitou roli voda v zeminách a horninách, 

je potřeba se vyrovnat s určitými nejistotami a je účelné pracovat s pravděpodobnostním 

přístupem. 

 Voda se může především projevovat jako síla, a to hydrostatickým tlakem, pórovým 

tlakem, nebo tlakem ledu. Vlhká zemina má vyšší objemovou hmotnost, od které se odvíjí 

rovnováha sil a změna zatížení na konstrukce. Dalším negativním jevem při kontaktu vody 

s horninovým prostředím je změna vlastností, u hornin se vzrůstajícím stupněm nasycení 

klesá pevnost, u zemin vzrůstá plasticita a klesá smyková pevnost. Voda ovlivňuje i fyzikální 

vlastnosti horninového prostředí, jako je například zvětrávání. V neposlední řadě může voda 

sloužit jako transportní médium pro roznos kontaminátů nebo agresivních látek, které mají 

negativní dopad na stavební objekty a konstrukce. Neočekávané přítoky do stavebních jam a 

podzemních objektů komplikují proces výstavby a způsobují nepříznivé finanční náklady. 

 Dle [2] rozdělujeme působení vody na stavební objekty: 

1) Atmosférická voda: 

 vlhkost vnějšího vzduchu; 

 kapalné a tuhé srážky. 

2) Povrchová voda: 

 voda stékající po povrchu území; 

 voda v tocích a nádržích. 

3) Podpovrchová voda: 

 zemní vlhkost; 

 prosakující voda; 

 podzemní voda. 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

21 

 

4) Provozní voda: 

 vlhkost vnitřního vzduchu; 

 voda stékající po povrchu smáčených nebo skrápěných konstrukcí; 

 voda v nádržích a bazénech. 

5) Technologická voda: 

 voda v konstrukcích. 

 Podzemní vody mohou mít nežádoucí účinky na těsnící hmoty. Degradaci injekčních 

hmot zpravidla ovlivňuje působení síranů, chloridů, ale i oxidů síry a uhlíku [9]. Proto je 

důležité předem znát složení vod v horninovém prostředí. Důležitým faktorem je také 

působení agresivního ovzduší. V řadě případů dochází ke kombinaci těchto dvou faktorů 

způsobujících degradaci materiálu. Vzorovým příkladem jsou kanalizační sběrače. Rovněž 

negativní dopad na degradaci cementu má kyselost prostředí. Uvádí se, že při hodnotě ph 10 

dochází k degradaci cementové hmoty [9]. 

 Obsah síranů, chloridů a dusičnanů ve zdivu se vyjadřuje pomoci salinity. Salinita 

obecně popisuje koncentraci minerálních látek (soli) rozpuštěných v roztocích, udává se v % 

hmotnostních každé soli nebo v mg soli na gram vzorku stavebního materiálu. Salinita se dle 

[4] klasifikuje dle tabulky 1. 

 

Tabulka 1 – Salinita zdiva [4]. 

 Nejvíce náchylné materiály na agresivní prostředí jsou těsnící (stabilizační) směsi na 

bázi cementu. Ve vnitřní struktuře cementového kamene dochází k chemickým reakcím, které 

vedou až k rozpadu hmoty. Degradace může být následkem: 

 vyluhování CaO z betonu (ve formě Ca(OH)2); 

 působením kapalin obsahujících ionty; 

 působením přírodních vod. 
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 Pro směsi s obsahem cementu je nejnebezpečnější voda s obsahem amonných solí 

(NH4), které vznikají následkem zemědělské nebo průmyslové produkce. Při styku 

s cementem se uvolňuje amoniak NH3, ten vytváří s vodou slabý hydroxid amonný. Z něj se 

pomoci kyselin vytvoří amonné soli, které pak uvolňují plynný amoniak za vzniku 

vápenatých solí bez vazebných vlastností [9]. 

 

 V případě vzniku koroze betonu vyluhováním dochází k rozpouštění podílu hydroxidu 

vápenatého Ca(OH)2. Dochází k tomu v případech, kdy je beton vystaven vodám s nízkým 

obsahem vápenatých a hořečnatých iontů, tedy vodám s nízkou tvrdostí. To jsou vody říční, 

srážkové, vody destilované. Rychlost vyluhování je závislá na množství kapilárních pórů 

v cementovém tmelu, takže v případě malého počtu kapilárních pórů dochází k vyluhování 

pouze na povrchu tělesa. Tento typ koroze se nejčastěji vyskytuje u některých vodních staveb, 

kdy dochází k vymývání cementového tmele a k postupnému obnažování kameniva. 

 Pro směsi na bázi cementu jsou také nebezpečné rozpustné sírany (síran sodíku, 

vápníku a hořčíku). Sírany sodné a vápenaté se běžně nacházejí v zeminách, ale i ve vodních 

tocích. Tyto zeminy označujeme jako alkalické, jejich nebezpečí spočívá v chemické reakci, 

kdy sádrovec reaguje s hydratovanými i nehydratovanými alumináty a vzniká 

sulfoaluminátová koroze. Následkem je vznik pevných prvků, které v podstatě výrazně mění 

svůj objem. Vznikají tak sekundární minerály v pevné fázi jako ettringit nebo thaumasit 

(cementový bacil), kdy se portlandský slinek mění na sádrovec či síran vápenato-hlinitý. Tyto 

minerály mají rozpínací účinky a beton se zcela rozpadá na kamenivo [9]. 

 Dalším negativním činitelem na životnost betonu je atmosférická koroze vnikající 

kombinací plynu (nejčastěji CO2) a vlhkosti vzduchu. Tento proces reakce betonu a CO2 

nazýváme karbonatace. V první etapě dochází k neutralizaci hydroxidu vápenatého CaCO3 a 

vytvoří se krystaly v pórech. Zreaguje-li veškerý hydroxid vápenatý, klesá ph v betonu na 9 a 

dochází ke korozi výztuže. V případě překrystalování, kdy v pórech začnou vznikat velké 

krystaly, dojde k poklesu pevnosti betonu. Vyluhování Ca(OH)2 můžeme dobře pozorovat na 

vodorovných konstrukcích, u nichž na povrchu betonu působením vzduchu dochází ke 

karbonizaci a vytváření CaCO3, často ve formě krápníčků. Vlivem koroze betonu může dojít 

ke ztrátě stability konstrukce ústící až k havárii. 
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 Vliv agresivního prostředí na směsi založené na bázi chemie je podstatně jiný než na 

směsi založené na bázi cementu. Většina chemických injekčních směsí je odolná vůči 

agresivním látkám. 

3.4. Eliminace vlivů agresivního prostředí 

 K eliminaci těchto negativních vlivů dochází zabráněním jejich pronikání do vnitřní 

struktury stavebního, injektážního materiálu. Značnou roli hrají styčné plochy mezi 

horninovým prostředím a cementovou výplní či stavebním materiálem. Pro eliminaci těchto 

vlivů lze použít vhodných přísad, které vyplní volné póry, respektive zabrání jejich vzniku. 

Odolnost cementu proti síranům můžeme jednoduše zvýšit buď snížením vodního součinitele, 

nebo přidáním mikrosilik (křemičité úlety), případně popílku nebo jemně mleté strusky [9]. 

 V dnešní době je na trhu velké množství plastifikačních a superplastifikačních přísad, 

které se zásadně liší chemickým složením. Většinou se jedná o vodní roztoky, kde 

koncentrace účinné složky je 35 až 40 %, jde hlavně o sodné, vápenaté soli. PH vodních 

roztoků je okolo 7, některé přísady se dodávají i v práškové formě, což umožňuje přípravu 

různých suchých malt [9]. 

 Podle složení makromolekulárního řetězce můžeme plastifikátory rozdělit [9]: 

 lignosulfonáty s nízkým obsahem sacharidů; 

 polykondenzát naftalensulfonátu s formaldehydem; 

 polykondenzát sulfonovaného melaminu s formaldehydem; 

 polykarboxyláty a polyakryláty. 

 Vývoj těchto materiálů jde v dnešní době značně vpřed, dají se očekávat nové 

kvalitnější produkty, ale otázkou zůstává jejich pořizovací cena. Avšak toto řešení není vždy 

dostatečně účinné. Při pravděpodobném výskytu agresivního prostředí je vhodnější užívat 

hmot na bázi chemie, které jsou odolnější. 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ  

 Pro dobře provedenou injektáž je nutné správně stanovit druh injektážní hmoty a její 

množství potřebné pro dosažení požadovaného účinku, včetně provozního tlaku injektážního 

média. Důležité jsou také správně navržené parametry vrtů vstupujících do horninového 

prostředí. V neposlední řadě bychom měli zvolit vhodný technologický postup a technické 

prostředky pro dané horninové nebo zeminové prostředí. Těmito faktory se podrobně zabývá 

norma ČSN EN 12715, část 7.5 . 

4.1. Tlak injektážní směsi (provozní tlak) 

 Jedná se o jeden z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících účinnost a celkovou 

ekonomiku injektáže. Hodnotu provozního tlaku volíme v závislosti na tíze nadloží, na 

základě provedené tlakové zkoušky nebo zkušební injektáže. Rozsah injektážního tlaku je 

z jedné strany omezen minimální hodnotou startovního tlaku, což je minimální tlak potřebný 

pro penetraci daného horninového prostředí. Určení startovního tlaku se zpravidla určuje 

laboratorními zkouškami. V případě maximálního tlaku je zřejmé, že při vyšším tlaku bude 

větší dosah injekční směsi. Maximální tlak naráží na pevnostní a přetvárné vlastnosti 

horninového prostředí. V případě překročení mezních hodnot tlaku pro danou horninu dojde 

k hydraulickému porušení (klakáži) okolního prostředí, ke stlačování a k posunu hornin a 

zemin. Injektážní hmota se potom může šířit podél trhlin a dutin, aniž by došlo k správnému 

vyplnění trhlin a pórů v hornině. Hodnota tlaku, při kterém se nám projeví klakáž, se dá 

vyjádřit dle vztahu [1]: 

   
 

 
      

 Kde: ν - Poissonovo číslo zeminy; 

  γ - objemová tíha zeminy, 

  h - hloubka pod povrchem. 

 V průběhu injektáže by měl injektážní tlak vzrůstat, případně zůstávat konstantní i při 

snižování rychlosti čerpání média. Jednou z možností ekonomické injektáže je odstupňování 

injektážních tlaků s hloubkou, kdy bude dosah šíření injektáže s hloubkou větší. Můžeme tedy 

vrtat některé vrty do menší hloubky, čímž dosáhneme úspory na vrtných pracích. 
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 Musíme si uvědomit, že v průběhu injektáže je maximální tlak pouze ve vývrtu a 

bezprostředním okolí. Tlak od vrtu postupně klesá až k nulové hodnotě na hranici dosahu 

injektáže. Stanovení maximálního tlaku se dosti liší a je předmětem mnoha sporů odborníků. 

 Nedílnou součástí zkušební injektáže je měření deformací povrchu, pokud možno 

s velkou přesností. Na tento aspekt musíme brát velký ohled a vždy se musíme nad vzniklou 

deformací zamyslet. Zvláštní případ nastal na přehradě Morávka, kdy při zkušební injektáži o 

tlaku menším než ρh došlo k deformaci nadloží. Příčinou tohoto jevu bylo, že voda se při 

zkoušce dostála k povrchu puklinou nebo poruchou. V určité úrovni se dostala do vrstevní 

plochy, takže se zvedala pouze část skalního podkladu. Proto je nutné se na problém 

deformací dívat objektivně [7]. 

 V koncové fázi injektáže musí být tlak udržován po určitou dobu na stejné hodnotě. Po 

dobu této fáze je voda vytlačována z injektované oblasti a směs začíná pomalu tvrdnout. 

Průměrná doba koncové fáze je u cementových směsí přibližně 10 minut a u chemických 

směsí s rychlým vytvrzením zpravidla není potřebná [1]. 

4.2. Množství injektážní směsi 

 Tento parametr je dán pórovitostí injektovaného prostředí a vlastnostmi směsi. 

V případě směsi na bázi polyuretanů musíme počítat se zvětšením objemu, ten se může zvětšit 

až dvacetinásobně. S těmito změnami je nutno při návrhu a samotné realizaci počítat. 

 Pro správné stanovení množství směsi musíme správně určit objem volných prostor 

v horninovém masívu. Čím přesněji určíme objem póru a celkový prostor v hornině, který má 

být proinjektovaný, tím přesněji jsme schopni stanovit spotřebu injektážní směsi 

4.3. Geometrie injektážních vrtů 

 Průměr vrtu volíme dle konkrétní situace. V případě injektování horninového či 

zeminového prostředí se volí průměry v řádu desítek centimetrů. U injektování a zpevňování 

základového zdiva se volí od 6,5 – 14 mm. Mnoho autoru uvádí, že větší průměr vrtu protne 

více puklin a injektáž bude jednodušší. Na grafu 1 je znázorněn pokles tlaku při injektáži s 

průměry 40 a 120 mm. Zde můžeme říct, že stejných podmínek dosáhneme, když u menšího 

průměru zvětšíme tlak o 1,2 MPa. Z pokusných injektáži ve Znojmě [7] bylo zjištěno, že 

průměr vrtu je celkem zanedbatelný, jelikož pokles tlaku ve vzdálenosti 10 cm od stěny není 

ani 10 kPa v otevřené puklině. 
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Graf 1 – Pokles tlaku při proudění vody puklinami v různém průměru vrtu [7]. 

