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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela 

sv. Barbory v Manětíně a návrhem sanačních opatření vybraných poruch. Práce 

je zaměřena zejména na analýzu vlhkosti konstrukce způsobenou vzlínáním podzemní 

vody do objektu. Pro zjištění vlhkosti stavebních materiálů byla provedena dvě měření 

kapacitním vlhkoměrem. Naměřené hodnoty byly ověřeny pomocí gravimetrické 

metody. Dále byla provedena analýza statických poruch projevujících se trhlinami 

v nosných konstrukcích – klenbách a nosných zdech. Pro sanaci vlhkosti a statických 

poruch byla navržena řešení, která co nejvíce respektují památkovou ochranu objektu. 

Klíčová slova 

Kostel, trhliny, vlhkost, klenba, zdivo, degradace, sanace 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the technical survey and design of the renovation of 

selected failures of the Church of St. Barbora in Manětín. The thesis is especially 

focused on the analysis of moisture, which is caused by capillary transport of water 

from the ground into the structure. To detect the moisture of building materials, two 

measurements were made. For the experiment the capacitative moisture meter were 

used, measured values were verified by gravimetric method. Further, an analysis of the 

static failures – cracks in load bearing structures, were made. There were designed 

solutions for renovation of the church with respect of the historical protection. 

Keywords 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kostela sv. Barbory, který se nachází ve městě 

Manětín. Historický vývoj kostela není zcela znám a nejsou dostupné téměř žádné 

podklady. V polovině 19. století byl objekt stažen pomocí táhel, která již nadále neplní 

svou funkci, protože došlo k jejich vytržení ze zdiva. V současné době je snaha 

o záchranu kostela, v létě roku 2016 byla provedena kompletní výměna střešní krytiny 

a v objektu je na nejvíce poškozených místech postupně opravována omítka. Obecně lze 

tvrdit, že se kostel nachází ve velmi špatném stavu a pro jeho zachování by bylo třeba 

provést řadu sanačních opatření. 

Objekt původně sloužil jako poutní kostel, dnes slouží jako hřbitovní kostel. Kostel také 

sloužil k umístění významných historických uměleckých děl, která však byla díky 

působení vysoké vlhkosti a dřevokazného hmyzu značně poškozena. Mnoho z nich bylo 

z kostela přemístěno a bylo odborně restaurováno. Některé sochy a obrazy jsou však 

stále umístěny v kostele a jsou vystaveny nepříznivým podmínkám. 

Protože výkresová dokumentace nebyla k dispozici, vytvořila jsem ji v rámci 

zpracování diplomové práce. Jednotlivé půdorysy a pohledy jsou součástí diplomové 

práce. Dále jsem pořídila fotodokumentaci interiéru a exteriéru kostela. Pro zjištění 

stavu konstrukce jsem provedla stavebně technický průzkum, zaměřený zejména 

na vlhkost a salinitu zdiva. Kromě měření provedených in-situ, jsem v kostele odebrala 

vzorky, které jsem následně podrobila analýze v laboratoři na ČVUT. Na základě 

vizuální prohlídky a provedených měření jsem následně do vytvořených výkresů 

stávajícího stavu zakreslila zjištěné poruchy. 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce byla kromě provedení zjednodušeného stavebně technického 

průzkumu i celková analýza poruch a příčin jejich vzniku. Dalším cílem byl návrh 

sanačních opatření vybraných statických poruch a zvýšené vlhkosti. Vzhledem k tomu, 

že objekt je chráněn jako kulturní památka České Republiky, byl na tuto skutečnost 

brán ohled při návrhu sanačních opatření. 
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Tab. 4: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část I 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

1*) 

30 8,0 vysoká 9,0 vysoká 

60 8,2 vysoká 8,0 vysoká 
90 6,9 zvýšená 8,7 vysoká 

120 11,5 velmi vysoká 10,9 velmi vysoká 

2*) 

30 6,3 zvýšená 7,5 zvýšená 

60 6,5 zvýšená 9,2 vysoká 

90 8,0 vysoká 6,9 zvýšená 

120 7,8 vysoká 7,1 zvýšená 

3*) 

30 9,2 vysoká 6,7 zvýšená 

60 7,9 vysoká 8,3 vysoká 

90 10,0 vysoká 8,6 vysoká 

120 9,7 vysoká 10,8 velmi vysoká 

4 

30 8,1 vysoká 9,7 vysoká 

60 9,6 vysoká 9,7 vysoká 
90 9,8 vysoká 7,8 vysoká 

120 9,0 vysoká 10,9 velmi vysoká 

5 

30 9,1 vysoká 9,5 vysoká 

60 10,2 velmi vysoká 10,0 vysoká 

90 9,9 vysoká 11,1 velmi vysoká 

120 9,7 vysoká 11,1 velmi vysoká 

6 

30 9,3 vysoká 9,7 vysoká 

60 9,7 vysoká 10,3 velmi vysoká 

90 9,4 vysoká 10,0 vysoká 

120 9,2 vysoká 8,3 vysoká 

7 

30 7,7 vysoká 7,9 vysoká 

60 7,2 zvýšená 6,6 zvýšená 
90 8,3 vysoká 8,3 vysoká 

120 7,5 zvýšená 7,5 zvýšená 

8*) 

30 7,1 zvýšená 6,7 zvýšená 

60 7,2 zvýšená 6,6 zvýšená 

90 8,6 vysoká 8,2 vysoká 

120 10,5 velmi vysoká 10,6 velmi vysoká 

9*) 

30 6,7 zvýšená 5,8 zvýšená 

60 6,9 zvýšená 7,1 zvýšená 

90 7,5 zvýšená 9,0 vysoká 

120 10,3 velmi vysoká 11,1 velmi vysoká 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 5: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část II 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

10*) 

30 8,5 vysoká 8,3 vysoká 

60 8,6 vysoká 9,0 vysoká 
90 9,9 vysoká 9,6 vysoká 

120 10,4 velmi vysoká 12,8 velmi vysoká 

11*) 

30 8,8 vysoká 9,0 vysoká 

60 7,8 vysoká 7,5 zvýšená 

90 7,8 vysoká 8,5 vysoká 

120 9,4 vysoká 10,0 vysoká 

12*) 

30 6,3 zvýšená 7,6 vysoká 

60 7,3 zvýšená 8,8 vysoká 

90 8,5 vysoká 10,1 velmi vysoká 

120 8,7 vysoká 10,0 vysoká 

13 

30 7,8 vysoká 8,8 vysoká 

60 10,1 velmi vysoká 10,3 velmi vysoká 
90 8,0 vysoká 9,3 vysoká 

120 6,3 zvýšená 7,9 vysoká 

14 

30 9,8 vysoká 10,3 velmi vysoká 

60 9,4 vysoká 8,6 vysoká 

90 8,7 vysoká 9,3 vysoká 

120 8,5 vysoká 9,7 vysoká 

15 

30 9,7 vysoká 9,4 vysoká 

60 8,1 vysoká 7,9 vysoká 

90 8,5 vysoká 8,1 vysoká 

120 8,2 vysoká 6,8 zvýšená 

16 

30 8,8 vysoká 8,7 vysoká 

60 8,9 vysoká 9,1 vysoká 
90 9,1 vysoká 8,9 vysoká 

120 7,9 vysoká 7,6 vysoká 

17 

30 9,0 vysoká 9,8 vysoká 

60 7,6 vysoká 7,5 zvýšená 

90 7,8 vysoká 7,7 vysoká 

120 7,5 zvýšená 7,3 zvýšená 

18 

30 4,4 nízká 6,8 zvýšená 

60 5,5 zvýšená 6,4 zvýšená 

90 5,1 zvýšená 6,1 zvýšená 

120 4,7 nízká 5,8 zvýšená 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 6: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část III 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

19 

30 6,3 zvýšená 6,0 zvýšená 

60 5,1 zvýšená 5,0 nízká 
90 3,3 nízká 4,1 nízká 

120 1,6 velmi nízká 3,4 nízká 

20 

30 6,5 zvýšená 9,7 vysoká 

60 5,1 zvýšená 8,9 vysoká 

90 7,5 zvýšená 9,2 vysoká 

120 5,9 zvýšená 8,3 vysoká 

21 

30 8,8 vysoká 10,5 velmi vysoká 

60 7,2 zvýšená 10,4 velmi vysoká 

90 5,9 zvýšená 8,6 vysoká 

120 6,3 zvýšená 7,5 zvýšená 

22 

30 7,3 zvýšená 7,6 vysoká 

60 7,7 vysoká 8,8 vysoká 
90 6,5 zvýšená 9,2 vysoká 

120 5,4 zvýšená 6,0 zvýšená 

23 

30 3,9 nízká 4,7 nízká 

60 4,1 nízká 6,1 zvýšená 

90 5,0 nízká 6,0 zvýšená 

120 4,8 nízká 5,3 zvýšená 

24 

30 5,1 zvýšená 6,7 zvýšená 

60 5,3 zvýšená 6,8 zvýšená 

90 5,5 zvýšená 6,9 zvýšená 

120 5,3 zvýšená 6,4 zvýšená 

25 

30 5,1 zvýšená 5,8 zvýšená 

60 5,4 zvýšená 6,5 zvýšená 
90 6,0 zvýšená 6,5 zvýšená 

120 5,5 zvýšená 6,8 zvýšená 

26 

30 6,5 zvýšená 8,2 vysoká 

60 5,0 nízká 5,7 zvýšená 

90 5,5 zvýšená 4,4 nízká 

120 6,3 zvýšená 6,5 zvýšená 

27 

30 7,2 zvýšená 9,0 vysoká 

60 7,8 vysoká 8,5 vysoká 

90 5,6 zvýšená 6,6 zvýšená 

120 5,9 zvýšená 6,4 zvýšená 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 7: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část IV 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

28 

30 10,7 velmi vysoká 10,3 velmi vysoká 

60 8,8 vysoká 9,6 vysoká 
90 9,5 vysoká 8,1 vysoká 

120 5,2 zvýšená 7,8 vysoká 

29 

30 8,6 vysoká 8,0 vysoká 

60 5,2 zvýšená 6,0 zvýšená 

90 5,2 zvýšená 5,3 zvýšená 

120 4,7 nízká 5,1 zvýšená 

30*) 

