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sanace

Komplexní systémová sanace opukového zdiva pod úrovní terénu
Sanace vlhkého opukového zdiva zvláště pod terénem vyžaduje specifickou přípravu a specifické řešení, s kterým se obvykle v praxi
setkáváme při rekonstrukci historických budov. Jedním z mimořádných projektů byla rekonstrukce budovy České spořitelny v Praze.

Palác v Rytířské
Ing. Petr Čeliš
Realsan, s. r. o.

Systémová
komplexní sanace
opuky zahrnovala
nejen odstranění
vlhkosti, ale také
jejích příčin.

Souãástí celkové rekonstrukce budovy
âeské spoﬁitelny, která sídlí v historickém
paláci v Rytíﬁské ulici v centru Prahy, byly
sanace vlhkého zdiva v suterénu. Generálním
projektantem byl architektonick˘ ateliér
Mgr. arch. Gabriely Kaprálové a návrh sanace
provádûla Expertní a znalecká kanceláﬁ Sanace
staveb, Ing. Miroslav Havel. Generálním dodavatelem se stala praÏská Konstruktiva Branko,
a. s. a jejím subdodavatelem pro oblast sanace
vlhkého zdiva liberecká firma Realsan, s. r. o.
Vãasnou pﬁedprojektovou pﬁípravou
a detailním stavebnû-technick˘m prÛzkumem
se pomocí sond zjistilo, Ïe obvodové zdivo
suterénu je pﬁeváÏnû tvoﬁeno opukov˘mi kvádry, jejichÏ celková tlou‰Èka dosahovala aÏ
150 cm. Opuka je sediment utvoﬁen˘ z velice
jemn˘ch ãástic, kter˘ mÛÏe vlivem vlhkosti
úplnû mûnit své fyzikálnû-mechanické vlastnosti, pﬁedev‰ím pevnost v tlaku, únosnost
a tepelnû-izolaãní schopnost. Mûﬁením, které
provedl Ing. M. Balík, CSc. v ãervnu 2005, byla
zji‰tûna vysoká vlhkost aÏ 15 % a nûkolikanásobnû byla pﬁekroãena dle âSN 730610
Hydroizolace staveb-sanace vlhkého zdiva pﬁípustná mez pro chloridy a dusiãnany. Opravy

Řez sendvičovou strukturou navržené sanace.
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Pohled na palác v Rytířské na pražském Starém Městě při rekonstrukci.
z minulosti byly nedostateãnû provedeny
oplá‰tûním sádrokartonov˘mi deskami a pﬁizdívkami z pûnobetonu, které pouze esteticky
zakr˘valy mokré stûny, av‰ak neﬁe‰ily sanaci
objektu.
V‰echny tyto informace vedly navrhovatele
ﬁe‰ení k systémové komplexní sanaci opukového zdiva formou odstranûní nejenom dÛsledkÛ
vlhkosti, ale rovnûÏ i odstranûní pﬁíãin vlhkosti
dle âSN 730610 Sanace vlhkého zdiva a smûrnice WTA 4-6-98 Dodateãná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou. Prakticky to znamená, Ïe se pro odstranûní pﬁíãiny
vlhkosti zvolila mechanická metoda formou
celoplo‰né nízkotlaké chemické injektáÏe, prostﬁednictvím injektáÏních krémÛ firmy Remmers. Pﬁed oklepáním zdegradovan˘ch omítek
se do zdiva celoplo‰nû vyvrtal rastr otvorÛ
200 x 200 mm, do hloubky 300 mm. Potom se
oklepaly po‰kozené omítky, opukové zdivo se
peãlivû oãistilo a otvory se vyfoukaly stlaãen˘m vzduchem. Takto pﬁipravené zdivo se
napustilo konzervaãním prostﬁedkem proti
bobtnání opuky Funcosil Anti Hydro firmy
Remmers a následnû se napustilo prostﬁedkem
na zpevnûní zvûtralého kamene Funcosil Steinfestiger 100, rovnûÏ od firmy Remmers. Tyto
povrchové úpravy kamene eliminují ztrátu pevnosti opuky, která pﬁi namûﬁené vlhkosti aÏ
15 %, mÛÏe ztratit i více neÏ 60 % pevnosti.
AÏ teprve nyní se provedlo plo‰né vyplnûní
vyvrtan˘ch otvorÛ injektáÏním krémem Aida
Injektionscreme pﬁi spotﬁebû cca aÏ 3 l/m2 ve
dvou plnûních. Pokud by se v‰ak vyplnûní