 Situování vývrtu se stanovuje dle vypracovaného projektu. Vzdálenost mezi 

injekčními vrty se volí dle geologického a hydrogeologického průzkumu. Umístění a počet 

vrtů je řešen tak, aby výsledný účinek injektáže přinesl co možná nejlepší výsledky. Vrty se 

budou projektovat jinak při stabilizační injektáži, při izolační injektáži a jinak v případě 

injektáže například v městské zástavbě. V případě injektáží ve městě se musí zohlednit, kudy 

vedou kanalizace či plynovody. Často z důvodu neomezení dopravy ve městě se injektuje ze 

sklepů okolních budov. 

 Délka vrtu je daná projektem a druhem injektáže. V případě těsnící injektáže bude 

požadovaná délka vrtu až k nepropustnému podloží. Můžou nastat i injektáže, kdy se u dna 

vrtu použije větší injekční tlak, takže dojde k proinjektování většího okolí prostředí. Okolní 

vrty mohou byt realizovány do menších hloubek. Obecně se délka vrtu pohybuje od desítek 

milimetrů až po desítky metrů. Je nutné si uvědomit, že vrtné práce patří do ekonomicky a 

časově nejnáročnějších prací. 

 

5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY INJEKTÁŽE 

 Před samotnou realizací injektážních prací je potřeba provést kontrolu projektu. 

Především z hlediska kontroly pracovního prostředí, například zda vrty neprotnou vodovod či 

plynovod. Před zahájením vrtných prací je potřeba vybavit stanoviště zdrojem energií a 

v případě použití jilocementového výplachu postavit na staveništi mísící zařízení. V prostoru 

budoucí injektáže se provedou vrty dle předem vypracovaného projektu a dojde k osazení 
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manžetovými trubkami. V určitých případech, jako například injektování zemin, se 

manžetové trubky osadí do zálivky. Vrty v injekčním poli se řádně označí a vrtná osádka 

(vrtmistr) zapisuje o každém vrtu hlášení, kde uvádí rychlost vrtání, geologickou skladbu 

vrstev a podobně. Vrtný výplach se v mnoha případech z ekologického hlediska zachytává do 

jímek, kde dochází k sedimentaci vrtné moučky a k odčerpání vody. 

 Pro provedení samotné injektáže je nutno na staveništi vybudovat technologickou 

linku, která je zpravidla složena mísícím zařízením nebo zásobníkem již hotové injektážní 

směsi a čerpacím agregátem s dopravním řádem. K realizaci injektáže ve vrtu používáme 

obturátory, kde délku obturátoru určíme z požadavku injektáže. Jednotlivé vrty v poli 

injektujeme tak, aby injektáž postupovala ze středu injekčního pole. 

 V průběhu injektáže je nutné kontrolovat množství směsi, ale i deformace okolního 

prostředí. V případě nežádoucích deformací je zapotřebí upravit tlak čerpadel. Vhodné je 

graficky vyhodnocovat spotřebu směsi v určitých vrtech. Dále je potřeba kontrolovat složení 

injektážní směsi a odebírat vzorky, pomocí kterých můžeme přibližně určit dobu tuhnuti 

směsi a konečnou pevnost. 

 Tento stručný postup injekčních prací je velice všeobecný, jelikož jednotlivé injektáže 

jsou velice specifickou prací a každá injektáž vyžaduje individuální přístup. 

5.1. Vrtné práce  

 Vrtné práce jsou nedílnou součástí injekčních prací, realizace se provádí na základě 

technologického postupu, kde jsou uvedeny požadavky na jednotlivé vrty. Při provádění 

vrtných prací musíme použít takový postup, aby vrtání bylo efektivní a nemělo negativní vliv 

na injektáž. Správně zvolenou technologii volíme dle druhu injektáže a prostředí, kde budeme 

provádět vrtné práce. Vrtné práce jsou velmi rozsáhlou kapitolou, takže se zde budeme 

zabývat stručným rozdělením [9]: 

 rotační; 

 nárazové; 

 vhánění injektážních trubek se ztracenou botkou; 

 zavibrování výpažnice nebo vrtných tyčí; 

 hloubení pomocí dláta nebo kalovky; 

 kombinace uvedených metod. 
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 V případě, kdy injektáž nezahajujeme ihned po vrtání, je nutné chránit vrt proti 

možnému znečištění. Vrty ve skalních horninách je potřeba důkladně propláchnout, aby se 

odstranil vrtný kal a pročistily se trhliny a pukliny. 

 Vrtný výplach slouží k vypláchnutí vrtů od vrtného kalu a drti, zároveň k pažení stěn 

vrtu. Nejpoužívanější jsou tyto druhy výplachu [9]: 

 vzduchový; 

 vodní; 

 jílový a jilocementový; 

 pěnový a speciální. 

Vrtný výplach se v mnoha případech z ekologického hlediska zachytává do jímek, kde 

dochází k sedimentaci vrtné moučky a k odčerpání vody. 

 Vrty v injekčním poli se řádně označí a vrtná osádka (vrtmistr) zapisuje o každém vrtu 

hlášení neboli záznam o vrtání, kde uvádí rychlost vrtání, geologickou skladbu vrstev, 

hloubku, sklon a podobně [1]. 

5.2. Injektážní čerpadla 

 V zásadě lze rozdělit čerpadla na několik základních druhů, a to dle konstrukce a 

principu činnosti hnacího systému směsi [9]: 

 pístová; 

 membránová; 

 šneková; 

 zubová; 

 ruční, tlakové nádoby a jiné. 

 Principem pístového čerpadla je vznik podtlaku, při kterém dojde k nasání směsi do 

pracovního prostoru. Pohybem pístu dojde k natlakování tohoto objemu směsi a následnému 

vytlačení. Jedná se o nejčastěji používané čerpadlo, které dělíme na jednočinné a dvojčinné. 

  V případě jednočinného čerpadla je pracovní prostor pouze na jedné straně pístu. 

Čerpadlo je tak logicky lehčí, menší a lze s ním jednoduše manipulovat. Využívá se hlavně 

pro malé objemové průtoky. 
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 U dvojčinného čerpadla je pracovní prostor na obou stranách pístu. Sání a výtlak směsi 

se děje při pohybu pístu do dolní a horní úvratě. Chod je tedy rovnoměrnější a objemový 

průtok je větší. Mezi pístová čerpadla dále řadíme diferenciální čerpadlo, čerpadlo s rotujícími 

písty (axiální), zdvižné a membránové pístové čerpadlo. 

 Pro názornou ukázku uvedeme nevýhody a výhody pístového čerpadla IVS od firmy 

Vorek. Jedná se o velmi malé čerpadlo, a to jak svými rozměry, tak váhou okolo 6 kg. 

Umožňuje tedy snadnou manipulovatelnost, hlavně v nepřístupných a stísněných prostorech, 

jako jsou práce na lešení, ve štolách a podobně. Regulační ventil umožní vyvinout maximální 

tlak do 25 MPa. Nedostatkem může být množství dopravované kapaliny, které je ovlivněna 

viskozitou směsi. Relativně lze uvést hodnotu 0,7 litrů za minutu. 

 Membránová čerpadla jsou složena z pístu a z membrány. Ta je připojena k táhlu, 

který je spojen s pohonem. Kmitavým pohybem táhla dochází k pohybu membrány a ke 

změně prostoru. Prostor pod membránou je osazen vypouštěcím a nasávacím ventilem, který 

je otevírán a zavírán v závislosti na přetlaku či podtlaku pod membránou. V případě nasávání 

směsi je sací ventil otevřen a vypouštěcí uzavřen, kapalina tak nateče do těla čerpadla. Při 

vypouštění je tomu naopak. Pro zvýšení účinnosti se čerpadla mohou osadit dvěma 

membránami. Především se využívá pro čerpání malého objemu kapalin či plynu. 

 Zubové čerpadlo využívá k čerpání směsi dvě ozubené kola. V případě injekčních 

směsí se zpravidla využívá excentrické zubové čerpadlo, sestavené z jednoho ozubeného kola 

s vnějšími zuby a jednoho ozubeného kola s vnitřním ozubením. Principem je, že zuby 

dvojíce ozubených kol mohou unášet čerpanou směs a zároveň těsnit ve chvíli, kdy do sebe 

zapadnou. 

 Čerpadla můžeme dále rozlišovat na jedno komponentní pro jednosložkovou směs či 

dvou komponentní. V případě dvousložkové směsi jsou čerpadla složená ze dvou shodných 

částí, napojená na jeden pohon. Další vhodné rozdělení čerpadel je dle injekční hmoty, kde je 

rozhodujícím faktorem viskozita injektážní hmoty. V naprosté většině se v dnešní době 

používají injektážní hmoty na bázi přírodních surovin, zejména cementu a chemických látek, 

kde převládají polyuretany [9]. 
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5.2.1. Čerpadla chemických hmot 

 Pro injektáž chemických hmot se používají čerpadla s pohonem vzduchovým, 

elektrickým, hydraulickým, v ojedinělých případech i lidským. V případě používání 

polyuretanových hmot převládají v praxi čerpadla dvou komponentní, u nichž se nejvíce 

osvědčil pístová konstrukce. 

 Mnoho čerpadel na trhu je vyvinuto a používáno pro klasické standardní situace 

v běžných podmínkách. V některých případech je nutno přistoupit k nestandardním situacím, 

kdy je nutné čerpadla upravit daným požadavkům. Příkladem mohou být injektáže ve 

stísněných prostorech. 

Mezi nejpoužívanější typy čerpadel pro chemické látky patří [9]: 

 Čerpadlo IVS od firmy Anton Vorek - jedná se o pístové čerpadlo pro klasickou 

mikroinjektáž. Hmotnost 8 kg a provozní tlak je od 0 do 250 bar. Poháněno ruční 

vrtačkou. 

 Čerpadlo AVD od firmy Anton Vorek - jedná se o dvoupístové čerpadlo pro klasickou 

mikroinjektáž na dvousložkové směsi (1:1). Hmotnost 77 kg a pracovní tlak je od 0 do 

200 barů. Poháněno ruční vrtačkou. 

 Čerpadlo S 35-PU-01 od firmy MinovaBohemi s.r.o. (Orica) - dvouplunžrové 

pneumaticky poháněné čerpadlo pro dvousložkové a jednosložkové směsi. Hmotnost 

čerpadla činí 28 kg a provozní tlak je 260 barů. 

 Čerpadlo GSF 35 2 PU od firmy Minova Bohemia s.r.o. - dvouplunžrové pneumaticky 

poháněné čerpadlo k injektáži jedno nebo dvousložkových směsí. Hmotnost čerpadla 

je 71 kg a provozní tlak 190 barů. Mezi přednosti tohoto čerpadla patří přesnost 

dávkování. 

 Čerpadlo DV 97 od firmy Minova Bohemia s.r.o. - jde o elektrické axiální pístové 

čerpadlo určeno k injektáži dvousložkových PUR suspenzí, které je určeno pro 

injektáže menšího objemu. Hmotnost čerpadla je 42,2 kg a je schopno vyvinout tlak 

150 barů. 

 Čerpadlo NČ DUO od firmy Minova Bohemia s.r.o. - jedná se pístové nožní čerpadlo 

(poháněno lidskou silou) určené pro maloobjemové práce. Mezi hlavní výhody patří 

malé rozměry, a tedy možnost injektáže ve stísněných prostorech. Hmotnost se 

pohybuje okolo 40 kg a je schopno vyvinout tlak až 175 barů. 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

31 

 

 Dále do této sekce spadají čerpadla pro močovinoformaldehydové pryskyřice a 

čerpadla na metakrylatové gely. V případě těchto směsí se nejvíce používají tyto 

čerpadla: 

 čerpadlo MB Foam od fimryMinova Bohemia s.r.o.; 

 čerpadlo SK 90 od firmy Minova Bohemia s.r.o.; 

 čerpadlo MINIBOOSTER 5 U; 

 čerpadlo BOOSTER 10 A. 

 

5.2.2. Čerpadla cementových a vodních suspenzí  

 Stabilizační a těsnící injektáže založené na bázi přírodních surovin jsou z velké části 

suspenzemi, to znamená, že obsahuji pevné částice. Proto jsou čerpadla konstrukčně jiná než 

pro chemické směsi.  

 V současné době se používá široká škála čerpacích agregátů, které umožňují vhánět 

nejrůznější množství od několika litrů za minutu až po několik desítek l/min. Rovněž lze 

vybrat čerpadla s injektážím tlakem od několika atmosfér (atp) až po několik 100 atmosfér. 

Dále čerpadla rozlišujeme z hlediska velikosti čerpaných zrn. Podle názoru nejrůznějších 

autoru jsou v dnešní době nejpoužívanější následující čerpadla [9]: 

 Čerpadlo IVC od firmy Anton Vorek - jedná se o vřetenové čerpadlo. Čerpadlo má vlastní 

pohon, transportní zařízení. Hmotnost čerpadla je 50 kg a pracovní tlak do 8 barů. 

 Čerpadlo IBO REP od firmy Minova Bohemia s.r.o. - jde o vysokotlaké šnekové čerpadlo 

s elektrickým pohonem. Maximální pracovní tlak je 120 barů. 