30 3,9 nízká 3,7 nízká 

60 3,3 nízká 5,5 zvýšená 

90 6,5 zvýšená 7,3 zvýšená 

120 6,3 zvýšená 8,3 vysoká 

31 

30 6,7 zvýšená 7,3 zvýšená 

60 4,4 nízká 7,1 zvýšená 
90 3,2 nízká 6,7 zvýšená 

120 3,0 nízká 6,9 zvýšená 

32 

30 9,1 vysoká 9,8 vysoká 

60 10,2 velmi vysoká 10,0 vysoká 

90 9,9 vysoká 10,2 velmi vysoká 

120 8,8 vysoká 8,7 vysoká 

33*) 

30 7,7 vysoká 7,3 zvýšená 

60 7,6 vysoká 7,3 zvýšená 

90 8,0 vysoká 10,1 velmi vysoká 

120 8,4 vysoká 11,3 velmi vysoká 

34*) 

30 6,9 zvýšená 10,1 velmi vysoká 

60 6,6 zvýšená 10,3 velmi vysoká 
90 7,7 vysoká 9,3 vysoká 

120 7,9 vysoká 9,1 vysoká 

35*) 

30 6,5 zvýšená 8,2 vysoká 

60 9,3 vysoká 9,6 vysoká 

90 10,6 velmi vysoká 9,6 vysoká 

120 10,5 velmi vysoká 10,5 velmi vysoká 

36 

30 9,0 vysoká 9,2 vysoká 

60 9,5 vysoká 7,9 vysoká 

90 9,7 vysoká 8,9 vysoká 

120 9,5 vysoká 8,6 vysoká 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 8: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část V 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

37*) 

30 8,3 vysoká 9,0 vysoká 

60 7,3 zvýšená 10,0 vysoká 
90 9,9 vysoká 10,3 velmi vysoká 

120 10,7 velmi vysoká 10,4 velmi vysoká 

38 

30 9,6 vysoká 10,1 velmi vysoká 

60 9,4 vysoká 9,7 vysoká 

90 9,4 vysoká 8,4 vysoká 

120 9,0 vysoká 8,5 vysoká 

39*) 

30 4,9 nízká 6,8 zvýšená 

60 5,7 zvýšená 7,9 vysoká 

90 7,4 zvýšená 9,5 vysoká 

120 8,9 vysoká 10,2 velmi vysoká 

40*) 

30 9,3 vysoká 9,5 vysoká 

60 9,4 vysoká 9,0 vysoká 
90 6,8 zvýšená 6,9 zvýšená 

120 7,3 zvýšená 7,3 zvýšená 

41*) 

30 8,8 vysoká 9,1 vysoká 

60 8,3 vysoká 8,9 vysoká 

90 9,1 vysoká 9,4 vysoká 

120 9,8 vysoká 8,4 vysoká 

42 

30 8,5 vysoká 9,1 vysoká 

60 8,9 vysoká 8,0 vysoká 

90 8,8 vysoká 8,6 vysoká 

120 7,6 vysoká 8,7 vysoká 

43 

30 8,2 vysoká 6,9 zvýšená 

60 8,9 vysoká 8,2 vysoká 
90 8,6 vysoká 8,2 vysoká 

120 7,5 zvýšená 8,4 vysoká 

44 

30 9,5 vysoká 9,4 vysoká 

60 8,8 vysoká 9,7 vysoká 

90 9,0 vysoká 8,7 vysoká 

120 8,8 vysoká 9,5 vysoká 

45 

30 9,0 vysoká 8,9 vysoká 

60 9,2 vysoká 8,5 vysoká 

90 7,3 zvýšená 8,7 vysoká 

120 7,5 zvýšená 8,8 vysoká 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 9: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část VI 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

46*) 

30 8,1 vysoká 9,6 vysoká 

60 9,5 vysoká 8,5 vysoká 
90 9,1 vysoká 8,7 vysoká 

120 9,3 vysoká 9,4 vysoká 

47 

30 8,8 vysoká 9,4 vysoká 

60 8,9 vysoká 9,2 vysoká 

90 8,7 vysoká 9,2 vysoká 

120 8,6 vysoká 9,1 vysoká 

48 

30 8,3 vysoká 7,9 vysoká 

60 8,3 vysoká 6,4 zvýšená 

90 7,5 zvýšená 5,6 zvýšená 

120 6,1 zvýšená 6,6 zvýšená 

49 

30 8,9 vysoká 9,8 vysoká 

60 9,4 vysoká 9,9 vysoká 
90 9,2 vysoká 9,6 vysoká 

120 9,6 vysoká 9,6 vysoká 

50 

30 8,2 vysoká 8,9 vysoká 

60 8,5 vysoká 9,5 vysoká 

90 9,3 vysoká 9,2 vysoká 

120 8,8 vysoká 8,5 vysoká 

51*) 

30 9,5 vysoká 9,3 vysoká 

60 8,3 vysoká 7,9 vysoká 

90 10,1 velmi vysoká 8,7 vysoká 

120 8,5 vysoká 6,7 zvýšená 

52 

30 9,8 vysoká 10,7 velmi vysoká 

60 10,1 velmi vysoká 8,4 vysoká 
90 10,1 velmi vysoká 9,2 vysoká 

120 8,0 vysoká 9,2 vysoká 

53*) 

30 8,8 vysoká 8,6 vysoká 

60 8,7 vysoká 10,3 velmi vysoká 

90 10,9 velmi vysoká 9,4 vysoká 

120 9,8 vysoká 11,1 velmi vysoká 

54 

30 10,0 vysoká 10,5 velmi vysoká 

60 9,0 vysoká 9,7 vysoká 

90 9,3 vysoká 9,1 vysoká 

120 8,2 vysoká 9,1 vysoká 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 10: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část VI 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

55*) 

30 7,7 vysoká 9,6 vysoká 

60 8,9 vysoká 9,7 vysoká 
90 8,4 vysoká 10,6 velmi vysoká 

120 8,9 vysoká 9,3 vysoká 

56*) 

30 6,5 zvýšená 6,7 zvýšená 

60 8,5 vysoká 7,5 zvýšená 

90 10,5 velmi vysoká 10,5 velmi vysoká 

120 10,0 vysoká 10,3 velmi vysoká 

57*) 

30 7,5 zvýšená 7,8 vysoká 

60 8,0 vysoká 8,2 vysoká 

90 8,7 vysoká 10,4 velmi vysoká 

120 8,8 vysoká 9,4 vysoká 

58*) 

30 8,7 vysoká 9,3 vysoká 

60 6,9 zvýšená 9,1 vysoká 
90 8,6 vysoká 8,9 vysoká 

120 10,0 vysoká 10,6 velmi vysoká 

59*) 

30 8,9 vysoká 7,7 vysoká 

60 10,0 vysoká 7,8 vysoká 

90 10,4 velmi vysoká 10,7 velmi vysoká 

120 10,2 velmi vysoká 10,7 velmi vysoká 

60 

30 10,3 velmi vysoká 10,1 velmi vysoká 

60 10,2 velmi vysoká 9,2 vysoká 

90 6,6 zvýšená 9,3 vysoká 

120 5,0 nízká 6,4 zvýšená 

61 

30 7,9 vysoká 9,4 vysoká 

60 6,4 zvýšená 7,6 vysoká 
90 6,1 zvýšená 7,3 zvýšená 

120 6,2 zvýšená 7,1 zvýšená 

62 

30 4,3 nízká 7,6 vysoká 

60 4,6 nízká 7,5 zvýšená 

90 5,1 zvýšená 6,6 zvýšená 

120 4,6 nízká 6,5 zvýšená 

63 

30 11,3 velmi vysoká 10,1 velmi vysoká 

60 10,5 velmi vysoká 10,3 velmi vysoká 

90 6,5 zvýšená 10,3 velmi vysoká 

120 5,1 zvýšená 7,0 zvýšená 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 11: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí kapacitní metody, část VII 

Bod 
Výška 
[cm] 

Měření zde dne 23.4.2016 Měření zde dne 28.7.2016 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

Vlhkost 
[%] 

Posouzení podle 
ČSN P 73 0610 

64 

30 10,9 velmi vysoká 10,4 velmi vysoká 

60 10,6 velmi vysoká 9,7 vysoká 
90 7,0 zvýšená 9,7 vysoká 

120 5,8 zvýšená 8,8 vysoká 

65*) 

30 10,3 velmi vysoká 10,1 velmi vysoká 

60 11,8 velmi vysoká 11,1 velmi vysoká 

90 11,8 velmi vysoká 11,3 velmi vysoká 

120 10,8 velmi vysoká 11,1 velmi vysoká 

66 

30 11,0 velmi vysoká 9,7 vysoká 

60 9,3 vysoká 9,2 vysoká 

90 6,8 zvýšená 6,9 zvýšená 

120 5,7 zvýšená 7,4 zvýšená 

67 

30 11,1 velmi vysoká 10,8 velmi vysoká 

60 9,2 vysoká 10,4 velmi vysoká 
90 7,3 zvýšená 8,4 vysoká 

120 6,7 zvýšená 7,5 zvýšená 

68 

30 10,6 velmi vysoká 9,4 vysoká 

60 5,7 zvýšená 6,7 zvýšená 

90 6,9 zvýšená 7,0 zvýšená 

120 6,7 zvýšená 7,3 zvýšená 

69 

30 9,3 vysoká 10,9 velmi vysoká 

60 5,7 zvýšená 10,5 velmi vysoká 

90 5,4 zvýšená 6,8 zvýšená 

120 5,0 nízká 6,5 zvýšená 

70 

30 9,7 vysoká 9,5 vysoká 

60 6,0 zvýšená 8,4 vysoká 
90 4,8 nízká 6,8 zvýšená 

120 5,7 zvýšená 6,8 zvýšená 

71 

30 7,9 vysoká 10,3 velmi vysoká 

60 8,6 vysoká 9,1 vysoká 

90 8,0 vysoká 7,5 zvýšená 

120 5,6 zvýšená 7,0 zvýšená 

72 

30 5,3 zvýšená 5,2 zvýšená 

60 5,6 zvýšená 5,2 zvýšená 

90 4,2 nízká 5,1 zvýšená 

120 5,0 nízká 5,7 zvýšená 

*) Vlhkostní profil nemá předpokládaný průběh, pravděpodobná příčina je 
v rozdílných omítkách (viz kapitola 3.2.2) 
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Tab. 13: Hodnoty vlhkosti zjištěné pomocí gravimetrické metody 
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Následně byly naměřené hodnoty (Tab. 15) vyhodnoceny porovnáním s tabulkovými 

hodnotami udávanými normou ČSN P 73 0610 (Tab. 14). 