otvorÛ provádûlo pﬁed vlastní konzervací zdiva,
hrozilo by, Ïe napou‰tûcí látky by se pﬁes rozpu‰tûné krémy nedostaly plnû do struktury
opuky a jejich úãinek by mohl b˘t omezen.
Hlavní dÛraz v návrhu sanace byl kladen
na to, aby opuka nebyla dodateãnou hydroizolací skokovû vysu‰ena, av‰ak naopak, aby si
potﬁebnou a pﬁirozenou vlhkost zachovala
a nemohlo tak dojít k pﬁípadn˘m statick˘m
poruchám. Z tûchto dÛvodÛ byl zvolen takov˘
rastr, kter˘ vysokou vlhkost v opuce pouze pﬁibrzdil a sníÏil, a zároveÀ tak mohlo dojít ke
zpûtnému nárÛstu pevnosti.
Speciální thixotropní mikroemulzní krém
na siloxanové bázi tak mûl vytvoﬁit prostorové
válce kolem vrtÛ v opuce, které se v‰ak nemûly
pﬁekr˘vat. Pﬁi aplikaci tûchto krémÛ jsme v‰ak
zjistili, Ïe v nûkter˘ch ãástech opukového zdiva
byly tyto krémy tûÏko rozpustitelné. Na obrázku
(posledním na pravé stranû) jsou vidût otvory,
ve kter˘ch byly krémy tûÏko rozpustitelné i po
uplynutí doby tﬁí t˘dnÛ.
Abychom tuto situaci zmûnili, dodateãnû
jsme zv˘‰ili teplotu zdiva pﬁímotopn˘mi tûlesy.
Situaci nám v‰ak komplikoval bezpeãnostní
reÏim, kdy ostraha uzavírala na noc v‰echny
dveﬁe a bránila tak pﬁirozenému vûtrání a v˘mûnû vzduchu. V takov˘ch pﬁípadech je nutné
zabezpeãit, aby nedocházelo ke zv˘‰ení teploty
v místnosti i ke zv˘‰ení relativní vlhkosti vzduchu, kdy dochází ke kondenzaãní vlhkosti
na povrchu a mÛÏe tak dojít ke vzniku plísní.
Dal‰í fázi pﬁedstavovala separaãní vrstva ve
formû celoplo‰ného vápenného paãoku, kter˘
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Napouštění opuky konzervačním prostředkem Anti Hydro.

.Aplikace injektážního krému

Aplikace hmoždinek a minerální stěrky.

Finální pohled na ukotvení minerální stěrky pomocí
výztužné mřížky a kotvících talířových hmoždinek.

Po aplikaci sanačních omítek Baurex dle WTA.

Případ, kdy se Injektcreme firmy Remmers ve vývrtu nerozpustil ani po uplynutí tří týdnů.

zabránil reakci opuky s cementem, kter˘ je
obsaÏen v sanaãní maltû. Dále se vyplnily spáry a vyrovnaly nerovnosti vyrovnávací omítkou
BAUREX dle WTA, do které se osadila v˘ztuÏná
skelná mﬁíÏka s oky 10 x 10 mm a následnû se
do mokrého mineralizaãního nástﬁiku aplikovala minerální izolaãní stûrka Dichtungschlämme
v první vrstvû. Aby bylo zabránûno pﬁípadné
separaci silného souvrství, byly tyto vrstvy pﬁichyceny talíﬁov˘mi hmoÏdinkami délky
100 mm v minimálním poãtu 10 ks/m2. Dále se
aplikovala druhá vrstva minerální izolaãní stûrky Dichtungschlämme firmy BORNIT, do které
se za mokra aplikovala sanaãní omítka
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BAUREX dle WTA firmy Realsan, v základní
a vrchní skladbû o celkové tlou‰Èce 3 cm. Vznikl tak sendviã sanaãních a chránících vrstev,
kter˘ vytvoﬁil komplexní sanaãní systém
s vysokou spolehlivostí a dlouhou Ïivotností.
Celkové schéma sanace je znázornûno
na obrázku na pﬁedchozí stranû „¤ez sendviãovou strukturou navrÏené sanace.“ V roce 2006
byla dokonãena I. etapa sanaãních prací v suterénu a zhruba po roãní pﬁestávce se právû
dokonãuje jiÏ II. etapa tûchto prací. NejdÛleÏitûj‰í zku‰enosti, které jsme získali:
1. V pﬁedprojektové pﬁípravû je nutné zajistit detailní informace ze stavebnû-technického

prÛzkumu. Tyto informace si je potﬁeba ovûﬁit,
potvrdit a aktualizovat vlastním prÛzkumem
pﬁed zapoãetím sanaãních prací.
2. Pﬁi navrhovaní injektáÏních krémÛ pod
úrovní terénu je nutné posoudit vliv teploty
v místnosti a relativní vlhkosti. Tyto parametry
jsou velmi citlivé a limitní pro rozpou‰tûní
injektáÏních krémÛ a zaji‰tûní jejich funkãnosti.
3. Pokud je reáln˘ pﬁedpoklad velk˘ch
nerovností zdiva a tedy i vysok˘ch tlou‰tûk
vyrovnávacích vrstev, je vhodné umístit
do sendviãové struktury v˘ztuÏnou mﬁíÏku
dokotvenou talíﬁov˘mi hmoÏdinkami, které
■
eliminují pﬁípadnou separaci souvrství.

Stav po aplikaci
injektážního krému,
kdy se krém rozpustil

Foto:
archiv Realsan, s. r. o
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