 Injekční čerpadlo G 35 ZL od firmy Minova Bohemia s.r.o. - jde o pístové čerpadlo 

poháněno pneumaticky. Čerpadlo je schopné zpracovávat směs s maximální velikostí zrna 

do 0,5 mm.  Mezi hlavní přednosti patří relativně malé rozměry, takže je vhodné pro práce 

ve stísněných prostorech. Hmotnost čerpadla se pohybuje okolo 65 kg a maximální 

provozní tlak je 160 barů. 

 Dále lze vhodně upravovat omítací agregáty (např. agregát P 13). Úpravou se zabývala 

VVUÚ, a.s. Ostrava. 
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6. INJEKTÁŽNÍ HMOTY 

 Pro těsnící injektáže zpravidla používáme dva typy injektážních hmot, které mají buď 

charakter suspenze, nebo kapaliny. Schematické rozdělení viz obr. 5 Pod suspenzí si 

představíme směs pevných a kapalných látek, které můžou být za určitých podmínek stabilní 

či nestabilní. U nestabilních směsí dochází při poklesu rychlosti k usazování pevných látek 

směsi. Kapaliny se podle viskozity a smykové pevnosti můžou chovat jako Binghamovy nebo 

Newtonovy kapaliny. U Binghamových kapalin dochází k proudění v momentu překročení 

určité hodnoty smykového napětí v kapalině. U Newtonových kapalin, které charakterizujeme 

součinitelem dynamické viskozity, která zůstávají při neměnných podmínkách teplotě a tlaku 

konstantní. 

 

Obr. 4 - Rozdělení injekčních směsí [5]. 

 Při výběru správné směsi je potřeba zvážit následující vlastnosti injektážní směsi a 

horninového masívu [5]: 

 Viskozita, koheze, doba tuhnutí, stabilita v čase a nárůst viskozity, velikost zrn u 

suspenzí, pevnost a odolnost proti korozi, odolnost proti agresivnímu prostředí, 

toxicita. 

 K těsnícím vlastnostem injektážní směsi patří smrštitelnost, struktura vytvrzené 

směsi, vlastní propustnost směsi. 

 K vlastnostem horninového prostředí patří koeficient propustnosti, šířka a četnost 

trhlin, napěťové poměry masívu.  

6.1. Suspenze (média na bázi přírodních surovin) 

 Injektážní hmoty na bázi přírodních surovin byly poprvé použity na začátku 19. století. 

V době, kdy Francouz Berigny v letech 1802 předložil svůj návrh pro injektování podloží, 

konkrétně jezu v Dieppe. Injektoval jej pomocí nárazového čerpadla způsobem, při kterém 

vháněl do podloží jílovou suspenzi. Vedle jílových suspenzí se využívaly také vápenné 
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hydraulické malty. Prví použití cementové suspenze se datuje do období 1856 – 1852, kdy 

injektáž provedl W. R. Kinipple [7]. 

 Hlavní charakteristikou suspenzí je křivka zrnitosti pevných částic, poměr obsahu 

vody a pevné částice, rychlost sedimentace, schopnost směsi udržet vodu při filtraci pod 

tlakem a změna chování suspenze v čase.  

 Nestabilní suspenze zpravidla používáme pro injektáž skalních hornin, u nichž může 

odfiltrovaná voda odtéct trhlinami. V případě nesoudržných zemin se vytvoří ucpávka, která 

zabraňuje pronikání suspenze dál do masívu. Mezi hlavní výhody nestabilních směsí patří 

nízká cena. 

 U stabilních suspenzí je voda vázána takovým způsobem, že vytváří vnitřní strukturní 

vazbu odolávající účinkům gravitace na cementová zrna. V případě, kdy je vodní součinitel 

injektážní směsi mnohonásobně větší, než je třeba k hydrataci cementových zrn, dochází 

k sedimentaci zrn cementu. Pro odstranění tohoto negativního faktoru se využívá jílu, 

především bentonitu a ilitu. Ty mají velké uplatnění pro injektáž propustných zemin. Chování 

stabilních látek se řídí dle Binghemova zákonu. 

Suspenze můžeme dělit na tři druhy [9]: 

 Cementové suspenze, které jsou nestabilní. 

 Jilocementové suspenze z jílu nebo bentonitu jsou stabilní. 

 Suspenze z jílu nebo bentonitu, které jsou stabilizované chemickými látkami, 

používáme především pro těsnící injektáže. 

 Klasická cementová směs tedy obsahuje cement, jíly (bentonit) a vodu. V případě 

injektáže štěrku nebo štěrkopísku je možno do směsi přidat popílek, který zlepšuje 

vodotěsnost a snižuje smrštitelnost. Případně lze použít i jemnozrnný písek. Další kladnou 

vlastností těchto plniv je snížení nákladů na injektážní směs. 

 Pro přípravu cementových směsí se používají buď klasické cementy, nebo ultra jemně 

mleté cementy, popřípadě rychle tuhnoucí cementy. Důležitou charakteristikou směsi, která 

určuje vhodné použití cementu, je její křivka zrnitosti, viz graf 2. 
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Graf 2 - Křivka zrnitosti tradičních (Portland), rychle tuhnoucích (Type III Portland) a jemně 

mletých cementů (MC 100, 300, 500) [1]. 

 Realizace injektážních prací pomocí cementu má však svá omezení. V následující 

tabulce jsou uvedeny základní možnosti použití dle [5]. 

Injektovaná 

hornina 
Rozsah 

Injektáž bez přetvoření v hornině 

Průniková 

 

Injektáž puklin 

nebo kontaktní 

injektáž 

 

 

Výplňová injektáž 

 

 

 

Zrnité 

zeminy 

Štěrk, hrubozrnný písek 

a písčitý štěrk  

K>5.10
-3

 m.s
-1

 

Čisté cementové 

suspenze, 

suspenze na bázi 

cementu 

  

Písek  

2.10
-5

<K<5.10
-3

 m.s
-1

 

Velmi jemné 

suspenze, roztoky 

  

Středně zrnitý až jemný 

písek  

5.10
-6

<K<1.10
-4

 m.s
-1

 

Velmi jemné 

suspenze, roztoky, 

speciální 

chemické směsi 

  

 

 

Rozpukané 

skalní 

horniny 

Poruchy, trhliny, 

krasové diskontinuity 

e>100mm 

 Malty na bázi 

cementu, suspenze na 

bázi cementu (s 

jílovým plnivem) 

Malty, suspenze na bázi 

cementu s krátkou 

dobou tuhnutí, rozpínavé 

polyuretany, další hmoty 

reagující s vodou 

Trhliny, pukliny 

 0,1 mm<e<100mm 

 Suspenze na bázi 

cementu, velmi jemné 

suspenze 

 

Vlasové pukliny  

e<0.1 mm 

 Velmi jemné 

suspenze, křemičité 

gely, speciální 

chemické směsi 

 

Dutiny – 

kaverny 

Velké dutiny   Malty na bázi cementu, 

suspenze na bázi 

cementu s krátkou 

dobou tuhnutí, rozpínavé 

polyuretany, další hmoty 

reagující s vodou 

(e – šířka puklin) 

Tabulka 2 - Použitelnost injekčních směsí pro různé typy hornin [5]. 
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 Materiály na bází přírodních suspenzi procházejí v dnešní době modifikací a vyvíjejí 

se stále nové druhy. Jeden z nových materiálů je vyvíjen například na stavební fakultě VŠB-

TU Ostrava, kde se pracovnici zaměřili na využití metakaolinu. Metakaolin je náhradou 

pojiva v injektážní směsi. Tento materiál je v nynější době stále ve fázi výzkumu [9].  

6.2. Chemické směsi 

 Chemické směsi pro injektáž horninového prostředí byly vyvíjeny v 2. polovině 

minulého století. Největší předností těchto směsí je pronikání do velmi malých trhlin daného 

prostředí, kdy hmoty na bázi přírodních surovin nemusí být efektivní. V případě, kdy se 

požaduje velmi rychlé nabytí injektážní hmoty, mají chemické látky značnou převahu nad 

přírodními hmotami. Jedním z nedostatků, které tyto směsi mají oproti suspenzím, je jejich 

pořizovací cena. 

 Injektovatelnost zemin se vztahuje ke koeficientu filtrace nebo zrnitosti dané zeminy 

vyjádřené křivkou zrnitosti. Ideální chemické injektážní hmoty by měly splňovat 

následující kriteria [9]: 

 Nízkou viskozitu přibližující se vodě. 

 Stabilitu při běžných teplotách. 

 Netoxikovat a nepodléhat agresivnímu prostředí, především solím, být nehořlavé. 

 Stabilitu v zásaditém prostředí, aby mohly být spojeny s cementy, například při 

dotěsňování. 

 Snadnou kontrolu rychlosti chemické reakce. 

 Schopnost odolávat rozpuštění v podzemní vodě. 

 Příznivou cenu. 

Po vytvrzení chemické směsi by pak měly splňovat tyto kriteria [14]: 

 Stabilnost v daném prostředí. 

 Neovlivňovat svým chemismem podzemní vody, být netoxické. 

 Mít vysokou pevnost, u těsnících injektáží pak nízkou propustnost. 
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 Chemické injektážní směsi můžeme rozdělit dle jejich chemického složení [9]: 

 chemické roztoky na bázi vodního skla; 

 akrylátové injektážní směsi; 

 fenolplasty ; 

 lignolsufátové injektážní směsi; 

 aminoplasty; 

 polyuretanové injektážní směsi; 

 epoxydové a polyesterové pryskyřice. 

 Na obr. 5 jsou uvedeny orientační rozsahy chemických směsí závislé na koeficientu 

filtrace prostředí. 

 

Obr 5 - Orientační rozsah injektovatelnosti prostředí chemickými směsmi [9]. 

 Vývoj chemických směsí směřuje k materiálům, které mají jednoduchou manipulaci. 

Jedná se především o jednosložkové směsi, kde není potřeba mísit dvě směsi. Hmoty prudce 

zvyšují svůj objem při styku s vodou. Jedním ze zástupců nové generace chemických hmot je 

AV-PUR 100 od firmy Anton Vorek, používáný především k sanacím pozemních staveb. 

Přehled používaných chemických směsí a jejich vlastnosti je uveden v příloze 1. Pro názornou 

ukázku byly vybrány nejznámější firmy pro náš region: Minova Bohemia s.r.o., GME Consult 

Ostrava, Anton Vorek Kunín. 
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 Stručný přehled použitých hmot na bázi chemických produktů je uveden v tabulce 3. 

Název hmoty Typ hmoty Určení 

AV-PUR jednosložková hmota je hydroizolační, 

polopružná polyuretanová pryskyřice 

injektáž proti vznikající vlhkosti v 

cihelném, kamenném a smíšeném zdivu 

a proti tlakové vodě v betonových 

konstrukcích 

CARBOPUR WFA ihned tuhnoucí injektážní pryskyřice zpevňování zemin, hornin, stavebních 

konstrukcí a utěsňování průsaků vod 

Geocream jednosložková pružná polyuretanová 

pryskyřice 

utěsňování a zvýšení stability 

zvodnělých horninových materiálů 

(štěrky, štěrkopísky, písky), zastavení či 

omezení přítoku vody, utěsňování spár, 

trhlin, vyplnění dutin ve stavebních 

konstrukcích  

CarboCryl T 

 

dvousložkový injekční metakrylátový gel 

s hydrofilními vlastnostmi 

utěsňování pracovních spár betonových 

konstrukcí, utěsnění průniku vod přes 

nepravidelné zvodnělé nespojitosti 

horninového prostředí 

CarboEpox dvousložková epoxidová pryskyřice 

s velmi nízkou viskozitou 

injektáž betonových konstrukcí, injektáž 

mikrotrhlin (možno použít i ve vlhkém 

prostředí) 

Tabulka 3 - Použití směsi na bázi chemických produktů [9]. 

6.3. Negativní faktory ovlivňující injektážní hmoty 

 Na injektážní hmotu vyplňující nespojitosti horninového prostředí, popřípadě zemního 

prostředí, může působit několik vnějších vlivů, které snižují životnost těsnícího 

(stabilizačního) opatření. Tyto vlivy můžeme rozdělit dle účinku [5]: 

 mechanické (statické), popřípadě dynamické; 

 fyzikální (změny teploty, vlhkosti a podobně); 

 chemické; 

 biologické; 

 časový faktor. 
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 Pro kvalitní dlouhodobou injektáž je nutné použít takovou injektáž, která bude po 

celou svou dobu funkce odolávat negativním vlivům prostředí. Mezi základní vlivy 

prostředí patří [5]: 

 působení agresivního prostředí; 

 působení nízkých či vysokých teplot; 

 otřesy a vibrace; 

 působení vegetace. 

 K degradaci injektážních hmot v agresivním prostředí dochází především agresivitou 

podzemní vody, nebo silně znečištěným prostředím. Tímto negativním činitelem jsme se již 

zabývali v kapitole 3.3. Pozemní voda a její negativní vlastnosti, kde je popsán negativní vliv 

podzemních vod na injektážní směsi jak na bázi cementu, tak na bázi chemických hmot. 

 V případě negativního působení nízkých teplot je v praxi nejběžnější působení mrazu. 