Na základě vyhodnocení obsahu aniontů a kationtů ve stavebním materiálu tří 

odebraných vzorků lze prohlásit, že zdivo není příliš zasolené a proto není třeba 

navrhovat a provádět sanační opatření. 

Tab. 14: Salinita zdiva [9] 

Stupeň 
zasolení 

zdiva 

Obsah soli v mg/g a v procentech hmotnost 

Chloridy Dusičnany Sírany 

[mg/g] [% hm] [mg/g] [% hm] [mg/g] [% hm] 

nízký < 0,75 < 0,075 < 1,0 < 0,1 < 5,0 < 0,5 

zvýšený 0,75 až 2,0 0,075 až 0,20 1,0 až 2,5 0,1 až 0,25 5,0 až 20 0,5 až 0,20 

vysoký 2,0 až 5,0 0,20 až 0,50 2,5 až 5,0 0,25 až 0,50 20 až 50 2,0 až 5,0 

velmi vysoký > 5,0 > 0,50 > 5,0 > 0,50 > 50 > 5,0 

 

Tab. 15: Naměřené hodnoty a jejich porovnání s normovými hodnotami 

Bod 
Hmotnost 

[g] 
pH 

Chloridy Amoniak 

[mg/l] [mg/g] Posouzení [mg/l] [mg/g] Posouzení 

43 2,1 7,5 1,7 0,081 nízký 0,32 0,0152 - 

2 2,4 8,0 4,5 0,1875 nízký 0,23 0,0096 - 

36 1,9 8,5 0 0 nízký 0,30 0,0158 - 

 

Bod 
Hmotnost 

[g] 

Dusičnany Sírany 

[mg/l] [mg/g] Posouzení [mg/l] [mg/g] Posouzení 

43 2,1 2,3 1,0952 zvýšený 94 4,4762 nízký 

2 2,4 16,1 6,7083 velmi vysoký 56 2,3333 nízký 

36 1,9 1,7 0,0895 nízký 42 2,2105 nízký 
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Trhliny jsou viditelným projevem napětí, které překročilo únosnost daného materiálu 

a jejich závažnost lze posoudit podle tabulky (Tab. 16) uvedené v normě ČSN 73 0040. 

Norma je zaměřena na dynamická zatížení, avšak tabulku lze obecně aplikovat 

na jakákoliv statická zatížení [12]. 

Na základě tabulky lze poškození kostela zjištěná při stavebně technickém průzkumu, 

provedeném v rámci vypracování diplomové práce, zařadit mezi stupeň 3 a 4. 

Tab. 16: Stupně poškození objektů [13] 

Stupně 
poškození 

Popis poškození 

0 
Bez poškození. Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce objektů 
jako např. vodotěsnost nádrží apod. jsou plně zachovány. 

1 
První známky poškození. Trhliny šířky do 1 mm na styku stavebních 
prvků (ve stropních fabionech). 

2 
Lehká rozrušení s malými škodami. Trhliny šířky do 5 mm v omítce, 
příčkách, v komínovém zdivu, opadávání omítky, uvolnění krytiny. 

3 
Střední rozrušení s vážnými škodami. Stabilita není ohrožena. Trhliny 
širší než 5 mm v příčkách i v nosných zdech. Opadávání krytiny a části 
komínů. 

4 

Značné rozrušení s nebezpečnými škodami. Trhliny v nosných zdech 
a překladech ohrožující jejich statickou funkci. Zřícení příček 
výplňového zdiva a komínů. Trhliny v prostém betonu. Porušení 
stability. 

5 
Úplné rozrušení a destrukce. Zřícení cihelných staveb, nebo jejich částí 
s hlavními nosnými prvky. Trhliny i v železobetonu. 

 

Vzhledem k tomu, že trhliny jsou pravděpodobně způsobeny především deformací 

podloží, bude nutno navrhnout nejen sanaci trhlin ve stěnách, ale i sanaci základové 

konstrukce, jinak sanace trhlin nebude z dlouhodobého hlediska zcela účinná a bude 

i nadále docházet ke vzniku a rozvoji trhlin. 
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4. Návrh sanačních opatření 

4.1 Sanace zvýšené vlhkosti 

V kapitole 2.2 byla pomocí gravimetrické a kapacitní metody zjištěna vysoká vlhkost 

na většině míst, kde bylo provedeno měření. Tato vlhkost má na objekt nežádoucí vliv 

a proto je potřeba provést sanaci, při které bude vlhkost ze zdiva trvale odvedena. 

Vzhledem k tomu, že objekt je veden jako kulturní památka České Republiky, není 

možno většinu způsobů sanace (např. mechanické metody) zvýšené vlhkosti aplikovat 

na tento případ. Proto je pro sanaci vlhkosti uvažována vzduchová sanace sestávající ze 

dvou částí – stěnové vzduchové dutiny a provětrávané podlahy [18]. Konečné provedení 

by bylo závislé na stanovisku památkové péče. 

Vzduchové izolační systémy jsou vhodné především pro sanaci zdiva o vlhkosti 

v rozsahu 4 - 7 % hm, protože jejich účinnost je poměrně malá. [10]. Vzhledem k tomu, 

že vlhkost je v některých částech objektu i vyšší, bude odvětrání stěnovými 

vzduchovými dutinami kombinováno s provětrávanými podlahami. 

4.1.1 Stěnové vzduchové dutiny 
Větrání vzduchovou mezerou bude navrženo s přirozenou cirkulací. Pro realizaci 

vzduchové mezery bude použit zakrytý systém. Přívod i odvod vzduchu bude řešen 

z exteriéru. 

Komora provětrávané dutiny bude tvořena z prefabrikovaných železobetonových dílců, 

spodní díl bude tvaru L, na kterém bude umístěn prefabrikovaný ŽB záklop. Na něm 

bude umístěna hydroizolace, která v místě dutiny bude chráněna spádovanou vrstvou 

z betonové mazaniny. Jako hydroizolace budou použity pásy z SBS modifikovaného 

asfaltu Sklodek 40 special mineral (viz Příloha A). Nasávání bude realizováno formou 

nerezových komínků, DN 200 mm, výdech bude realizován formou falešných 

okapových svodů. Okolo dutiny bude proveden zásyp s drenážní trubkou o průměru 

DN 125 (Výkres č. 15). Je nutno zajistit, aby nedošlo k promrzání základové spáry. 

Beton dílců požitých na uzavření odvětrávací dutiny bude opatřen krystalizační přísadou 

Xypex® Admix C-1000 (NF), která přispěje k izolaci betonu proti pronikání vody 

do vzduchové mezery, pokud by došlo k poškození hydroizolace. 
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4.1.2 Podlahové vzduchové dutiny 
Vzhledem k vysoké vlhkosti vzlínající z podloží a poměrně nízké účinnosti 

provětrávaných stěnových vzduchových mezer bude provedena i sanace pomocí 

provětrávané podlahy. Odvětranou podlahu lze provést pomocí speciálních tvarovek 

[19]. 

Tato sanační metoda není navrhována samostatně, v návrhu bylo uvažováno, že bude 

provedena zároveň se sanací pomocí stěnových vzduchových dutin (viz kapitola 4.1.1). 

Při provádění bude nutno zasekat nasávací i výdechové otvory do stěn, aby byl dodržen 

výškový rozdíl mezi nádechem a výdechem vzduchu. Přestože řešení lze provést, 

vzhledem k památkové ochraně objektu by tento návrh mohl být stornován ze strany 

příslušného památkového ústavu. Nicméně v rámci diplomové práce je uvažováno, 

že toto řešení bude bez problému schváleno. 

V rámci návrhu sanace bude provedena vzduchová mezera pomocí tvarovek Iglú od 

společnosti Gabex s.r.o. Ty by měly umožnit nejen odpar vlhkosti z přiléhající zeminy 

pod podlahou, ale i odpar vlhkosti ze stěn. Budou použity tvarovky výšky 27 cm 

(obchodní označení Iglú H27). Podrobnosti viz Příloha A – podklady výrobců. Vzduch 

bude přiváděn ze severozápadní strany a odvod vzduchu bude na jihovýchodní fasádě. 

Provětrávání podlahy bude realizováno jako pasivní a bude zajištěno pomocí nasávacích 

trubek z PVC o průměru DN 55 a výdechových flexibilních trubek z PVC o průměru 

DN 55. Mezi nasávacími a vdechovými otvory by měla být dodržen výškový rozdíl 

1,5 m. Plocha nasávacích a výdechových otvorů je na základě podlahové plochy 

(A = 524,3 m
2
) přibližně 2·10

-3
 m

2
 (Výkres č. 16). 

Předběžný návrh plochy nasávacích a výdechových otvorů lze stanovit na základě 

vzorce (3) [19]. 

�� ≅
�

�
≅

�

���,

≅ 2 ∙ 10�
	�� (3) 

kde 

A0 plocha nasávacích a výdechových otvorů [m
2
] 

A plocha větrané podlahy [m
2
] 
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4.3 Sanace svislých nosných konstrukcí 

Vlivem posunu základových konstrukcí došlo k překročení tahové únosnosti zděných 

stěn a následně došlo ke vzniku objektových trhlin, které je třeba sanovat, neboť 

na základě stavebně technického průzkumu lze prohlásit, že trhliny jsou stále aktivní. 

Vzhledem k tomu, že kostel je památkově chráněný objekt, je nutno použít opatření, 

která mohou být následně odstraněna. Proto se návrh sanačních opatření zabývá dvěma 

metodami – stehováním a stažením objektu ocelovými táhly. 

Vzniklé trhliny jsou důsledkem tahových namáhání překračujících tahovou únosnost 

zdiva působením deformace podloží. Tahové namáhání je u zdiva nežádoucí, protože je 

mnohonásobně menší, než jeho únosnost v tlaku. 