Především u staveb, které jsou vystaveny atmosférické teplotě a nejsou situovány v podzemí 

nebo nejsou vytápěny. V těchto případech nepatrně dochází k škodlivým změnám objemu 

těsnících (stabilizačních) hmot. Velmi negativním efektem je klínový efekt zmrzlé vody, kdy 

se voda dostává i do velmi nepatrných nespojitostí daného prostředí. Těmito vlivy dochází 

k narušení celistvosti prostředí a k výraznému snížení těsnících (stabilizačních) vlastností. Na 

nízké teploty jsou zpravidla citlivější směsi na bázi cementu. 

 Eliminovat vliv negativního působení podzemních vod lze především správnou volbou 

injektážní směsi. Další možností je použití nemrznoucích směsí především v případě injektáže 

pomocí suspenzí, u kterých je základním komponentem voda. Všeobecně se napěňování 

uskuteční při reakci látky s podzemní vodou. V případě, kdy je voda v pevném skupenství, 

nedojde k zahájení požadované reakce. Obvykle výrobci udávají minimální teplotu 5 °C. Z 

široké škály chemických směsí, které lze použít pod touto teplotu, si můžeme např. uvést 

CarboAdd Fast. Jednodušším a taky často používaným způsobem eliminace je ohřev samotné 

injektážní hmoty nebo injektovatelného prostředí. Metoda ohřevu prostředí je v praxi velice 

neefektivní a mnoho odborníku ji nedoporučuje [9]. 

 Negativní jev vysokých teplot je poměrně málo častý, jednou z možností je negativní 

působení teplot u dvousložkových těsnících hmot, které začínají tuhnout a napěňovat se 

v závislosti na teplotě. V případě větší teploty jak 30 °C, což je pouze orientační hodnota, 

dochází k předčasné reakci a injektážní hmota se tak nemusí dostat do požadované 

vzdálenosti [5]. 
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 V případech, kdy se stavba vyskytuje v blízkosti zdrojů otřesů a vibrací, je 

pravděpodobně jedinou možností řešení použít pružné hmoty, které budou mít dobrou vazbu 

na okolní prostředí. V případě působení vegetace se jedná především o prorůstání kořenového 

systému do okolního podzemního objektu. Mezi biologické negativní vlivy můžeme zařadit i 

působení živých organismů, jako bakterií a plísní, které se často kombinuji s působením 

negativního projevu agresivních vod. Možnou eliminací těchto jevů je mechanické či 

chemické odstranění porostu v blízkosti stavby. V řadě případů dochází ke konfliktu, do 

kterého vstupuje stabilita objektu s legislativou na ochranu životního prostředí.  

 

7. KONTROLA PROVEDENÍ INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ  

 Rozsah kontroly provedení injektážních prací je závislý na požadavcích projektu a 

druhu realizačního prostředí. Technologie kontroly se bude lišit dle prostředí, ve kterém byla 

injektáž provedena. Každá kontrola je velice obtížná a ne vždy je spolehlivá, proto je důležité 

se soustředit na samotnou realizaci injektáže a předem předpokládat oslabená místa injektáže. 

7.1. Kontrola injektážních prací v zeminách 

 Při injektování zeminového prostředí je kontrola komplikovaná, proto je zde důležité 

správně vést dokumentaci v průběhu injektážních prací. Pro kontrolu provedené injektáže 

se používají tyto metody [1]: 

 vodní tlakové zkoušky; 

 použití zbarvené injektážní směsi; 

 čerpací zkoušky v zainjektovaném prostředí; 

 geofyzikální metody; 

 kontrola přítoku vody ve vyhloubených šachticích. 

U vodních tlakových zkoušek může dojít k problému, kdy se zálivka vrtu potrhá a 

vytvoří se únikové cesty pro tlakovou vodu. Tento problém je ovlivněn pevností zemin 

v okolí vrtu. Je tedy potřeba považovat tuto zkoušku jako orientační. V případě, kdy zkouška 

trvá minimálně jednu hodinu a nedochází k poklesu tlaku nebo k spotřebě vody, je možné 

vyhodnotit injektáž jako dobře provedenou. 
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Přítomnost značkovací látky v injktážní směsi můžeme kontrolovat ve výkopu, 

v odebraných vzorcích proinjektovaného prostředí a měřením ve vývrtech. Barviva vhodná 

pro barvení injektážní směsi se dají identifikovat ultrafialovými lampami. Mezi používaná 

barviva patří oxidy železa (červená, oranžová barva), soli chromu (zelená barva), soli mědi 

(modrá barva). Může dojít k situaci, kdy nejsme schopni zbarvení směsi odlišit. Další 

možností, jak identifikovat kvalitu proinjektování zeminy, je použití radioizotopu. Tato 

metoda je však omezena délkou poločasu rozpadu. Použití chemického nebo vodního skla 

kontrolujeme laboratorními zkouškami [1]. 

 V případě použití čerpacích zkoušek se v zainjektovaném prostředí vyhloubí vrt a 

vystrojí se stejným způsobem jako čerpací vrt. Vyhloubený vrt se zapaží jílovým výplachem 

nebo ocelovou trubkou, potom se do vrtu načerpá cementojilová zálivka, do které se osadí 

ocelová trubka. Po vytvrdnutí zálivky se vrt prohloubí na požadovanou hloubku. Do 

připraveného vrtu se osadí čerpadlo a zahájí se čerpání vody, kdy se sleduje hladina a přítok 

vody do čerpacího vrtu, popřípadě hladina vody v pozorovacích vrtech. V případě čerpací 

zkoušky je nutné provádět tuto zkoušku v delším časovém úseku [1]. 

 Geofyzikální metody jsou založené na měření změn fyzikálních veličin prostředí. Ve 

většině případech je pro měření účinnosti injektážních prací potřeba naměřit veličiny před a 

po injektáži. Mezi nejpoužívanější geofyzikální metody patří [1]: 

 Vícevrtové metody jsou založené na principu sledování přítoku indikované zbarvené 

vody do vrtu. Do nalévacího vrtu zavedeme indikátor (barvivo) a sledujeme přítok 

v pozorovacím vrtu, umístěném ve směru proudění podzemní vody. Nevýhodou je 

náročná a zdlouhavá realizace vrtu. 

 V případě jednovrtných metod jde o jednoduché a méně náročné zkoušky, především 

z hlediska přípravy. Do těchto metod spadá například měření pomocí gama zářiče, 

který se zavede do vrtu. Na stěnách vývrtu se pozoruje četnost impulsů gama záření, 

čímž lze určit směr proudění podzemní vody. Další možnou metodou je zřeďovací 

metoda, kterou se určí rychlost proudění podzemní vody a směr proudění. Metoda je 

založena na opakovaném měření indikovaného sloupce vody v pozorovacím vrtu. 

 Metoda měření elektrické vodivosti je založená na měření zvýšené elektrické 

vodivosti ve směru proudění podzemní vody. 

Geofyzikálními metodami jde v mnoha případech jednoduše a rychle lokalizovat netěsné 

polohy v těsnících prvcích. 
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 Při kontrole proinjektování prostředí nesmíme zapomínat i na měření deformací 

pracovního prostředí. Mezi hlavní metody kontroly deformací patří měření pomocí 

hadicových vodovah, indikačních snímačů a pomocí přesné nivelace.  

7.2. Kontrola injektážních prací ve skalních horninách  

 Stejně jako u zemin je i zde kontrola injektážních prací velmi orientační, jak uvádí 

Verfel. Jedinou vyhovující kontrolou je samotné napuštění vodní nádrže. Pro kontrolu 

injektážních prací ve skalním prostředí lze aplikovat tyto základní metody [1]: 

 sledování úklonu vrtu; 

 vodní tlakové zkoušky; 

 geofyzikální metody; 

 měření vztlaku a průsaku; 

 měření modulu pružnosti prostředí; 

 značkování injekční směsi. 

 Měření odchylky vrtů od původního projektovaného směru má význam především u 

injekčních clon. V případě naměřených nepovolených odchylek je nutné injekční clonu 

doplnit dalšími vrty, aby clona správně plnila svou funkčnost. Pro měření sklonu vrtu 

používáme inklinometr. 

 Pomocí vodní tlakové zkoušky zjistíme propustnost horninového prostředí, která se 

udává v l.min
-1

.m
-1

 při určitém tlaku. Výsledky vodní tlakové zkoušky (VTZ) se především 

vynáší do grafu, v němž se získává závislost spotřeby vody a tlaku. Kromě propustnosti 

hornin lze pomoci VTZ zjistit i charakter puklin, jako je velikost rozevření, výplň a podobně. 

Jsme schopni také určit tlak, při kterém dochází k deformaci horninového prostředí. Tuto 

zkoušku dle provádění dělíme na dva způsoby, a to vzestupnou a sestupnou [1]. 

 Vzestupný způsob VTZ je prováděn po vyhloubení vrtu na požadovanou hloubku. Do 

vrtu je zapuštěn dvojitý obturátor na oddělení zkušební etáže a ze spodu nahoru se uskuteční 

VTZ. Jde o jednoduchou metodu, ale výsledky získané pomocí této zkoušky nejsou tak 

přesné. Mezí hlavní nevýhody patří samotné hloubení vrtu, kdy dochází k ucpávání trhlin 

nebo puklin vrtnou drtí. Především dochází k špatnému proinjektování horniny. 
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 U sestupného způsobu se zkouška provádí společně s vrtnými pracemi. 

K nedokonalému proinjektování horniny dochází pouze ve vrchní etáži. Další nevýhodou je 

montáž a demontáž vrtné soupravy s obturátorem.  

 Kvalita provedených injektážních prací se prokáže splněním určitých kriterií. 

Nejrozšířenější je Lugenové kriterium, v němž přípustná ztráta vody při tlaku 1 MPa je [7]: 

 1 l.min
-1

.m
-1

 pro hráze vyšší než 30 m; 

 3 l.min
-1

.m
-1

 pro hráze nižší než 30 m. 

 Kontrolní vrty VTZ se provádějí především v místech, kde je pochyb o kvalitě 

injektážních prací. Zpravidla  se navrhuje počet 5 až 10 % z celkové metráže injekčních vrtů. 

 Měření průsaku a vztlaku se používá hlavně při kontrole účinnosti injekčních clon. 

Pozorovací vrty se umísťují před a za clonu a periodicky se měří tlaky. V zabudovaných 

drenážních prvcích se sleduje množství prosakující vody. 

 Kontrolu proinjektování horninového masívu lze provádět i pomocí měření modulu 

pružnosti před a po injektážních pracích. Kontrolu lze například provádět pomocí 

mikroseizmických měření, kdy se měří rychlost šířeni vln v masívu [1]. 

 V případech, kdy nás zajímají cesty proudění podzemní vody, je vhodné využít 

zbarvující směs. Postup je podobný jako u měření v zeminách. 
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8. HYDROIZOLAČNÍ OCHRANA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 Následující problematiku můžeme rozlišit na dvě základní skupiny. V případech, kdy 

je objekt ve výstavbě, provádíme realizaci hydroizolace a dalších nepřímých opatření proti 

pronikající vodě v průběhu výstavby. Výsledkem bude vytvoření hydroizolačního systému, 

který zabrání pronikání nežádoucích vlivů do objektů a stavebních materiálů. 

 Druhý případ se bude vztahovat na již hotové objekty nebo konstrukce, na kterých 

ochrana proti nežádoucím vlivům přestala plnit svou těsnící funkci. V těchto případech se 

hovoří o sanacích objektů nebo konstrukcích. 

 V této kapitole se zaměříme na povlakové izolační materiály a injektáže. Jedná se o 

jedny z nejrozšířenějších technologií, využívané k eliminaci pronikajících vod do stavebních 

objektů. 

8.1. Úvod do problematiky  

 Podzemní objekty jsou namáhané vodou, vyskytující se v různých formách jak 

v přírodě, tak ve stavebním objektu. Namáháni objektů je závislé na umístění stavby 

v krajině, provozu uvnitř objektů a samotném způsobu realizace stavby. Vodu působící na 

stavbu můžeme rozdělit dle [3] na: 

 Atmosférickou vodu – zde řadíme vlhkost vzduchu, kapalné a tuhé srážky; 

 Povrchovou vodu - voda stékající po povrchu země nebo voda v tocích; 

 Podpovrchovou vodu – zde můžeme zařadit zemní vlhkost, prosakující vodu a 

podzemní vodu; 

 Provozní vodu - vlhkost vnitřního vzduchu, voda stékající po povrchu smáčených 

nebo skrápěných konstrukcí, voda v nádržích a bazénech; 

 Technologickou vodu - zabudovanou do konstrukce v průběhu výstavby; 

 Kondenzovanou vodu. 

 Z časového hlediska můžeme rozdělit působící vodu na vodu stálou a vodu 

s proměnnou hladinou. Voda stálá působí na objekt relativně v celé délce jeho životnosti, 

naopak vody s kolísavou hladinou působí jen v určitých časových intervalech, které jsou 

ovlivněny především dotacemi ze srážek. V případech, kdy izolace přestane plnit svou funkci, 

dojde k pronikání vod do objektu a vzniku vlhkosti vnitřního ovzduší, ovlivňující především 

kvalitu pracovního prostředí, ale i životnost strojového vybavení podzemních staveb. 
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V neposlední řadě je ohrožena trvanlivost betonu a dalších stavebních materiálů, na které má 

škodlivý vliv především zvýšený obsah vody v pórech materiálů. Mezí další negativní vlivy 

patří působení kyselých plynů, ve vodě rozpustných chloridů, nitránů, karbonátů, síranů a 

podobně. Podrobnějším popisem negativních vlivů na stavební materiály se zabýváme 

v kapitole 6.3. Negativní faktory ovlivňující injektážní hmoty. 

 Je tedy důležité zamezit působení negativních vlivů na stavební konstrukce. A to jak 

přímými hydroizolačními principy, tak nepřímými principy. Mezi ty přímé patří například 

jednoúčelové a víceúčelové hydroizolační materiály, injektáže, penetrace a impregnace 

těsnícími látkami a podobně. K nepřímým principům patří správný výběr prostředí stavby, 

tvar konstrukce (objektu), umístění objektu, odvodnění prostředí a tak dále [3]. 

 V průběhu výstavby, kdy objekty můžou přijít do styku s vodou nebo s vlhkostí, je 

nejběžnějším přímým způsobem ochrany vytvoření povlakové izolace. V případech, kdy 

hydroizolace neplní správně svou funkci a je potřeba zpětně obnovit funkci ochrany proti 

negativním vlivům, mluvíme o sanaci stavební konstrukce. V případech, kdy dojde k průniku 

podzemní vody do objektu, je množství a intenzita pronikající vody závislá na porušení ostění 

(pláště) objektů a tlakové napjatosti podzemní vody. Průniky můžeme rozdělit tímto 

způsobem [9]: 

 Bodové průniky z jednoho místa; 

 Liniové průniky; 

 Plošné průniky. 

 Likvidaci bodových a liniových přítoků řešíme nejčastěji pomocí těsnící injektáže. Pro 

eliminaci plošných průsaků je nejefektivnější použití plošných (povlakových) izolací a 

pokrytí povrchu izolačním krytem. V mnoha případech se můžeme setkat s kombinacemi 

těchto dvou základních metod.  

 Pro zamezení styku podzemní vody (vlhkosti) se stavebním objektem, ať už v průběhu 

realizace, tak v případech sanace, existují v dnešní době nepřeberná množství technologií. 

V další části se zaměříme na nejběžnější typy povlakových izolací a těsnících injektáží 

stavebních materiálů. 

 

 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

45 

 

 Důležitým bodem správně provedené izolace stavební konstrukce je etapa návrhu 

samotných izolačních prací, která je založena na průzkumu prostředí stavby. Průzkum musí 

jednoznačně určit hydrofyzikální, geotechnické, klimatické, mechanické, korozní a provozní 

vlivy působící na stavbu. V případě sanačních opatření návrh zahrnuje posouzení daného 

stavu konstrukce a materiálu, ať už z hlediska životnosti, nebo únosnosti. Stavební průzkum 

by měl stanovit například příčiny poruch, nebo vyjádření k možnému vzniku nových trhlin. 

Výsledkem návrhu izolačních prací je určit efektivní způsob izolace, sanace, jakou 

technologií bude izolace (sanace) provedena a jaký bude nejvhodnější druh izolačního 

materiálu. 

8.2. Povlakové, plošné izolace 

 Pro povlakové hydroizolační materiály, systémy či celé soustavy izolací podzemních 

objektů jsou kladeny podmínky, jak odolat vystavenému namáháni. Podle [2] rozdělujeme 

namáhání do třech hlavních skupin. Konkrétně do skupiny hydrofyzikální, mechanické a 

korozní. Té musí izolace odolávat po celou dobu životnosti stavby. Je třeba zajistit ochranu 

stavby a vnitřního prostředí proti nežádoucím vlivům.  

 Pro návrh hydroizolačního materiálu je nejdůležitější odolat hydrofyzikálnímu 

namáhání. Norma ČSN P 73 0600 rozděluje tento druh namáhání: 

 Voda v plynném stavu; 

 Vlhkost přilehlého pórovitého prostředí; 

 Voda stékající po povrchu konstrukcí; 

 Voda prosakující přilehlým pórovitým prostředím; 

 Tlakovou voda; 

 Voda v pevném skupenství. 

Na větších stavbách je běžné, že dochází k výskytu několika druhu hydrofyzikálního 

namáhání. Proto často dochází ke kombinacím různých typů izolačních systémů. 

 U mechanického namáhání dle [2] musí být hydroizolace odolná do té míry, aby 

nedošlo ke ztrátě izolační funkce. Návrhem dilatačních spár a vrstev materiálu by mělo dojít 

k omezení přenosu napětí. V místech zvýšeného mechanického namáhání, zejména v oblasti 

dilatačních spár, se navrhuje speciální řešení izolace. Izolaci je nutné chránit proti 

mechanickému namáhání a poškození jak při realizaci, tak za provozu [10]. 
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 Při posuzování odolnosti hydroizolace proti korozním vlivům se vychází z vlastností 

izolace udávaných výrobcem a certifikačním protokolem. V případě potřeby je nutno 

chybějící informace doplnit laboratorními zkouškami, popřípadě srovnáním s odolností 

existujících, podobně namáhaných materiálu. Je nutné přihlížet nejen k prostředí okolí stavby, 

ale i ke vzájemným korozním účinkům materiálů použitých v konstrukci. 

 Mezi další požadavky na hydroizolační materiály patří spolehlivost hydroizolačních 

vrstev a trvanlivost, požadovaná po celou dobu účinnosti izolace. Použitý hydroizolační 

materiál nesmí ani při realizaci, ani po dobu své funkce nepříznivě působit na životní 

prostředí.  

 Další část podkapitol se zaměřuje na těsnící nátěry a nástřiky. Prefabrikovanými 

povlakovými izolacemi, především však asfaltovými pásy a hydroizolačními materiály na 

bázi bentonitu.  

8.2.1. Těsnící nátěry a nástřiky 

 V případě nátěru nebo nástřiku se používají materiály na bázi asfaltu, syntetických 

polymerů, silikátů a jiných materiálů, přičemž převládají syntetické polymery na bázi 

epoxidových pryskyřic. Po aplikaci na izolovanou konstrukcí vytvoří bezešvou povlakovou 

hydroizolaci. V mnoha případech se mohou kombinovat s výztužnou vložkou, která zvyšuje 

pevnost nebo pružnost povlaku. Dále přispívá ke kontrole minimální tloušťky povlaku. 

 Použití epoxidových pryskyřic jako těsnících nátěrů je z finančního hlediska v mnoha 

případech vhodným řešením. Při aplikaci se nemusí zasahovat do konstrukce a není potřeba 

velkých prostorů pro realizaci. Epoxidové nátěry mají dobrou odolnost proti chemikáliím a 

minerálním olejům, lze je nanášet i na čerstvé betonové konstrukce. Hlavním požadavkem 

možnosti použití je pevnost a celistvost podkladu. Izolační nátěry zpravidla nanášíme ve dvou 

vrstvách a pokud možno po celé ploše sanované konstrukce [9]. 

 V následující části se budeme věnovat popisu hydroizolačních materiálů používaných 

především na našem trhu. Výběr materiálů byl zvolen na základě podkladu firmy SG 

Geoiženýring. 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

47 

 

Polyurea GE 

 Jedná se o dvoukomponentní nástřik určený pro provádění plošných hydroizolací a 

antikorozních ochran materiálů. Aplikace je založena na reakci izokyanátů (složka B) a směsi 

aminů, jakož to tvrdidla (složka A), za vzniku elastomeru polyurea. Mísicí poměr je 1:1 a 

vytvrzení reakční směsi obvykle trvá 7 sekund, doba zgelovatění je 3 sekundy. Tento produkt 

vyrábí a dodává společnost GME s.r.o., Ostrava Vítkovice. 

 Nástřik směsi Polyurea GME se provádí pomocí speciálního vysokotlakého čerpadla 

s předehříváním obou složek (přibližně na 80 °C), včetně vyhřívání hadic. K mísení složek A 

a B dochází ve stříkací pistoli, ve které se doporučuje nástřik provádět pod tlakem 180 barů. 

 V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty mechanických vlastností izolačního nástřiku 

polyurea GME. Jsou stanovené v rámci certifikace výrobků autorizovaným certifikačním 

orgánem. 

Parametr jednotka stanovená hodnota 

přídržnost k betonu MPa 1,49 

přídržnost ke kovu MPa 1,08 

pevnost v tahu MPa 11,7 

poměrné prodloužení % 272 

nasákavost za 24 hodin % 1,54 

vodotěsnost na beton kg/m
2
 0 

tloušťka vrstvy mm 1-2 

Tabulka 4 – Parametry směsi Polyurea GME [9]. 

 Mezi hlavní výhody patří rychlé vytvrzení směsi, vynikající přilnavost k materiálům, 

pružnost a dostačující pevnost. Relativní vlhkost a teplota pracovního prostředí nemá vliv na 

aplikaci, materiál je odolný vůči UV záření. Směs Polyurea GME je certifikována pro styk 

s pitnou vodou. 

 Dle výrobce je tento materiál vhodný na hydroizolaci střech, základových desek, 

bazénů a podobně. Izolační materiál je možné použit i jako antikorozní ochranů kovových a 

betonových povrchů, nebo na finální úpravu podlah. 

 

 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

48 

 

Supermin 

 Tato izolační hmota je určena k hydroizolačním nátěrům v kombinaci se stabilizační 

funkcí povrchové vrstvy stavební konstrukce nebo horninového prostředí. Jedná se o 

dvousložkovou organicko-minerální pryskyřici vhodnou ke zpevnění a utěsnění hornin, zemin 

a stavebních konstrukcí metodou tlakové injektáže. Lze ji použít na opravy a ochrany 

betonových a kovových povrchů metodou laminace, opravy trhlin a dilatace, pro lepení a 

izolaci kanalizace. 

 Supermin je složen ze směsi organických aditiv a sodného vodního skla (složka A), 

modifikovaného polysokynanátu, isomeru a homologu (složka B). Dle konkrétních 

požadavků je možno vytvrzenou směs načasovat v rozmezí 15 min například pro injektáže, až 

60 min pro laminace. 

 Mechanické parametry vytvrzené pryskyřice Supermin jsou v tabulce 5, která je 

certifikována pro použití ve stavebnictví a pro styk s pitnou vodou. 

Parametr jednotka po 1 dni po 7 dnech 

pevnost v jednoosém tlaku MPa 20 - 30 30 - 60 

pevnost v tahu za ohybu MPa 9,5  

přídržnost k betonu MPa 3,4  

modul pružnosti MPa 1000  

objemová hmotnost kg/m
3
 1400  

Tabulka 5 – Parametry směsi Supermin [9]. 

 Hlavní výhody materiálu je vynikající přilnavost k materiálům, možnost vyztužení, 

velká odolnost proti působení chemikálií, nehořlavost a samozhasitelnost. Materiál je možno 

aplikovat i na vlhké povrchy. Při aplikaci nedochází k uvolnění nebezpečných výparů. 

 

SLAM 210 

 Jedná se o dvousložkový polyuretanový vysoce elastický materiál, který lze 

kombinovat s geotextilií. Jeho výjimečnou vlastností je schopnost se rozpínat (expandovat) až 

dvounásobně. Snadno tak zaplní všechny druhy dutin, prasklin, prohlubní a zarovná povrch. 

Navíc nemá vysoké nároky na kvalitu podkladu, na rozdíl od ostatních hmot. Díky skvělé 

přilnavosti se může aplikovat na beton, ocel a jiné povrchy, ať už vodorovně, nebo svisle. 
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 Mezi jeho přednosti patří jednotný povrch po vytvrzení, dokonalé přilnutí 

k podkladům, u kterých nevyžaduje dokonalou přípravu a očištění.  Dalšími přednostmi jsou 

voděodolnost, chemická odolnost, odolnost vůči tlakům a mechanickému poškození, 

omyvatelnost. 

MAXSEL SUPER 

 Jedná se o cementovou hydroizolační stěrku s krystalizačními a osmotickými 

vlastnostmi. Zajišťuje vodonepropustnost i při aktivním a pasivním tlaku vody. Tato látka 

penetruje do kapilárního systému, kde dochází ke krystalizaci a vyplnění pórů. Je určena pro 

aplikaci na čerstvý i vyzrály beton, betonové konstrukce a další stavební materiály. 

 Výhod této izolační hmoty se využívá v mnoha případech izolace podzemních, ale i 

nadzemních objektů. Příkladem může být hydroizolace zásobníku pitné vody, ostění tunelu, 

hydroizolace proti agresivnímu prostředí. 

 Podkladní povrch musí být čistý a zpevněný bez nátěru. Především nesmí být povrch 

od vápenných výkvětů. Pro použití podkladu je vhodné povrch očistit proudem písku nebo 

vody a odstranit tak nežádoucí materiály. Všechny trhliny musí být také očištěny a 

prohloubeny minimálně do 2 cm. Pokud je přítomen proud vody, utěsní se výrobkem 

doporučeným výrobcem. Před aplikací musí být povrch nasycen vodou. Aplikuje se štětcem, 

kartáčem nebo nástřikem ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou minimálně 6 hodin, 

maximálně pak 16 hodin. 