Výpočet pevnosti zdiva v tlaku 

Výpočet charakteristické hodnoty pevnosti zdiva v tlaku 

(Pevnost zdících prvků a malty byla odhadnuta [21], před prováděním sanačních prací 

by bylo nutno provést zkoušky pevnosti zdiva) 

��� = � ∙ ��
�
∙ �	



= 0,45 ∙ 10�,�� ∙ 5�,�� = 2,82	��� [25] 

Výpočet součinitele bezpečnosti materiálu γM 

�� = ��� ∙ ��� ∙ ��� ∙ ��� = 2,0 ∙ 1,2 ∙ 1,25 ∙ 1,4 = 4,2 

kde 

γM1 zahrnuje spolehlivost průzkumu 

γM2 vliv pravidelnosti a výplní spár maltou, rozmezí <0,85; 1,2> 

γM3 vliv zvýšené vlhkosti od 4 % do 20 %, rozmezí <1; 1,25> 

γM4 vliv trhlin, rozmezí <1; 1,4> 

Výpočet návrhové hodnoty pevnosti zdiva v tlaku 

��� =
���

��
=
2,82

4,2
= 0,67	��� 

Odhad návrhové hodnoty pevnosti zdiva v tahu 

�"� =
���

10
=
0,67

10
= 0,07	��� 
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Návrh ocelových táhel 

��� = 68,84	
� (viz výpočet normálových sil v táhlech) 

 

Návrh materiálu: ocel S 235 (fyk = 235 MPa, Es = 210 GPa) 

Návrh profilu: Ø = 20 mm 

�� = 235	���	 → ��� =
��

��
=
235

1,00
= 235	���	

� =
� ∙ ��

4
=
� ∙ 20�

4
= 314,16	��� 

��� = ��� ∙ � = 235 ∙ 10
 ! ∙ 314,16 = 73,82	
� 

 

Posouzení: 

��� = 68,84	
� < ��� = 73,82	
� 

VYHOVUJE 

Posouzení návrhu roznášecí desky 

Návrh materiálu: ocel S235 (fyk = 235 MPa, Es = 210 GPa) 

Návrh rozměrů desky: b = 330 mm 

 h = 330 mm 

 t = 10 mm 

� = $ ∙ ℎ = 330	 ∙ 330 = 108	900	��� 

' =
���

�
=
68,84 ∙ 10!

108	900
= 0,63	��� 

' = 0,63	��� < �(� = 0,67	��� (hodnota fcd viz kapitola 4.3) 

VYHOVUJE 
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Stažení kleneb ocelovými táhly 

Sanace kleneb bude realizována pomocí stažení ocelovými táhly (Výkres č. 19). Táhla 

budou aktivována při realizaci vnesením předpětí o velikosti 10 kN. Při provádění 

v zimě je třeba táhla před zabudováním do konstrukce ohřát na teplotu cca 20°C. 

Nejprve budou zaměřena místa kotvení, do stěn budou vyvrtány otvory a umístěny 

roznášecí desky. Po osazení roznášecích desek budou umístěna táhla, na koncích 

opatřena závitem a ukotvená pomocí matice. Jsou navrženy dvě možnosti provedení 

závitů na konci táhel. Uprostřed budou tyče spojeny rektifikačním článkem, který bude 

sloužit k pozdějšímu dotažení dle potřeby. V případě potřeby (např. dle požadavků 

památkového ústavu) lze táhla opatřit nátěrem v barvě stropní konstrukce. 

Návrh ocelového táhla 

Normálová síla zjištěná v táhle, počítáno na m‘: 

�� = 10,69	
�/�′ 

Vzdálenost jednotlivých táhel: 

� = 6,15	� 

��� = �� ∙ � = 10,69 ∙ 6,15 = 65,74	
� 

 

Návrh materiálu: ocel S 355 (fyk = 355 MPa, Es = 210 GPa) 

Návrh profilu: Ø = 20 mm 

��� = 355	���	 → ��� =
���

��
=
355

1,00
= 355	���	

� =
 ∙ !"

4
=
 ∙ 20"

4
= 314,16	��" 

�$� = ��� ∙ � = 355 ∙ 10%& ∙ 314,16 = 111,5	
� 

 

Posouzení: 

��� = 65,74	
� < �$� = 111,5	
� 

VYHOVUJE 
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Posouzení návrhu roznášecí desky  

Návrh materiálu: ocel S235 (fyk = 235 MPa, Es = 210 GPa) 

Návrh rozměrů desky: b = 320 mm 

 h = 320 mm 

 t = 10 mm 

� = � ∙ ℎ = 320	 ∙ 320 = 102	400	��" 

) =
��,�

�
=
65,74 ∙ 10&

102	400
= 0,64	��� 

) = 0,64	��� < �*� = 0,67	��� 

VYHOVUJE 

 

Provedení závitu na koncích táhla 

Varianta 1: Provedení závitu pomocí závitníku 

Závit bude proveden použitím závitníku, závit má vnější průměr 20 mm, se stoupáním 

2,0 mm (M20x2,0). 

Nejmenší průměr v závitu: d = 17,8 mm 

� =
 ∙ !"

4
=
 ∙ 17,8"

4
= 248,85	��" 

�$� = ��� ∙ � = 355 ∙ 10%& ∙ 248,85 = 88,34	
� 

 

Posouzení: 

��� = 65,74	
� < �$� = 88,34	
� 

VYHOVUJE 
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Varianta 2: Přivaření závitové tyče na táhlo – alternativní návrh 

Na okraje táhla bude přivařena závitová tyč, o délce 200 mm. Jednotlivé kusy k sobě 

budou svařeny plně provařeným průběžným V svarem. 

Podle normy ČSN EN 1993-1-8 [14] bude návrhová únosnost tupých svarů uvažována 

stejná, jako je návrhová únosnost slabší ze spojovaných částí, za předpokladu, že je svar 

proveden vhodným přídavným materiálem. Použitý přídavný materiál svaru bude 

odpovídat oceli S355. 

Závitová tyč DT 20 s řezaným závitem: A = 314,2 mm2 

 As = 245 mm2 

 Ocel: S 460 (fyk = 460 MPa, Es = 210 GPa) 

Výpočet únosnosti závitové části: 

�$� = ��� ∙ � = 355 ∙ 10%& ∙ 245 = 112,7	
� 

 

Posouzení: 

��� = 65,74	
� < �$� = 112,7	
� 

VYHOVUJE 

 

Únosnost ocelového táhla NRd = 111,5 kN, to znamená, že táhlo je slabší částí 

spojovaných prvků, tudíž svar, odpovídající táhlu, vyhoví. 

 

U všech provedených svarů bude před umístěním do konstrukce provedena 

nedestruktivní zkouška kvality svarů. Zkouška bude provedena např. počítačovou 

radiografií, nebo ultrazvukem [15] 
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4.5 Sanace otvorů ve svislých nosných konstrukcích 

4.5.1 Rovné kamenné překlady 
Materiálem rovných kamenných předpokladů je pískovec. Na základě provedeného 

průzkumu nelze určit jeho kvalitu, proto byly pro výpočet uvažovány hodnoty jak pro 

hutný pískovec, tak i pro pórovitý pískovec (Tab. 18). [22] 

Předpokládaný součinitel spolehlivosti materiálu γM = 2,5. Vzhledem k uložení překladu 

o velikosti 200 mm a přitížení zdivem shora byla v modelu uvažována částečná tuhost 

podpory v natočení o velikosti 20 MNm/rad. 

Tab. 18: mechanicko fyzikální vlastnosti pískovce 

Materiál 
Objemová 
hmotnost 

Pevnost 
v tlaku 

Pevnost v tahu 
za ohybu 

[kN/m3] [MPa] [MPa] 

Hutný pískovec 25 40 5 

Pórovitý pískovec 18 15 2 
 

Výpočet návrhové pevnosti materiálu 

Hutný pískovec: 

��� = 5,0		
�	 → �� =
���
��

=
5,0

2,5
= 2,0		
�	

��� = 40		
�	 → �� =
���
��

=
40

2,5
= 20		
�	

Pórovitý pískovec: 

��� = 2,0		
�	 → �� =
���
��

=
2,0

2,5
= 0,8		
�	

��� = 15		
�	 → �� =
���
��

=
15

2,5
= 6,0		
�	

Rozměry	průřezu	

Šířka:	b	=	300	mm	

Výška:	h	=	200	mm	
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4.6 Likvidace biotických škůdců 

Řasy a mechy 

Příčinou napadení kostela mechy a řasami je především zvýšená vlhkost. Odstranění 

vlhkosti (kapitola 4.1) by mělo zabránit dalšímu růstu jak řas, tak i mechů. Rezidua již 

narostlých organismů bude nutno odstranit z napadených částí konstrukce mechanicky. 

Dřevokazní škůdci – červotoč 

Pro provedení sanace bude nutno nejdříve provést podrobný průzkum, především 

konstrukce krovu, která však byla nepřístupná. Vhodné by bylo odebrat vzorky buďto 

naseknutím poškozeného dřeva, nebo odběrem jádrového vrtu. Lze použít 

i nedestruktivní metody, jako je např. ultrazvuková metoda. [23] 

Následně bude aplikována metoda likvidace dřevokazného hmyzu horkým vzduchem 

(termosanace), neboť se jedná o metodu šetrnou vzhledem k památkově chráněné 

konstrukci. Princip metody spočívá v nahřátí konstrukce horkým vzduchem o max. 

teplotě 120°C po dobu 4 – 10 h. Uvnitř průřezu by teploty měly dosahovat cca 60°C, 

protože při teplotách okolo 55°C dochází k likvidaci dřevokazného hmyzu ve všech 

vývojových stádiích. Teplota se měří po celou dobu provádění sanačního zákroku 

v intervalech po cca 60 minutách. Doba zahřívání profilů závisí na jejich rozměrech 

a na venkovní teplotě. [23, 24] 

Další možnou metodou by byla např. vlnová sterilizace dřeva, při které se molekuly 

v živých organismech rozkmitají v rozmezí 100 kHz až 100 GHz, což vede k usmrcení 

živých organismů do hloubky cca 500 mm. Vlhkost dřeva pro tuto metodu se musí 

pohybovat v rozmezí 5 až 40 %. [24] 

Tyto metody neposkytují ochranu proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem. 

Z tohoto důvodu budou následně dřevěné konstrukce ošetřeny chemickým přípravkem, 

např. LIGNOFIX I-PROFI OH (viz Příloha A – podklady výrobců). Přípravek je 

bezbarvý a nemění vzhled dřeva, což je žádoucí, vzhledem k památkové ochraně 

stavby. 

U výrazně poškozených prvků bude nutno provést statické posouzení únosnosti. Pokud 

nebudou splněna kritéria únosnosti prvku, bude nutno poškozené části odstranit 

a nahradit novými, např. protézováním, popř. vyměnit celý prvek.  
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5. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela 

sv. Barbory v Manětíně a návrhem sanačních opatření vybraných poruch. 

V první části se diplomová práce zaměřuje na stavebně technický průzkum objektu. 