 Závěrem můžeme říct, že tyto nátěry jsou vysoce účinné a relativně jednoduché na 

přípravu a vyhovující mnoha speciálním požadavkům konečných zákazníků. Jejich použití má 

také svá omezení, v některých případech může docházet k pronikání vody v okolí nátěru, 

nebo přímo v místech ošetřené plochy. Mezi faktory ovlivňující účinnost hydroizolace patří 

vyšší tlak podzemní vody, špatně upravený podklad a pracovní nekázeň pracovníků. 

8.2.2 Hydroizolační pásy a fólie 

 Jedná se o plošné prefabrikované hydroizolační materiály, dodávané obvykle svinuté 

v rolích. K vytvoření celistvé izolační vrstvy dojde spojením pásů mezi sebou v ploše, nebo 

ve stycích lepením, natavením, či jinou technologií spojení. Pásy se dle charakteru výrobků na 

podklad nalepují, natavují, mechanicky kotví, nebo se volně kladou a zatěžují. 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Jan Židek 

 

50 

 

 Mezi nejznámější zástupce patří pásy na bázi asfaltu, plastu, bentonitu a podobných 

materiálů. K nejstarším hydroizolačním hmotám patří přírodní asfalty. Pro hydroizolaci 

stavebních objektů se v dnešní době využívá modifikovaných asfaltů upravených použitím 

chemických prostředků. Dalším často používaným materiálem jsou pásy na bázi plastů, jako 

je PVC, HDPE, LDPE, známe pod pojmem hydroizolační fólie. Velkým rozvojem procházejí 

v dnešní době i hydroizolační materiály na bázi bentonitu. 

Asfaltové pásy 

 Povlakové hydroizolace z asfaltových pásů jsou klasickou technologií. Na českém trhu 

tyto materiály nabízí desítky firem v pestré nabídce. Proto se zaměříme na všeobecné 

požadavky a nebudeme se zabývat konkrétními výrobky. 

 Pro přehled v označení asfaltových pásů popíšeme stručné rozdělení dle typu pásů 

[3]: 

 A = pás bez krycí asfaltové vrstvy, nosnou vrstvou je obvykle lepenka; 

 R = asfaltová krycí vrstva menší než 1 milimetr (nevhodné pro natavování); 

 S = asfaltová krycí vrstva větší jak 1 milimetr (svařovatelné); 

 J = jednostranná krycí vrstva (například RJ, SJ). 

 Dále rozlišujeme asfaltové pásy dle nosné vložky. Orientační přehled základních typů 

nosných vložek pásů je v příloze 2 Rozdělení podle typu asfaltové hmoty je uveden 

v příloze3. 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, musí hydroizolace odolat především 

hydrofyzikálnímu, mechanickému a koroznímu namáhání vzniklého v průběhu výstavby a 

životnosti stavby. V případech hydrofyzikálního a korozního namáhání se můžeme vyvarovat 

problémům vhodně zvoleným typem izolace, kdy výrobci zpravidla udávají rozsah použití 

produktů. U mechanického namáhání dochází především ke vzniku tahových sil důsledkem 

teplotních, ohybových a smršťovacích zatížení. Namáhání se objevuje a působí nepřetržitě od 

vzniku stavby, přes využívání a provoz, až po její zánik. Odolnost pásu proti deformacím je 

zajištěna vhodnou vložkou pásu, která přebírá tahové napětí [12].  
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 Vložky asfaltových pásů zajišťují objemovou stabilitu, zachycují tahová napětí a 

rozkládají namáhání při působení vnějších a vnitřních sil (například sání větru, smršťování, 

přenos kotevních sil). Také zabezpečují soudržnost vrstev pásů, jejich spolupůsobení a 

trvanlivost. Pokud nemá nosná vložka zajištěnou soudržnost s krycí vrstvou asfaltu, dochází 

k rozdělení pásů a následně k neplnění funkce izolace . 

 Pro návrh a zhotovení kvalitní hydroizolace stavby je nutné používat materiály vhodné 

pro dané prostředí. Například použitím modifikovaného asfaltu SBS s odolností proti 

mechanickému porušení teplotou až -20 °C. Vložky ze skleněných vláken by měly být 

používány především ve vnější expozici, kde hrozí nebezpečí vzniku koroze vláken [13]. 

Bentonitové izolace 

 Funkce těsnosti těchto izolací je založena na přírodním bentonitu. Bentonit je směs 

minerálů s převahou montmorillonitu, který při styku s vodou okamžitě reaguje, bobtná, a tím 

vytváří izolační vrstvu. Nejdůležitějším předpokladem pro vhodné a správné použití 

bentonitové izolace je její uložení. Izolace musí být v konstrukci uložena pod tlakem, tak aby 

při styku s vodou bylo využito bobtnavého efektu. Díky této vlastnosti jsou izolace schopné 

při poškození obnovit svou izolační funkci [11]. 

 Jak již bylo zmíněno, bentonit je přírodní materiál, který je těžen v mnoha ložiscích. 

Nejkvalitnější bentonit pochází z ložiska v Kalifornii a má nejlepší potřebné vlastnosti pro 

výrobu hydroizolací. Bentonit je potom dle jednotlivých výrobců a druhů izolací upravován. 

Jednou z úprav je přidání příměsi na zpomalení reakce s vodou a oddálení bobtnání. V dnešní 

době existuje řada výrobků, které jsou založeny na funkci bentonitu, jako jsou bentonitové 

rohože, pásky, tmely a podobně.  

 Ideálními aplikacemi pro bentonitové izolace jsou izolace realizované na již hotových 

stavebních konstrukcích. Lze je provádět i na bednění, kdy se musí dodržet požadovaný 

technologický postup a klást dostatečný důraz na hutnění okolního zásypu. Dalším 

požadavkem je zamezení styku s vodou v průběhu realizace, a to proto, aby nedošlo 

k předčasné aktivaci bentonitu. Podklad musí být hladký, bez ostrých hran a nečistot, povrch 

nesmí obsahovat výčnělky a prohlubně nad 10 mm. Stavební jáma by měla být odvodněná, 

aby znemožnila přítok vody do místa pokládky izolace. Z důvodu určitých požadavků při 

realizaci se bentonitové izolace často kombinují s dalšími izolačními systémy. 
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 Dále se zaměříme na bentonitové rohože. Do těchto rohoží se aplikují dva druhy 

bentonitu, buď tzv. suchý nebo předhydratovaný (granulovaný) bentonit. Ty se dle potřeb 

mohou dále upravovat, například proti agresivitě vody. Na našem trhu jsou v mnoha 

případech používány tyto typy bentonitových izolací [11]: 

 Rohože Voltex, Voltex DS – CETCO s.r.o.; 

 Kompozit Dual Seal – ZENIT spol s.r.o.; 

 Rohože CS – Plus, DS – Double Seal; 

 Rohože Rawmat S, Rawmat SV – RAWMAT HDB. 

 Hydroizolace Voltex je vícevrstvý těsnící materiál, který se skládá ze sodného 

bentonitu Volclay. Sodný bentonit je uzavřen mezi dvě polypropylenové geotextilie (tkanou, 

netkanou) a obě geotextilie jsou zpevněny pomocí patentovaného způsobu, který uzavírá a 

spojuje vrstvu bentonitu. Na obr. 6 je znázorněn řez rohoží Voltex. 

 

Obr. 6 – Řez rohoži Voltex [11]. 

Bentonitové rohože Voltex se často kombinují s LDPE nebo PE fóliemi, které zajišťují 

ochranu. Tato rohož má vysokou odolnost v tahu, to umožní pokládání výztuže přímo na 

rohož. Tím se průběh výstavby urychlí a ušetří se náklady na ochranné vrstvy hydroizolací. 

Před aktivací bentonitu však rohože propouští vodu skrz spoje. Tento poznatek je důležitý při 

otázce, na jakou konstrukci použijeme tyto izolace, protože ne u všech konstrukcí je nutné, 

aby po realizaci byl objekt zcela suchý. Je možné doplnění izolačního systému o primární 

izolační vrstvu. Na obr. 7 je znázorněný řez skladbou rohože Voltex. 

 

Obr. 7 – schematický řez skladbou rohože Voltex [15] 
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 Rohože se často kombinují s izolační fólií, nebo se separační vrstvou jako je netkaná 

textilie. Spojení rohoží Voltex se realizuje přeložením zhruba 15 cm, kdy je spoj vyplněn 

bentonitovým tmele, který slouží především jako pojištění. V mnoha případech se provádí 

bodové spojení pomocí horkovzdušné pistole. Dojde tak k zamezení pohybu s rohoží při 

provádění následujících stavebních prací. 

 Technické specifikace izolace Voltex [11]: 

 Celková tloušťka rohože za sucha 6,4 mm; 

 Minimální teplota při instalaci – 32 °C; 

 Odolnost vůči hydrostatickému tlaku 70,2 m; 

 Odolnost proti průrazu 61,3 kg; 

 Obsah bentonitu je 4,9 kg/m
2
. 

 Dalším produktem na bázi bentonitu je izolační systém DUAL SEAL. Ten spojuje 

pevnost a chemickou odolnost polyetylénu s vysokou tuhostí HDPE a jeho odolnost proti 

mechanickému poškození s  vlastnostmi sodného bentonitu. Na obr. 8 je znázorněný vzorek 

kompozitu Dual Seal. 

 

Obr. 8 – Vzorek kopozitu Dual Seal [11]. 

 Izolační systém DUAL SEAL se spojuje pomocí přeložení a přelepení bitumen-

kaučukovou páskou. 
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 Technické specifikace izolace Dual Seal: 

 celková tloušťka membrány 3,5 – 4 mm; 

 schopnost nabobtnání přibližně šestinásobku své původní tloušťky; 

 teplota při instalaci – 30 °C až + 55 °C; 

 odolnost vůči hydrostatickému tlaku 46 m. 

 Realizaci a dodání těchto bentonitových izolací na našem území realizuje firma 

PASTELL spol s.r.o. Ve svých materiálech uvádí vzorové skladby izolací, které uvedeme 

v následující části. 

Izolační skladba pro vodorovné konstrukce: 

 základová ŽB deska  

 bentonitová rohož Voltex 

 PE folie tl. 0,15 mm 

 podkladní ochranná geotextilie 

 podkladní beton 

 Izolační skladba svislých konstrukcí, izolace na konstrukci: 

 konstrukce, například ŽB stěna 

 bentonitový kompozit Dual Seal 

 Ochranná geotextilie  

 hutněný zásyp 

 Zde jsem uvedl nejjednodušší skladby pro řešení vodorovných a svislých konstrukcí. 

Každá izolace stavby má své podmínky ať už technologické, nebo ekonomické, které 

ovlivňují celkovou skladbu izolace. Tyto dva systémy lze kombinovat i dohromady, kdy 

vytvoří jeden z nejefektivnějších izolačních systémů. 

8.3 Těsnící injektáže stavebních materiálů 

 Jak jsme již zmínili, injektáže jsou především používány při sanaci stavebních 

konstrukcí. Jednou ze skutečností je, že každá izolace podléhá času a její životnost je 

limitovaná. V mnoha případech je životnost konstrukce delší než samotné hydroizolace. U 

starších staveb se setkáváme i s případy, kdy hydroizolace úplně chybí. 
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 Pro eliminaci bodových a liniových přítoku podzemní vody do stavebních objektů je 

jednou z možností využití těsnící injektáže. Při sanacích se setkáváme s poruchami 

betonových, železobetonových a zděných konstrukcí, kdy izolace přestaly plnit svou těsnící 

funkcí. Podle charakteru poruch stavebních objektů a potřebě injektážních prací 

můžeme tyto práce rozdělit [14]: 

 Injektáž betonů; 

 Injektáž zdiva; 

 Injektáž podloží. 

 Pro zaměření této práce je nejdůležitější injektáž betonu, proto se v další části 

zaměříme pouze na tyto injektáže. Injektáže podloží již byly popsány v kapitole 2.1. Těsnící 

injektáže. Injektáže betonu rozlišujeme podle druhů a charakterů poruch. Tyto vlivy rozhodují 

o vlastnosti použité technologie a o druhu materiálu, který bude pro injektáž použit. 

 Injektážní směsi musí vykazovat tyto základní vlastnosti [5]: 

 Dobrou zpracovatelnost; 

 Objemovou stálost; 

 Viskozitu odpovídající druhu použití; 

 Dostatečnou stabilitu; 

 Objemové změny v závislosti na reakci; 

 Přilnavost na injektovaný materiál; 

 Dostatečnou pevnost, především v tlaku. 

 Mezi doplňující charakteristiky můžeme uvést dobrou penetrační schopnost, dobrou 

čerpatelnost, odolnost proti erozi a snášenlivost s okolním materiálem. 

 Na injektážní směsi jsou kladeny požadavky na vyplnění trhlin a dutin, Dle [6] 

rozlišuje tyto požadavky: 

 Silově únosné vyplnění; 

 Roztažitelné, elastické vyplnění; 

 Vyplnění schopné nabobtnání. 
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 Injektážní směsi můžeme dále dělit podle reologického chování [6]: 

 Nestabilní suspenze; 

 Stabilní suspenze; 

 Koloidní roztoky; 

 Čisté roztoky; 

 Plynné emulze- 

 Další způsobem, jak můžeme rozdělit injektážní hmoty, je rozdělení podle použitých 

materiálů pro výrobu směsi. Injektážní směsi jsme probírali již v kapitole 6 Injektážní hmoty, 

zde bychom proto uvedli odlišné rozdělení. Pro injektování betonových konstrukcí jsou 

nejpoužívanější tyto směsi [14]: 

Směsi na bázi cementu 

 Jedná se o nestabilní směs, která v klidné fázi začne sedimentovat. V případě použití 

cementové směsi k utěsnění nebo zpevnění materiálu je nutné splnit tyto podmínky: 

 Cementová zrna musí být tak velká, aby zcela zaplnila trhliny a pukliny. 

 Podzemní voda nesmí být agresivní, aby cement mohl ztuhnout a vytvořit tak 

pevný materiál. V případě agresivního prostředí se volí cementy, které jsou 

schopné vzdorovat agresivním podmínkám. 

Směsi na bázi organicko-minerálních pryskyřic 

 Organicko-minerální pryskyřice se vyznačují vyšší viskozitou, střední až nízkou 

rychlosti reakce a nedochází u nich k napěnění. Tyto pryskyřice nereaguji na styk s vodou a 

přirozenou vlhkosti. 

Organické pryskyřice můžeme rozdělit na dva typy: 

 Pryskyřice ředitelné vodou; 

 Pryskyřice neředitelné vodou. 

Pryskyřice ředitelné vodou vytvoří roztok, jehož viskozita se blíži viskozitě vody. Směsi 

vyrobené z akrylamidu se vytvrzují v gel s malou pevností (100 až 700 kPa), ale jsou schopny 

přenášet velké deformace. V případě požadavků na větší pevnost použijeme fenoplasty nebo 

aminoplasty, jejichž výsledná pevnost v prostém tlaku je od 100 kPa do 10 MPa. 
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 Pryskyřice neředěné vodou dosahuji pevnosti v tlaku až 100 MPa, v tahu 30 Mpa. 

Jejich použití však limituje vyšší pořizovací cena.  

Směsi na bázi epoxidových pryskyřic 

 Epoxidové pryskyřice patří mezi moderní injektážní materiály. Mezi výrazné 

charakteristiky této injektáže patří nízká viskozita, výborné mechanické vlastnosti po 

vytvrzení a po natužení trvale odolává agresivnímu prostředí, olejům a různým ropným 

produktům. Používají se především pro vysoce tlakovou injektáž trhlin v betonových a 

železobetonových konstrukcích. 

Směsi na bázi polyuretanu 

 V dnešní době jsou jednou z nejrozšířenějších skupin na našem trhu. Jednotlivé typy 

se liší chemickým složením, které ovlivňuje především rychlost reakce (dobu tuhnutí), 

napěnění, reakci s vodou a výsledné mechanické vlastnosti.  

 Základními složkami směsi na bázi polyuretanu jsou polyisokyanát a polyol, které 

s přísadami určují výsledné vlastnosti konkrétní pryskyřice. Obě složky se dávkují v poměru 

1:1 pomocí speciálních injekčních čerpadel. Hodnoty viskozity směsi před začátkem 

chemické reakce jsou většinou velmi nízké, to umožňuje injektáž velmi jemných trhlin. 

Postupem času však dochází k prudkému růstu viskozity, k následnému gelování a k tuhnutí 

směsi. Takže pro dosah injektáže je limitující rychlost reakce, respektive doba od začátku 

pěnění. 

 Polyuretanové pryskyřice jsou především určeny pro zpevnění hornin, zemin a 

stavebních materiálů. Určeny jsou také k utěsňování průsaků vod, plynů a pro utěsnění 

horninového prostředí se silným průsakem vod. 

 Technologie provádění izolací stavebních objektů pomocí injektáží bude teoreticky 

obdobná jako u hornin, ale rozsah prací bude odlišný. Injektážní systémy můžeme rozdělit 

dle způsobu plnění [14]: 

 Tlakové injektáže; 

 Beztlaké injektáže. 

 Tlakové injektáže se provádí v různých polohách vrtů, které bývají v průměru 10 až 14 

mm a ve vzdálenosti 20 až 30 cm od sebe. Vrt se osadí injektážním ventilem (obturátorem) a 

tlakovým injektážím čerpadlem se vhání směs do injektovatelného materiálu pod předem 
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určeným tlakem. Injektážní směs zaplní póry a trhliny betonu (zdiva) a důsledkem napěnění 

injektážní hmoty dojde k vytvoření izolační clony. 

 Beztlaké injektáže lze provádět ve vrtech pod sklonem 30° až 45° o průměru 25 až 38 

mm. Vzdálenost vrtů musí odpovídat hloubce průniku injektážní látky do materiálu. 

Injektážní směs je plněna do vrtu elektrickým čerpadlem nebo samospádem. 

 Jako technologické zařízení injektáže považujeme injektážní pumpy, čerpadla, 

injektážní pakry a přívodní hadice.  

 Injektování je účinnou a mnohdy jedinou možnou metodou pro řešení poruch 

betonových konstrukcí. Injektážní práce mají také svá omezení, například v podobě plošných 

průsaků, nebo v kvalitě injektovaného prostředí. Vždy je nutné zvolit správnou technologii a 

injektážní materiál. To proto, aby splňovaly podmínky kompatibility s injektovaným 

prostředím. 

9. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 

 Pro řešení eliminace pronikání podzemních vod do stavebních objektů byl vybrán 

případ dodatečného injektování ostění injekční štoly. Jedná se o injekční štolu na dolní nádrži 

PVE Dlouhé Stráně, kde přítoky podzemní vody narušovaly pracovní prostředí a samotné 

ostění štoly. 

 Dalším praktickým příkladem je injektáž ostění přivaděče, který spojuje dolní nádrž 

s horní nádrží PVE Dlouhé Stráně.  

 Návrh sanačních opatření a realizace byly provedeny firmou SG Geoinženýring, s.r.o.  

9.1. Injektáž ostění štoly PVE Dlouhé Stráně  

 V důsledku nespojitosti betonové výztuže objektu docházelo k pronikání vody do 

vnitřních prostor injekční štoly a přístupové štoly ke kompresorové stanici, viz obrázek 8. 

Pronikající voda způsobovala zvýšenou vlhkost ovzduší, která se projevovala především na 

korozi strojního vybavení a na zařízení podzemního objektu. Sanační práce byly realizovány 

v červenci 2014 a navazovaly na dlouhodobou likvidaci pronikání vod do daného objektu 

z roku 2012. Práce byly prováděny při zcela zaplněné nádrži. 
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 Přítoky podzemní vody byly v minulosti eliminovány dodatečným odvodněním 

pomocí sběrného drenážního systému.  

 

 

Obr. 8 – Přítoky vody do štoly [9] 

9.1.1. Technologie sanace přítoků do objektu 

 Pro zabránění pronikání vody se použila technologie vysokotlaké těsnící injektáže. Pro 

injektáž byla zvolena dvousložková polyuretanová pryskyřice CarboPur WFA od společnosti 

Minova Bohemia s.r.o., kterou jsme popisovali v podkapitole 6.2. Chemické směsi. 

 Začerpání těsnící hmoty se realizovalo pomocí vrtů o průměru 14 mm, situovaných po 

okrajích nespojitosti betonové výztuže. Vrty byly osazeny hlinkovými packery (Obr. 9), ihned 

po instalací packeru se přistoupilo k tlakové injektáži s maximálním provozním tlakem 12 

MPa.  
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Obr. 9 – Instalované packery v okolí trhliny [9]. 

 

 Injektážní práce komplikovaly vysoké přítoky vody přes nepravidelné nespojitosti 

ostění. Realizace vrtů byla v některých případech limitovaná malým prostorem objektu, kde 

nebylo možné vrty situovat do optimálního místa. 

 Další problémy vznikaly po utěsnění přítoků, kdy po zainjektování docházelo 

k vytékání vody v místech dosud suchých. Injektážní práce se musely rozšířit i do 

neplánovaných prostor. Přes rozsáhlé a opakované injektáže se nepodařilo veškeré přítoky 

zcela zachytit. Zbylé přítoky byly svedeny potrubím do drenáže. 

9.1.2. Injektážní hmoty 

 Pro těsnící účely byla použita polyuretanová pryskyřice CarboPur WFA. Jedná se o 

dvousložkovou hmotu mísicí se v poměru 1 : 1. Hmota je samostatně začerpávána agregátem, 

a to odděleně, obě složky se smísí těsně před packerem. Vzápětí je směs vtlačována do 

prostoru. Při styku s vodou nastává exotermická reakce se značným napěněním, kdy se takto 

promísená hmota dostává i do nepatrných trhlin betonové konstrukce, případně horninového 

masivu, a zcela zabraňuje pronikání vody [9]. Vlastnosti injektážní pryskyřice jsou popsány 

v podkapitole 6.2. Chemické směsi. 

 V  objektu před injektážní štolou bylo použito jednosložkové polyuretanové hmoty 

AV – PUR 100 E. Jedná se o pružný materiál s velmi nízkou viskozitou a rychlým nástupem 

reakce [9]. 
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 Ke konečné úpravě povrchů a otvorů po obturátorech se použilo rychlovazného 

cementového pojiva PCI [9]. 

9.1.3. Strojní zařízení 

 Pro těsnící práce byla použita příklepová vrtačka. Pro pohánění dvousložkové 

pryskyřice byl použit agregát DV 97, který je popsán v podkapitole 5.2 Injektážní čerpadla. 

Pro těsnicí práce realizované jednosložkovou injektážní hmotou bylo použito zubové čerpadlo 

IK-Z (Obr. 10), které bylo poháněno akumulátorem s měničem napětí z 12 V na 230 V [9]. 

 

Obr. 10 – Zubové čerpadlo IK-Z [9]. 

 

9.2. Injektáž přivaděče PVE Dlouhé Stráně 

 Dalším vzorovým příkladem je uskutečnění dodatečné injektáže přivaděče, který je 

součástí komplexu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Průniky podzemní vody do 

objektu byly zaznamenány přes injekční zátky pancéřové výztuže, znázorněny na obr. 11. 

Druhým problémem byl průsak vody do přilehlých objektů v dolní ležaté části přivaděče, 

který se eliminoval pomocí vytvoření těsnícího prstence. 
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Obr. 11 – Instalovaná injekční zátka v ostění [9]. 

 Vlivem provozu docházelo k narušování těsnícího efektu zátky a docházelo 

k pronikání vody do vnitřních prostor přivaděče. Přítoky se lišily od drobných průsaků až po 

přítoky okolo 6 l/min [9]. 

 

Obr. 12 – Přítok vody přes injektážní zátku [9]. 

9.2.1. Technologie injektáže přítoku 

 K eliminaci přítoku vod bylo nutné vytvořit těsnící vrstvu v prostoru za vnějším 

obrysem ostění přivaděče a současně uchycení ocelové zátky k výztuži. 

 Osazení packeru bylo provedeno na samotnou zátku, do které se vyvrtal závit M6 (obr. 

13). Okamžitě po instalaci packeru se zahájila tlaková injektáž těsnící hmotou. Injektáž se 

ukončila v okamžiku, kdy těsnící hmota začala vytékat okolo zátky, nebo došlo k prudkému 

navýšení tlaku nad 10 MPa [9]. 
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Obr. 13 – Osazení packeru [9]. 

 

Obr. 14 – Napojení injektážní pistole na packer [9]. 

9.2.2. Injektážní hmoty  

 Pro tento případ byly použity dvousložkové těsnící polyuretanové pryskyřice 

s obchodním názvem Geopur WFA, Geopur WF a pro menší průsaky byla použita 

jednosložková pryskyřice AV PUR 100 E. Vlastnosti těchto materiálů jsou uvedeny v příloze 

1. 

 Pro utěsnění samotných zátek v přivaděči bylo spotřebováno 109 kilogramů 

pryskyřice Geopur WFA a celkově se zainjektovalo 74 zátek [9]. 

 Při vytváření těsnícího prstence v okolí panceřového ostění přivaděče se spotřebovalo 

300 kilogramů pryskyřice Geopur WF [9]. 
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9.2.3. Strojní zařízení 

 Pro realizaci těsnících prací byly použity klasické elektrické a akumulátorové vrtačky. 

Čerpání injektážní směsi bylo provedeno pomocí injektážního čerpadla DV 97 (obr. 15), který 

je popsán v podkapitole 5.2 Inkjektážní čerpadla. V rámci těchto injektážních prací došlo 

k nasazení samostatné injektážní jednotky, která byla napájena pomocí automobilového 

akumulátoru a měniče napětí. Tato technická úprava splnila svůj účel a výrazně usnadnila 

průběh prací [9]. 

 

Obr. 15 – Injektážní dvousložkový agregát DV 97 [9]. 

 Těsnící práce byly realizovány v červenci 2014, kdy bylo injektováno 74 kusů zátek. 

Z těchto zátek se nepovedlo utěsnit 5 zátek, kdy došlo aspoň k výraznému zamezení 

průsakům. V případě těsnících opatření byly vytvořeny dva těsnící prstence s cílem zamezit 

proudění vod do vnitřních prostor přilehlého objektu. Zde bylo proinjektováno 16 zátek jako 

vstupní komunikace pro vytvoření těsnících prstenců. Lze tedy konstatovat, že injektážní 

práce dostatečně splnily svůj účel izolace [9]. 