Nejprve byly zjišťovány historické informace o objektu. O kostelu sv. Barbory lze zjistit 

poměrně málo informací, z období výstavby je známé pouze datum vysvěcení.  

Výkresová dokumentace nebyla k dispozici, proto byla vytvořena v rámci zpracování 

DP, pomocí dostupných měřících metod. 

Stavebně technický průzkum ukázal, že konstrukce kostela vykazuje závažné poruchy 

vlivem vlhkosti. Zdrojem vlhkosti je jak zatékání vody do objektu, tak i vzlínání vody 

z podloží. Problém se zatékáním střešní krytinou byl již správou kostela částečně řešen 

a původní poškozená krytina byla nahrazena novou, vlhkost zdiva spodní stavby však 

řešena nebyla. Dalším velkým problémem, který byl při stavebně technickém průzkumu 

zjištěn, jsou trhliny, nacházející se ve všech viditelných a přístupných konstrukcích 

objektu. Některé z trhlin dosahují značné šířky, v některých případech více než 20 mm. 

V rámci stavebně technického průzkumu bylo dvakrát provedeno měření vlhkosti. První 

měření bylo provedeno 23. 4. 2016, druhé měření bylo provedeno 28. 7. 2016. Při obou 

měřeních byl použit kapacitní vlhkoměr, při druhém měření bylo navíc odebráno 

10 vzorků, které byly v laboratoři podrobeny gravimetrické metodě zjištění vlhkosti 

stavebního materiálu. Výsledky poskytnuté gravimetrickou metodou se příliš neliší od 

výsledků zjištěných pomocí kapacitního vlhkoměru. Výsledky ukázaly, že na většině 

měřených míst je vysoká vlhkost (porovnáváno s údaji uvedenými v normě 

ČSN P 73 0610 [9]).  

V rámci provádění stavebně technického průzkumu byla měřena i teplota a vlhkost 

vzduchu uvnitř objektu. Vnitřní prostředí lze na základě měření klasifikovat jako vlhké. 

Zvýšená vlhkost stavebních konstrukcí a vzduchu společně s velmi dobrým osvětlením 

interiéru podporuje růst řas a mechů na stavebních konstrukcích. 

Další část stavebně technického průzkumu byla zaměřena na poruchy statického 

charakteru. Na objektu bylo zjištěno velké množství trhlin, které byly zakresleny 
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do vytvořené výkresové dokumentace. Nebylo možno provést podrobný průzkum 

základových konstrukcí, ale lze předpokládat, že většina statických poruch je způsobena 

deformací ve spodní stavbě. Pro přibližnou představu o založení objektu byla použita 

data ČGS týkající se dvou nedalekých vrtů. 

Vzhledem k poškození jediného schodiště vedoucího do konstrukce zastřešení nebylo 

možno prozkoumat ani krov, ani rubovou část kleneb. Z tohoto důvodu není krov 

v rámci DP vůbec řešen a všechna data a předpoklady, týkající se kleneb jsou určeny 

na základě možných pozorování z lícové strany. 

V druhé části se DP zabývá návrhem sanačních opatření vybraných poruch, konkrétně 

je zde řešena sanace zvýšené vlhkosti stavebních konstrukcí a trhlin ve vodorovných 

a svislých konstrukcích. Zjednodušeně bylo řešeno i odstranění biotických degradačních 

činitelů. 

Pro sanaci vlhkosti bylo uvažováno vzduchové řešení sestávající ze dvou částí – 

stěnových vzduchových dutin a provětrávaných podlah. Návrh provedení obou metod 

byl uvažován co nejcitlivěji vzhledem k památkové ochraně objektu. 

Vzhledem k nedostupnosti údajů potřebných pro návrh sanace základových konstrukcí 

byl použit odhad podloží a bylo navrženo zpevnění základů pomocí tryskové injektáže. 

Lze předpokládat, že největší vliv na poruchy kleneb má právě nevhodné založení 

objektu, které způsobilo posun podpor kleneb. Jako sanační opatření bylo uvažováno 

stažení kleneb ocelovými táhly v úrovni paty klenby. Vzhledem k nepřístupnosti 

konstrukce nad klenbami nebyla navrhována možnost sanace kleneb z jejich rubové 

strany. 

Pro sanaci aktivních trhlin v nosných stěnách byla uvažována tři různá opatření. Prvním 

opatřením bylo použití stehování konstrukce, které však bylo na základě analýzy 

vyhodnoceno jako nevyhovující pro danou konstrukci. Preferovanou metodou sanace 

je použití helikální výztuže v místech trhlin. Jako alternativní metoda bylo uvažováno 

stažení celého objektu pomocí ocelových táhel. 
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7. Seznam použitých symbolů a zkratek 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

Bpv Balt po vyrovnání 

ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek České Republiky 

SZ severozápad 

SV severovýchod 

JZ jihozápad 

JV jihovýchod 

DP diplomová práce 

m n. m. metry nad mořem 

NP nadzemní podlaží 

PP podzemní podlaží 

cca přibližně 

ČSN Česká technická norma (česká státní norma) 

EN Evropská norma 

ÚJV Ústav jaderného výzkumu 

UV-VIS Ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

ŽB železobeton 

SBS styren-butadien-styren (elastická modifikace asfaltových pásů) 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí (Diamètre Nominal) 

PVC polyvinylchlorid 

s. š. severní šířka 

v. d. východní délka 

A plocha [m2] 

σx, σy, τxy napětí [MPa] 

Ø průměr, profil 

π Ludolfovo číslo 

fb normalizovaná pevnost zdícího prvku v tlaku 

fm průměrná pevnost malty v tlaku 

γM součinitel spolehlivosti materiálu 

fck / fcd charakteristická/ návrhová pevnost materiálu v tlaku 

ftk / ftd charakteristická/ návrhová pevnost materiálu v tahu 
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b, h, t rozměry prvku 

L vzdálenost podpor prvku 

As plocha jádra závitu 

Es modul pružnosti oceli 

d průměr 

NEd návrhová normálová síla 

NRd návrhová odolnost konstrukce v tlaku/ tahu 

fyk / fyd charakteristická / návrhová mez kluzu oceli 

σ normálové napětí 

σx, σy, τxy napětí ve stěnách 
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γ objemová hmotnost 
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10. Příloha A – podklady výrobců 

 

 



Trysková injektáž

PRINCIP VÝROBY Trysková injektáž je moderní metoda zlepšování základových půd. Principem je 
využití dynamické energie paprsku cementové injekční směsi tryskané pod vysokým 
tlakem. Tím je zemina rozrušena a současně promísena se směsí, takže na místě 
vzniká kompozitní materiál z částic zeminy a cementu. Takto mohou být upravovány 
různé zeminy, od jílů až po balvanité štěrky, s odpovídajícími výsledky v rozsahu 
pevností 1 až 20 MPa.

Po provedení vrtu se při pomalém pohybu vrtného nástroje vzhůru a jeho pomalém 

otáčení vhání do trysky nad břitem cementová injekční směs pod tlakem 30–50 MPa. 

Vytvoří se tak postupně sloup z tryskové injektáže o průměru 0,6–1,2 m, v závislosti na 

daných podmínkách.

Při této metodě se účinnost tryskání zlepšuje koaxiálně vháněným vzduchem pod tlakem 

0,6–1,2 MPa. Průměr vytvořených sloupů tak dosahuje 0,8–1,8 m.

Obdobným způsobem, bez otáčení vrtného soutyčí při vytahování, lze v zemině vytvořit 

stěnové prvky, vhodné zejména pro omezení průsaků.

METODA „MONOJET“

METODA „DOUBLEJET“

JEDNOSMĚRNÁ 
INJEKTÁŽ

1. Rotační vrtání

2. Konec vrtání

3. Začátek tryskání 

směsi

4. Vytahování 

vrtných tyčí

5. Následující vrty

www.soletanche.cz
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5 
tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz



Trysková injektáž

Na níže uvedeném obrázku je patrná široká oblast geologických podmínek pro aplikaci 

této metody. Vzhledem k používání maloproi lového vrtání je často vítaná na staveništích 

se stísněnými podmínkami, kde není možno použít mechanismy jiných metod, například 

ve sklepení budov. Velmi vhodná je pro podchycování a rekonstrukce základů stávajících 

objektů, neboť lze dosáhnout vynikajícího přenosu zatížení z konstrukce na nově 

vybudovaný základový prvek.

MOŽNOSTI POUŽITÍ 
TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE

www.soletanche.cz
Soletanche Česká republika s.r.o. | K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5
tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz

Typické základové prvky vytvořené tryskovou injektáží

Znázornění oblasti použití tryskové injektáže.Provádění tryskové injektáže ve sklepních prostorách rekonstruovaného 

objektu



Trysková injektáž

PŘÍKLADY POUŽITÍ 
TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE

www.soletanche.cz
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5 
tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz

Zabezpečení tuneláže v nestabilních horninách

Zajištění hlubokých výkopů liniových staveb

Podchycení základů při rekonstrukci

Zajištění stavební jámy a přilehlého objektu

Těsnění prostupů inženýrských sítí 

v podzemní stěně



Trysková injektáž

PŘÍKLADY REALIZACE

www.soletanche.cz
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5 
tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz

Obnažené pilíře tryskové injektáže zajišťující stavební jámu a podchycující přilehlý objekt (Pod Kotlaskou, Praha)

Ukázky podchycování základů u historických objektů (Kostel sv. Františka Xaverského, Uherské Hradiště) (Na Příkopech, Praha)
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GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ, FILTRAČNÍ A ZPEVŇOVACÍ

FILTEK

Charakteristika výrobku

Netkané geotextilie zpevněné vpichováním.

Použití

V pozemním stavitelství při výstavbě střech, 
zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních 
a železničních násypů, zajišťování svahů, 
při výstavbě tunelů a drenážních systémů, 
ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, 
kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, 
při výstavbě ekolo gických staveb a skládek 
TKO.

Hlavní funkce geotextilie

Separační – Zamezuje promíchání rozdílných 
vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými 
je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů (na obrázku 1 je použita textilie 
FILTEK pro separaci pěnového polystyrenu 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC, na obrázku 2 je použita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC).

Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, 
popř. další vrstvy stavební konstrukce 
před nepříznivými vlivy prostředí i provozu 
(na obrázku 3 je použita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy).