 

9.3. Model proudění vody v tělese hráze  

 Jednou z částí diplomové práce byla realizace matematického modelu s cílem 

namodelovat proudění vody v ostění štoly před injektáží a po zainjektování přítoku. Pro 

model byla zvolena injekční štola, která je popsána v podkapitole 9.1. Injektáž ostění štoly 

PVE Dlouhé Stráně. Model byl proveden v softwarovém systému Plaxis 2D, verze 10, který 

pracuje na základě metody konečných prvků. Princip variační metody konečných prvků je 
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založen na rozdělení prostředí na určitý počet konečných elementů, v Plaxise se jedná o 

trojuhelníkové prvky s šesti nebo patnáctí uzly. Počet a lokalizace uzlových bodů daného 

prvku se odvíjí od volby aproximační funkce na prvku. Ty jsou vzájemně propojeny uzlovými 

body, v nichž jsou určovány neznámé parametry. Řešení úlohy je převedeno na řešení 

soustavy lineárních algebraických rovnic s matici tuhosti, vyjadřující rovnováhu sil 

v jednotlivých uzlech sítě. Výpočet byl proveden pomocí módu Flow mode pro analýzu 

proudění vody. 

9.3.1. Tvorba modelu 

 Pro modelování byl vybrán vzorový řez dolní hráze PVE Dlouhé Stráně, viz příloha 4. 

Geometrie řezu hráze byla vytvořena v softwaru AutoCAD 2010 a importována do softwaru 

Plaxis. V první fázi byl namodelován případ, kdy izolace ostění neplní svou funkci.  

 Charakteristické vlastnosti zemin a hornin, které byly použity pro definování 

jednotlivých vrstev a materiálu hráze, vycházely z [8]. Je nutno podotknout, že dostupná 

závěrečná zpráva neobsahovala všechny potřebné informace. Hlavním problémem byly 

informace o koeficientu filtrace (permeability), které dostupná závěrečná zpráva 

neobsahovala. K hodnotám jsme došli přiřazením z dostupných zdrojů, dle materiálů v tělese 

hráze a v okolí. Kontrolu správnosti hodnot jsme provedli řezem v blízkosti štoly, z kterého 

byla patrná vydatnost 8,8 l/hod. V reálném případě se vydatnost pohybovala okolo 7 – 8 

l/hod. V modelu bylo počítáno s maximální možnou výškou hladiny v nádrži, která byla i 

v případě měření přítoku do štoly. 

 V příloze 5 jsou zvolené parametry materiálů použitých pro daný model. 

9.3.2. Výstupy a závěry modelu  

 Na obr. 16 a obr. 17 vidíme příčný řez namodelované situace proudění vody v okolí 

ostění, kdy docházelo k přítokům i do štoly. Přítoky byly zaznamenány přes nespojitosti 

ostění. V modelu je tento jev namodelován sníženým koeficientem propustnosti betonového 

ostění, a to za předpokladu, že došlo k porušení izolační vrstvy na povrchu hráze. 
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Obr. 16 – Proudění vody v ostění štoly [vlastní zdroj]. 

 

Obr. 17 – Detail proudění vody ostění štoly [vlastní zdroj]. 

 Po zainjektování ostění (obr. 18) je patrná změna proudění v okolí. Za zmínku stoji i 

fakt, že voda stéká po ostění a akumuluje se pod štolou. Model by byl s realitou totožný 

v případě, kdy by došlo k celkové a dokonalé izolaci štoly. V reálu byla použita izolace 

pomoci injektáže, která izoluje především lokální průsaky. Při injektáži dochází v mnoha 

případech k přemístění průsaku a postupem času k vytvoření nových průsků konstrukcí. 

 

Obr. 18 – Proudění vody v ostění po zainjektování [vlastní zdroj]. 
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Obr. 19 – Detail ostění proudění vody, po provedené injektáži [vlastní zdroj]. 

10. ZÁVĚR 

 Je nezbytně potřebné si uvědomit, že voda je a vždy bude nedílnou součástí přírodního 

systému, který je v přímém kontaktu se stavebním objektem. Charakteristickým rysem 

působení vody je, že se jedná o časově závislé působení. Účinek jejího působení se podle 

okolnosti mění s probíhajícím časem. Tuto okolnost je potřeba brát v potaz při každém 

projektování stavebních objektů nebo návrhu opatření proti vodě. 

 První část diplomové práce byla zaměřena na utěsňování přítoků podzemních vod do 

podzemních objektů, respektive utěsňování horninového prostředí pomocí těsnící injektáže. 

Jedná se o technicky náročnou technologii, pomocí které se nemusí vždy dosáhnout 

požadované účinnosti izolace. Základem je dostatečně zpracovaný projekt zohledňující 

specifické podmínky v místě stavebního díla. Avšak v průběhu realizace musí být 

realizátorská firma schopna operativních změn technologie v průběhu realizace. 

 V současné praxi existuje řada technologií s použitím nejrůznějších technických 

prostředků nebo injektážních materiálů. Vždy je potřeba zvážit, zda daná technologie a 

injektážní směs bude vhodná pro řešení vzniklého problému. Návrh by neměl podléhat 

vlivům propagace ze strany výrobců, kteří mají snahu prodávat své produkty bez detailnějšího 

rozboru konkrétní situace. Je důležité dbát na možnosti vzniku škod v průběhu injektáže, a to 

jak na majetku, tak na životním prostředí. 

 Jednou z dalších otázek, které mohou v této problematice nastat je požadovaná doba 

plnění izolační funkce. Je zřejmé, že v případech těsnících injektáží je tento vliv ovlivněn 
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mnoha faktory, jako je například možný vznik nových trhlin v masívu a ztráta těsnící funkce 

izolační clony. Další otázkou z hlediska času bude použití materiálu. U injketážních směsí na 

bázi cementu jsme schopní určit jejich chování v průběhu desítek let, což známe 

z dlouholetého používání v praxi. Směsi na bázi chemických látek nabízejí mnoho výhod, ale 

na trhu nejsou tak dlouho, abychom byli schopni přesně určit jejich dlouholetou trvanlivost.  

 Další část této práce pojednává o přímých izolačních principech, jako jsou povlakové 

izolace a injektáže stavebních materiálu. Zde je taky důležitou částí návrh správně zvolené 

izolační technologie a izolačního materiálu, který je ovlivněn mnoha nepříznivými vlivy. Trh 

dnes nabízí celkem dokonalé materiály, které eliminují vznik možných problémů. Bohužel ale 

nejsou schopny odstranit jeden vliv, kterým je sám člověk. Musíme si uvědomit, že jedním 

v největších nepřátel povlakových izolací je člověk a jeho přístup, ať už ve fázi realizace, 

nebo v průběhu budoucí výstavby. Pro dnešní objekty je kladen obzvláště důraz na rychlost 

výstavby, přičemž se na stavbě podílí mnoho realizačních firem. Pracovnicí 

subdodavatelských firem, jako jsou tesaři nebo betonáři, si neuvědomují dopady poškození 

hydroizolace, které vzniknou po jejich práci. 

 V případech, u nichž využíváme pro zamezení průniku podzemní vody do stavebních 

objektů injektáže, mluvíme v mnoha případech o sanacích. Injektování je účinnou a někdy 

jedinou metodou sanace poruch stavebních konstrukcí. Vyvíjející se injektážní technologie a 

hmoty přinášejí usnadnění a zdokonalení konečného výsledku izolace. U injektáží si musíme 

uvědomit, že se jedná o lokální izolaci, v některých případech pouze částečně působící. Při 

zainjektování průsaku vody skrz materiál si voda nachází přirozeně nové cesty, které se 

mohou opět projevit ve vnitřních prostorách stavby. Proto dochází v těchto složitých 

případech k opakované injektáži, nebo ke kombinaci s jiným izolačním systémem. 
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14. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Výběr injektážních směsi na bázi chemie [9]: 

 

Název hmoty Typ hmoty Určení Technické parametry Výrobce 

(dodavatel) 

Supermin dvousložková 

organickominerální 

injekční pryskyřice 

zpevňování a  

utěsňování hornin, 

zemin 

případně staveb-

ních konstrukcí 

v hornictví, 

geotechnickém  a 

podzemním  

stavitelství. Používá 

se pro lepení 

defektních míst 

betonových 

kanalizací. 

                                                                                     

Objemová hmotnost při 25 

°C :    1500 ± 50 kg/m
3
                        

Barva: mléčná, tmavě 

hnědá.                      Teplota 

vzplanutí                                                                            

> 200°C.                     

Viskozita při 25 °C:  250 ± 

50    mPas 200 ± 4Teplota 

15°C                                                                              

Doba zpracovatelnosti:                              

1´10´´± 10´´   až 90´´ min, s              

Doba tuhnutí:                                             

2´10´´ ±  10´´ min, s   až  24 

hod 

Stupeň napěnění :  1,0                                                             

Pevnost v tlaku: po 1dni 20-

30 MPa, po 7 dnech 30-60 

MPa 

GME-Consult 

SANDROCK silikátové injekční 

pojivo, 

dvousložkový 

systém 

zpevňování a 

těsnění  zemin a 

konstrukcí, 

stabilizace 

rozvolněných 

materiálů 

Doba tuhnutí:15-90 min od 

smíchání složek v 

objemovém poměru 1:1, 3 : 

2 nebo 7:3 (při teplotě 20 

°C), k celkovému vytvrzení 

dochází po uplynutí asi 7 

dnů. Spotřeba se pohybuje v 

rozmezí 50 až 150 l 

GME-Consult 
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 připravené směsi na 1 m
3
 

podkladu v závislosti na 

jeho nasákavosti, objemové 

hmotnosti a pórovitosti. 

Doporučená teplota při 

injektáži je 5 - 25 °C. Při 

aplikaci nedochází k 

objemovým změnám. 

objemová hmotnost při 20 

°C1375 ± 25 kg/m
3 

pevnost v tlaku po 30 

dnech20,83 MPa 

AV-PUR jednosložková 

hmota  je 

hydroizolační, 

polopružná 

polyuretanová 

pryskyřice 

injektáž proti 

vzlínající vlhkosti v 

cihelném, 

kamenném a 

smíšeném zdivu a 

tlakové vodě v 

betonových 

konstrukcích 

doba reakce:330s 

kompletní 

polymerace:24hod 

koeficinent roztažnosti: až 

25x v závislosti na teplotě 

a tlaku vzduchu 

Skladování: mezi 15-25°C 

Anton Vorek 

MEDIATAN 

710 

jednosložkový 

polyuretan 

pro injektáže 

betonového, 

cihelného nebo 

smíšeného zdiva 

 

polymerace se pohybuje 

okolo 3 minut po styku s 

vlhkostí, v závislosti na 

okolní teplotě. Ukončení 

polymerace do 24 hodin. 

Anton Vorek 

MASTERFLEX 

® Injekt Rapid 

dvousložková PU 

pryskyřice  

 trvalé utěsnění proti 

vodě,  určená pro 

stavební konstrukce 

hustota při 20 °C cca 1,1 g / 

ml 

barva: světle modrá / světle 

zelená 

BASF 

MASTERFLEX® 

Injekt 500 

akrylátová 

pryskyřice, s 

rychlou dobou 

reakce a s vysokou 

flexibilitou 

utěsňování 

stavebních 

konstrukcí. 

Viskozita při 20 °C (směs 

složek) cca 6 mPas. 

Hustota při 20 oC cca 1,08 g 

/ ml 

Hodnota pH při 20 oC cca 

BASF 
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10 

Obsah chloridů < 0,01 % 

Barva žlutá 

BEVEDOL WF - 

BEVEDAN 

velmi rychle 

reagující injektážní 

pryskyřice  

zpevňování hornin , 

stavebních konstrukcí 

v dolech a utěsňování 

vod s teplotou 

okolního zvodnělého 

prostředí  nad 15°C 

stupeň napěnění 1,0 bez 

kontaktu s vodou 

stupeň napěnění 3-7 x  

s obsahem  vody 1% 

objemová hmotnost při 

25°C1100kg/m³ 

barva:medově žlutá 

viskozita při 15°C 550 mPa.s 

konec pěnění při 15°c 2,5min 

MINOVA 

CARBOPUR 

WFA 

ihned tuhnoucí 

injektážní 

pryskyřice 

zpevňování zemin, 

hornin, stavebních 

konstrukcí a 

utěsňování průsaků 

vod 

stupeň napěnění 1,0 bez 

kontaktu s vodou 

stupeň napěnění 3-8 x  

s obsahem  vody 1% 

objemová hmotnost při 25°C 

1100kg/m³ 

barva:medově žlutá 

viskozita při 15°C 480 mPa.s 

konec pěnění při 15°c 1-5min 

MINOVA 
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Příloha 2 - Asfaltové pásy – základní typy nosných vložek [13]: 

 

H = hadrová lepenka (nasákavý materiál), 

V = skelná rohož, 

G = skelná tkanina,  

PV = polyesterová vložka, 

Al = hliníková vložka, 

CU = měděná vložka. 

 

Příloha 3 - Asfaltové pásy-přehled podle asfaltové hmoty [13]: 

 

SBS = elastomerový pás,  

APP = elastomerový pás, 

APAO = elastomerové pásy s příměsí polyolefinů. 
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Příloha 4 – Řez hráze PVE Dlouhé Stráně [8]: 

 

Příloha 5 – Parametry zvolených materiálu [vlastní zdroj] 

Mohr - Coulomb 
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Linear elastic 

 