01| Příklad použití textilie FILTEK při realizaci ploché 
střechy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu

02| Příklad použití textilie FILTEK při rekonstrukci ploché 
střechy s asfaltovou hydroizolací

03| Příklad použití textilie FILTEK ve skladbě vegetační 
střechy

04| Příklad použití textilie FILTEK při dodatečném 
odvodnění

Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné 
sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody (na obrázku 3 je 
použita textilie FILTEK jako fi ltrační vrstva 
zamezující vyplavování jemných částic ze 
substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, 
na obrázku 4 je použita textilie FILTEK jako 
fi ltrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní 
štěrkovou vrstvou).

Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. 
Přenáší smyková a tahová napětí v zemním 
tělese.

V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie 
uplatní více funkcí.

Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce 01.

Materiálové složení: 100 % polypropylen

Základní vlastnosti textilie FILTEK

� Odolává plísním a bakteriím.
� Odolává běžným chemikáliím.
� Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
� Částečně odolává UV záření.

01

02

03

04
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FILTEK

Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství poskytnou vyškolení 
pracovníci Atelieru DEK na pobočkách 
Stavebnin DEK.

Kvalita geotextilie FILTEK
je trvale sledována
a certifi kována systémem 
ISO 9001

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZ

pobočky a technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BLANSKO 510 003 011
BRNO 545 231 166
BŘECLAV 510 003 000
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
Č. BUDĚJOVICE Litvínovice 387 313 576
Č. BUDĚJOVICE Hrdějovice 387 225 033
DĚČÍN 412 512 105
FRÝDEK-MÍSTEK 555 122 009
HAVÍŘOV 596 811 340
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHEB 351 132 015

CHOMUTOV 474 668 554
CHRUDIM 461 011 003
JIČÍN 491 011 013
JIHLAVA 561 010 060
JINDŘICHŮV HRADEC 384 320 619
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
LOVOSICE 411 142 001
MĚLNÍK 311 328 003
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833

OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PÍSEK 391 002 001
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA Hostivař 272 705 825
PRAHA Vestec 227 620 302
PRAHA Zličín 257 950 751
PRACHATICE 388 328 133
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY Olomoucká  461 540 866

SVITAVY Olbrachtova 461 530 900
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 232
TEPLICE 411 142 100
TRUTNOV 499 329 468
TŘEBÍČ 561 011 000
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 461 011 007
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN Louky 571 122 010
ZLÍN Příluky 577 219 613
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora 

ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz

STAVEBNINY

Tabulka 01 | Technické parametry geotextilie FILTEK
Parametr Zkušební norma FILTEK 150 FILTEK 170 FILTEK 200 FILTEK 250 FILTEK 300 FILTEK 350 FILTEK 400

plošná hmotnost EN ISO 9864 150 g/m2 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2 400 g/m2

šířka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu
– v podélné směru 
– v příčném směru

EN ISO 10319 3,4 kN/m 
(-0,4 kN/m) 
9,5 kN/m 
(-1,0 kN/m)

4,5 kN/m 
(-0,8 kN/m)  
10,5 kN/m 
(-1,5 kN/m)

12,0 kN/m 
(-1,0 kN/m) 
7,5 kN/m 
(-1,0 kN/m)

7,0 kN/m 
(-1,5 kN/m) 
18,0 kN/m 
(-2,5 kN/m)

20 kN/m 
(-2 kN/m) 
11,5 kN/m
(-1,0 kN/m)

10,5 kN/m 
(-1,5 kN/m) 
24 kN/m 
(-4 kN/m)

27 kN/m 
(-2 kN/m) 
16 kN/m 
(-1 kN/m)

tažnost
– v podélné směru 
– v příčném směru

EN ISO 10319
110 % (±35 %) 
80 % (±20 %)

110 % (±35 %)   
80 % (±20 %)

 70 % (±20 %) 
115 % (±25 %)

115 % (±25 %) 
70 % (±20 %)

 70 % (±20 %) 
115 % (±25 %)

115 % (±25%) 
70 % (±20%)

70 % (±20%) 
110% (±25%)

odolnost proti 
dynamickému protržení

EN ISO 13433 19 mm (+6 mm) 19 mm (+5 mm) 14 mm (+2 mm) 16 mm (+4 mm) 10 mm (+3 mm) 9 mm (+2 mm) 7 mm (+2 mm)

odolnost proti 
statickému protržení 

EN ISO 12236 850 N 
(-150 N)

1000 N
(-150 N)

1400 N
(-200 N)

1700 N 
(-250 N)

2300 N 
(-300 N)

2400 N 
(-200 N)

3000 N 
(-300 N)

velikost otvorů EN ISO 12956 110 μm (±25 μm) 110 μm (±25 μm) 115 μm (±25 μm) 96 μm (±20 μm) 95 μm (±20 μm) 95 μm (±19 μm) 80 μm (±16 μm)

propustnost vody 
kolmo k rovině 

EN ISO 11058 7,8 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

7,8 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

6,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

7 · 10-2 m/s 
(-1 · 10-2 m/s)

5,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

7 · 10-2 m/s 
(-1 · 10-2 m/s)

4,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

propustnost vody 
v rovině při 200 kPa, 
Gradient=1

EN ISO 12958 - - - - - - podélně 
2,5 · 10-3 l/m · s
(-0,3 · 10-3 l/m · s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakrýt v den položení 
– pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemin s pH v rozmezí 4 až 9 a teplotami zeminy menší než 25 °C

materiálové složení - 100 % polypropylen

Parametr Zkušební norma FILTEK 500 FILTEK 600 FILTEK 700 FILTEK 800 FILTEK 1000 FILTEK 1200

plošná hmotnost EN ISO 9864 500 g/m2 600 g/m2 700 g/m2 800 g/m2 1000 g/m2 1200 g/m2

šířka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu
– v podélné směru 
– v příčném směru

EN ISO 10319
33 kN/m (-2 kN/m) 
19 kN/m (-2 kN/m)

43 kN/m (-3 kN/m) 
24 kN/m (-2 kN/m)

53 kN/m (-3 kN/m) 
28 kN/m (-3 kN/m)

56 kN/m (-3 kN/m) 
30 kN/m (-2 kN/m)

56 kN/m (-3 kN/m) 
30 kN/m (-2 kN/m)

88 kN/m (-5,2 kN/m) 
55 kN/m (-7,2 kN/m)

tažnost
– v podélné směru 
– v příčném směru

EN ISO 10319
70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
105 % (±25%)

odolnost proti 
dynamickému protržení

EN ISO 13433 6 mm (+2 mm) 6 mm (+2 mm) 3 mm (+2 mm) 3 mm (+2 mm) 0 mm (+1 mm) 0 mm (+1 mm)

odolnost proti 
statickému protržení 

EN ISO 12236 3800 N 
(-300 N)

4700 N 
(-200 N)

6800 N 
(-400 N)

7000 N 
(-500 N)

10000 N 
(-1800 N)

12180 N 
(-1555 N)

velikost otvorů EN ISO 12956 89 μm (±18 μm) 76 μm (±15 μm) 80 μm (±16 μm) 70 μm (±14 μm) 63 μm (±6,3 μm) 63 μm (±6,3 μm)

propustnost vody 
kolmo k rovině 

EN ISO 11058 4,2 · 10-2 m/s 
(-0,9 · 10-2 m/s)

3,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

2,9 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

2,3 · 10-2 m/s 
(-0,7 · 10-2 m/s)

1,95 · 10-2 m/s  
(-0,2 · 10-2 m/s)

1,95 · 10-2 m/s  
(-0,2 · 10-2 m/s)

propustnost vody 
v rovině při 200 kPa, 
Gradient=1

EN ISO 12958 podélně 
4,7 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
2,8 · 10-3 l/m · s
(-0,3 · 10-3 l/m · s)

podélně 
5,2 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
4,8 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
7,71 · 10-3 l/m · s
(-1,0 · 10-3 l/m · s)

podélně 
9,91 · 10-3 l/m · s
(-0,99 · 10-3 l/m · s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakrýt v den položení 
– pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemin s pH v rozmezí 4 až 9 a teplotami zeminy menší než 25 °C

materiálové složení - 100 % polypropylen

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem 
certifi kátu ISO 9001. Certifi kaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.
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TECHNICKÉ PODKLADY

TABULKA NOSNOSTI PODLAHY V ZÁVISLOSTI NA SÍLE BETONOVÉ DESKY A PEVNOSTI 

GRAFICKÁ ANALÝZA CHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STRUKTURY

H4-H50 = 4ks

H55-H80 = 2ks

Půdorys tvarovky [cm] 50x50 50x50 50x50 50x50

Výška pod obloukem h [cm] 3 4,5 8 11

Max průměr trubky A 1 x cm 3 4,5 8 11

Max průměr trubek B 2 x cm 3 4,5 8 9,5

Spotřeba betonu do výšky H m3/m2 0,004 0,012 0,016 0,034

Hmotnost tvarovky 1ks/kg 0,770 1,240 1,250 1,300

Rozměr palety axbxc [cm] 110x110x100 110x110x250 110x110x250 110x110x250

Hmotnost palety kg 310 490 500 400

Počet ks ks/pal 400 400 400 300

Počet m2 m2/pal 100 100 100 75

Cena za 1m2 Kč bez DPH 365,- 451,- 453,- 470,-

Výška tvarovky H [cm] 4 8 12 16

Bytové prostory 400 4 ∅ 5/25x25

0 1,65 0,78

5 0,19 0,31

10 0,08 0,18

Kanceláře 600 4 ∅ 5/25x25

0 2,29 1,08

5 0,25 0,40

10 0,10 0,22

Garáže 1100 5 ∅ 6/20x20

0 3,98 1,86

5 0,41 0,65

10 0,15 0,35

Průmyslové stavby 2100 6 ∅ 6/20x20

0 7,29 3,37

5 0,72 1,14

10 0,26 0,58

umístění / zatížení podlahy
vlastní hmotnost

a zatížení
síla betonové desky

(nad nejvyšším bodem tvarovky)
armovací síť

průměr
a velikost ok

síla vrstvy
podkladového betonu

[kg/m2] [kg/m2] [cm] [cm] Iglú H4 Iglú H8
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IGLÚ

PODLOŽÍ V MÍSTĚ STAVBY (tabulka je sestavena pro každou výšku tvarovek zvlášť)

Jediná tvarovka v ČR s garantovanou nosností 150 kg „na sucho“.
Pevná a stabilní při montáži.

Přesná spotřeba betonu na vylití.

Oblouk je nejklasičtější z „tlačených konstrukcí“. Prvními, kdo použil toto statické řešení k překlenutí velkých rozpětí, aniž by se tím snížila pevnost konstrukcí, 

byli Římané. IGLÚ svým výjimečným tvarem na principu oblouku zaručuje litému betonu dosažení maximálních konstrukčních vlastností, proto ke stejné 

tloušťce desky nebo, jinak řečeno, ke stejnému statickému účinku je zapotřebí menší tloušťka desky a tudíž nižší spotřeba betonu. 

Modularita prvků IGLÚ o rozměrech 50x50 (71x71) cm umožňuje okamžitou 

simulaci výpočtu díky dokonalým geometrickým tvarům, tudíž umožňuje 

přesné určení bodů s nejmenší tloušťkou.

OBLOUKOVÝ EFEKT A MODULARITA

150kg (nasucho)150kg (nasucho)

50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 71x71 71x71 71x71 71x71

13 21 29 34 39 43 44 60,7 65,7 70,7 75,7

13 21 25,5 27,5 27 26,5 25,5 45 45 45 45

10 16 14,5 15 14,5 14 13,5 25 25 25 25

0,035 0,040 0,056 0,060 0,065 0,067 0,090 0,112 0,114 0,117 0,118

1,450 1,650 1,850 2,000 2,100 2,150 2,400 4,600 4,760 4,870 5,350

110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250

465 525 585 630 660 675 750 564 564 558 600

300 300 300 300 300 300 300 120 116 112 110

75 75 75 75 75 75 75 60 58 56 55

486,- 521,- 583,- 614,- 633,- 697,- 762,- 770,- 785,- 824,- 852,-

20 27 35 40 45 50 55* 65* 70* 75* 80*

0,94 0,94 1,11 1,50 1,11 1,23 1,51 1,52 1,81 3,30 3,30 3,30 3,30

0,34 0,35 0,34 0,45 0,40 0,42 0,47 0,47 0,53 0,99 0,99 1,00 1,00

0,19 0,20 0,21 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,48 0,49 0,49 0,49

1,28 1,26 1,49 2,00 1,46 1,61 1,96 1,97 2,31 4,10 4,11 4,13 4,15

0,45 0,45 0,49 0,58 0,50 0,53 0,59 0,59 0,66 1,21 1,21 1,22 1,22

0,24 0,25 0,26 0,29 0,27 0,28 0,30 0,30 0,33 0,59 0,59 0,60 0,60

2,20 2,10 2,49 3,31 2,37 2,60 3,15 3,16 3,63 6,21 6,23 6,25 6,27

0,72 0,71 0,78 0,91 0,77 0,81 0,90 0,90 0,98 1,80 1,80 1,81 1,81

0,37 0,37 0,39 0,44 0,39 0,41 0,44 0,44 0,47 0,86 0,86 0,87 0,87

3,98 3,74 4,43 5,88 4,15 4,55 5,48 5,49 6,19 10,30 10,30 10,40 10,40

1,25 1,22 1,33 1,55 1,30 1,37 1,51 1,51 1,63 2,95 2,96 2,96 2,97

0,62 0,61 0,65 0,72 0,64 0,67 0,72 0,72 0,76 1,39 1,40 1,40 1,40

tlak přenesený pilířkem (nožičkou Iglú) na podloží [kg/cm2]

Iglú H12 Iglú H16 Iglú H20 Iglú H27 Iglú H35 Iglú H40 Iglú H45 Iglú H50 Iglú H55 Iglú H65 Iglú H70 Iglú H75 Iglú H80

* Zboží je pouze na objednání - nedržíme skladem.



Název PVC Středně lehká DN55

Aplikace

- pevné, kapalné i plynné látky

- odsávání chemikálií, vzduchu, výfukových plynů, chemických výparů,

kalů, fekálií, organického odpadu, abrazivních částic

- pro ventilace a odprašovací systémy

- pro CNC zařízení v dynamickém provozu

Vlastnosti

- velmi dobrá chemická odolnost

- velmi dobrá flexibilita

- dobrá odolnost proti otěru

- dobrá tepelná odolnost

- dobrá odolnost proti hydrolýze

- dobrá odolnost proti přetržení

- vyhlazený vnitřek

- osově smrštitelná

Průměr  vnitřní 55 mm

Průměr  vnější 61 mm

Hadice elastická PVC Středně

Lehká DN 55 mm

polyvinylchloridové hadice pro pevné, kapalné a plynné

látky. Odolné proti chemikáliím.

Cena: 201,40 Kč
Cena: 243,70 Kč s DPH

Cena za měrnou jednotku: 243,70 Kč s DPH / m

Hodnocení

produktu:

Zatím bez hodnocení.

Buďte první!

Vaše hodnocení:

Dostupnost: Skladem

Tato stránka používá cookies. Vice info

Hadice elastická PVC Středně Lehká tl. 0,9 mm, DN 55 mm http://www.hadice-prumyslove.cz/p/933/hadice-elasticka-pvc-stredne-...

1 z 5 21.11.2016 10:08



Tloušť ka stěny 0,9 mm

Mater iál stěny měkčené PVC (polyvinylchlorid)

Spirála

poměděný pružinový drát, který lze uzemnit

* pravotočivé stoupání spirály

Průměr  drátu 1,2 až 3,5 mm

Or ientační váha 0,55 kg/mb

Prodejní délky

dle požadavků zákazníka (do 20 mb v jednom kuse)

*délka hadice se počítá v rozvinutém stavu

Barva

průhledná

*na přání zákazníka možno i v barevném provedení

Teplotní odolnost - 30 ÷ +70°C

Chemická

odolnost

viz tabulka chemické odolnosti

Poloměr  ohybu 61 mm

Provozní tlak 0,3 barů

Provozní podtlak 0,706 barů

Instrukce Instrukce k instalaci a užívání hadic

Tato stránka používá cookies. Vice info
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VÝROBCE

Xypex CE s.r.o. 
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 
v licenci:
 XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9

DISTRIBUTOR PRO ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
 tel.: 233 323 902, 224 316 107 
fax: 224 313 212
 e-mail: info@nekap.com
www.nekap.com

Vodonepropustnost betonu
a ochrana betonových konstrukcí

Technický list

Xypex® Admix C-1000 (NF)

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o práškovou přísadu s obsahem aktivní chemické báze Xypex® Admix, která se přidává již při výrobě 
čerstvého betonu pro dosažení účinné vodonepropustnosti ztvrdlého betonu a současně pozitivně ovlivňuje 
zpracovatelnost čerstvého betonu a pevnost ztvrdlého betonu. Přísada Xypex® Admix C-1000 (NF) má stejnou 
chemickou účinnost (tvorbu těsnících krystalů) ve struktuře betonu, jako nátěrové hmoty Xypex® Concentrate
a Xypex® Modified.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vodotěsnost betonu (ČSN EN 12390-8)     min. V12

Zvýšení pevnosti betonu (doporučená dávka 2 % hmotnosti cementu) min. 15 %

Sypná hmotnost suché směsi (ČSN EN 1097-3)    1.100 ± 50 kg.m-3

Součinitel filtrace (ČSN CEN ISO/TS 17892-11)    < 7.10-11

Dávkování Admix C-1000 / z hmotnosti cementu    1-3 %
Dávkování Admix C-1000 NF / z hmotnosti cementu   0,5 - 1,5 % 

ZPRACOVÁNÍ

Obvyklým způsobem jako běžný beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-1). Přísada Xypex® Admix 
C-1000 (NF) se dávkuje buď v suchém stavu do směsi kameniva bez cementu nebo se aktivuje v záměsové vodě 
při výrobě čerstvého betonu. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro 
poskytované záruční podmínky.

OŠETŘOVÁNÍ

Obvyklým způsobem jako běžný čerstvý beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-1). Po dobu min. 48 hodin 
musí být povrch betonu s přísadou Xypex® Admix C-1000 (NF) v trvale vlhkém stavu.

OBLAST UŽITÍ

Pro výrobu betonových konstrukcí s vysokými nároky na odolnost proti působení vody a agresivních kapalných 
chemických látek.



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Teplotní zátěž trvalá    -32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická   -185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž) pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)  pH = 3-11

HYGIENA PRÁCE

Přísada Xypex® Admix C-1000 (NF) je alkalická a netoxická. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem 
čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Doporučuje se používat při práci běžné osobní ochranné pomůcky. Při styku 
pokožkou omýt mýdlem a pokožku ošetřit regeneračním krémem.

SKLADOVÁNÍ

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek 
je na materiál balený v plechovkách poskytována záruka 1 rok od data prodeje, na materiál balený v pytlích
6 měsíců od data prodeje.

BALENÍ

Rozpustné pytlíky, o hmotnosti 2 až 8 kg, balené do kartonové krabice s PE vložkou.

CERTIFIKACE

Výrobek je značen CE, v souladu s normou EN 934-2.



9. Parametry výrobku

Označení 15/08/1400 Tolerance

Objemová hmotnost kg/m3 950 +/- 50 kg/m3

Tloušťka výchozí folie mm 0,8 +/- 10%

Šířka mm 1400 +/- 2%

Délka bm 20 +/- 0,5 m

Výška nopu mm 13 +/- 2 mm

Objem nopů l/m2 3,5 +/- 10%

Objem vzduchu mezery l/m2 9,5 +/- 10%

Pevnost v tlaku N/mm2 0,33 mez pevnosti

Balení m2 28 +/- 0,7 m2

Plošná hmotnost kg/m2 0,81 +/- 10%

Hmotnost balení kg 22,68 +/- 10%

Schéma výrobku LITHOPLAST® SANA 15/0,8/1400

3

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
IZOLACÍ A PLASTŮ

TECHNICKÝ LIST PN 03 – 002 – 15 
VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Sídlo
Branka 60, 624 00 Brno
Česká republika

Pobočky
Brno, Lanžhot,
Ždár nad Sázavou

Kontakty
+420 537 021 860
lithoplast@lithoplast.cz

 LITHOPLAST® SANA

LITHOPLAST, s.r.o.
IČ: 63496305
www.lithoplast.cz
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POŽADOVANÉ VLASTNOSTI KAMENE PRO KAMENICKOU VÝROBU

  
Fyzikálně mechanické vlastnosti hornin dle ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro 
kamenické výrobky – Technické požadavky
      

Druh
Skupina

Podskupina
Označení

Hornina
(příklad)

Objemová1, 

hmotnost 
g.cm-3 

minimální
 ČSN 721154

Nasákavost 
v % 

hmotnosti1, 

maximální
ČSN 721155

Pevnost v 
tlaku 

(vysušenéh
o kamene) 

Mpa 
minimální

ČSN 721163

Pevnost v 
tahu za 
ohybu2, 

(vysušeného 
kamene) 

Mpa 
minimální

ČSN 721164

Součinitel 
mrazuvzdornost
i v tlaku (tahu 
za ohybu)3, po 

25 cyklech 
minimální

ČSN 721156

Magmatické 
horniny

I/a
Hlubinné 

světlé

Granit
granodiority 
syenit

2,5
0,7 90 6 0,75

I/b
Hlubinné 
tmavé

Diorit
gabro 2,8

I/c
Výlevné 
hutné

andezit 2,5 5,5 80 6 0,75

I/d
Výlevné 
pórovité

Trachyt 2 3 80 7 0,75

ryolit 1,6 9 60 5 0,75

Sedimentární 
horniny

II/a
Klastické 

hutné
Hutný pískovec 2,5 5 40 5 0,75

II/b
Klastické 
pórovité

Pórovitý 
pískovec
opuka

1,8 15 15 2 0,75

II/c
Klastické 

břidličnaté
Jílovitá břidlice 2,5 2 - 25 0,6

II/d
Karbonátové 

pórovité

Pórovitý 
vápenec
travertin

2,3 4 30 5 0,75

II/e
Karbonátové 

hutné
Hutný vápenec 2,6 0,8 40 4 0,75

Metamorfované 
horniny

   III/a karbonátové
Krystalický 
vápenec 2,6 0,8 40 4 0,75

III/b Silikátové
Serpentinit 
ruly, granulit 2,5 1 60 6 0,75

III/c Břidlice fylit 2,6 1,5 - 30 0,6

1, Hodnota pro objemovou hmotnost a nasákavost je informativní.
2,  Hodnoty jsou závazné při použití kamene na výrobu dlažebních a obkladových desek.
3, Součinitel mrazuvzdornost i v tahu za ohybu je závazná hodnota (kritérium) použití pro vnější 
konstrukce.

Vypracovala: Ing. arch. Zuzana Pražáková, 07/2009                                                                                                                  strana 1/2



VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA  
PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY  
S VYSOKOU PEVNOSTÍ

n  Dokonale kompatibilní se systémem Ytong

n  Přesná a rychlá stavba

n  Zdravý přírodní materiál 

n  Příznivé mikroklima staveb

n  Vysoká akumulace tepla

Speciikace
Zdicí vápenopískové tvárnice 

kategorie I

Norma
EN 771-2 Specifikace zdicích 

prvků, Část 2: Vápenopískové 

zdicí prvky

Použití
Nosné a ztužující stěny s vysokou 

únosností a zvukovou izolací

Výplňové a požární stěny

Proilování
S  dvojitým perem a  drážkou  

a úchopovými kapsami

Rozměrová tolerance
Délka/šířka: ±2,0 mm

výška: ±1,0 mm

pro maltu GPLM, TLM a TLMP 

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

EN 13501-1

Zpracování
Přesné zdění na  tenké maltové 

lože, plnoplošné maltování celé 

ložné spáry. Pro nanášení malty 

se používá zubatá lžíce odpoví-

dající šířky.

Zdicí malta
Tenkovrstvá zdicí malta Silka 

pro vápenopískové tvárnice

Povrchové úpravy
Hotové omítkové směsi pro vá-

penopískové zdivo

Keramické obklady: 

Přímo na  zdivo bez nutnosti 

předchozí úpravy

Kombinace s jinými 
stavebními materiály
Vzhledem k  téměř identickému 

materiálovému složení se Silka 

snadno kombinuje s  pórobeto-

novými výrobky na  bázi písku 

Ytong.

Při zohlednění rozdílů mezi mate-

riály je možné tvárnice Silka kom-

binovat i s keramickým zdivem.

Rw=
55dB
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značka  
výrobku

rozměry
š × v × d

mm

tepelný 
odpor  

Rdry

m2.K/W

neprů-
zvučnost

Rw
* 

dB

hmotnost

kg/ks

spotřeba 
malty  

na 1 m2

kg/m2

počet  
tvárnic  
na 1 m2

ks/m2

kusů  
na paletě

ks/pal

obsah  
palety

m3/pal

plocha  
zdiva  

na paletě

m2

S12-2000 70 × 248 × 498 0,09 40 16,4 2,0 8 64 0,553 8,00

S20-2000 150 × 248 × 248 0,20 50 18,0 2,3 16 64 0,591 4,00

S20-2000 175 × 248 × 248 0,23 51 20,5 2,6 16 48 0,517 3,00

S20-2000 200 × 248 × 248 0,27 54 23,7 3,0 16 60 0,738 3,75

S20-2000 240 × 248 × 248 0,32 57 27,8 3,6 16 64 0,945 4,00

S12-1800 300 × 248 × 248 0,40 56 31,7 4,5 16 48 0,886 3,00

S12-1400 100 × 199 × 333 0,17 45 9,6 1,5 15 90 0,596 6,00

S12-1600 100 × 249 × 333 0,15 45 12,5 1,2 12 72 0,597 6,00

S20-2000 150 × 199 × 333 0,20 50 18,8 2,2 15 60 0,596 4,00

S15-1800 200 × 199 × 333 0,29 54 23,9 2,9 15 45 0,596 3,00

S20-2000 250 × 199 × 248 0,33 56 24,7 3,2 20 40 0,494 2,00

S15-1600 300 × 199 × 333 0,46 56 31,8 4,4 15 30 0,596 2,00

Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka

* Oboustranně omítnuté stěny, tl. omítky > 7 mm. 
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

Vlastnosti zdiva

Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0 kN/m3

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk 
1) 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21 N/mm2

Silka – vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky EN 771 - 2 

Vlastnosti materiálu S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000 jednotka

Max. průměrná objemová hmotnost materiálu   
v suchém stavu EN 772-13

1 400 1 600 1 800 2 000 1 600 1 800 2 000 kg.m-3

Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb 12 12 12 12 15 15 20 N/mm2

Součinitel tepelné vodivosti λ10 dry 0,600 0,650 0,700 0,750 0,650 0,700 0,750 W/(m.K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λU 0,660 0,715 0,770 0,825 0,715 0,770 0,825 W/(m.K)

Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745) 5/10 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 -

Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kJ/(kg.K)

Součinitel tepelného přetvoření αb 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 1/K

Vlhkostní přetvoření ε -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 mm/m

1) Dle ČSN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.
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Základní údaje – Kimmsteine (vyrovnávací, zakládací) tvárnice pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností

značka  
výrobku

rozměry
š × v × d

tepelný 
odpor  

Rdry

neprů-
zvučnost

Rw
* 

hmotnost spotřeba 
malty  

na 1 m´

počet  
tvárnic  
na 1 m´

kusů  
na paletě

obsah  
palety

délka  
zdiva na 
paletě

mm m2.K/W dB kg/ks kg/m´ ks/m´ ks/pal m3/pal m´

S20-2000

Kimmstein 240/100 240 × 100 × 498 0,32 57 22,7 1,3 2 60 0,717 30,00

Kimmstein 200/100 200 × 100 × 248 0,27 54 9,4 1,1 4 120 0,595 30,00

Kimmstein 175/100 175 × 100 × 498 0,23 51 16,6 1,0 2 60 0,523 30,00

m´ = metr běžný

Základní údaje – Silka – U proily

rozměry
š × v × d

tloušťka  
stěny

šířka  
výřezu

tloušťka  
dna

hloubka  
výřezu

hmotnost kusů  
na 1 m´

typ mm mm mm mm mm kg/ks ks/m’

U 240 240 × 238 × 240 45,0 150 65,0 173,0 16,5 4

U 200 200 × 238 × 240 37,5 125 65,0 173,0 13,7 4

U 175 175 × 238 × 240 35,0 105 65,0 173,0 12,0 4



Technický list 

LIGNOFIX I-PROFI OH Likvidace dřevokazného hmyzu 

Stránka 1 z 1 
 

Lignofix I-Profi-OH je kapalný p ípravek k ošet ení d eva napadeného d evokazným hmyzem 
(červotoč, tesa ík apod.) a k preventivnímu ošet ení d eva proti d evokaznému hmyzu v interiérech 
(st ešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez p ímého a trvalého kontaktu 
se zemí (st ešní podbití, d evěné stavby, ploty, krovy atd.). P ípravek má i preventivní účinek proti 
plísním. Je vhodný pro ochranu vzácného d eva a historických p edmět . Výhodou je možnost 
aplikace i p i teplotě okolí nižší než 5 °C. Nesmí být používán na d evo p icházející do p ímého 
kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošet ení d eva na výrobu dětského nábytku a hraček.  
 
Účinnost: Obsahuje regulátory r stu hmyzu, které spolehlivě likvidují všechna jeho vývojová stádia a 
dlouhodobě chrání ošet ené d evo p ed dalším napadením (testace na d evokazný hmyz dle EN 46 
prokázala 100% účinek).  
 
Návod k použití: ůplikujte nátěrem, post ikem, poléváním nebo pono ováním na dokonale očištěné 
d evo. Doporučený počet ošet ení: 1-2x dle povrchu d eva (hrubě opracované 1x, hladce 2x). 
Ochrana d eva v exteriéru musí být p ekryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. P ed 
aplikací dalších nátěr  (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny.  
 
Vydatnost: 1 kg na 5-7 m

2
.  

 
Doba ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech.  
 
Skladování: V originálních dokonale uzav ených obalech p i teplotě 5 °C až 25 °C, na dob e 
větraném místě, odděleně od potravin, nápoj  a krmiv, zdroj  tepla a vznícení.  
 
Záruční doba: 24 měsíc  od data výroby (viz číslo šarže) p i dodržení skladovacích podmínek 
 
Upozornění: Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. Výrobce neodpovídá za 
škody zp sobené nesprávným použitím výrobku.  
 
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku 
 

Vysoce ho lavá kapalina a páry. Zp sobuje vážné podráždění očí.Vysoce toxický pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: Je-li nutná léka ská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku.Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otev eným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kou ení.Uchovávejte obal těsně uzav ený. 
Zabraňte uvolnění do životního prost edí. Nevdechujte páry/aerosoly.Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k 
odstraňování nebezpečných odpad .  
P I ZůSůŽENÍ OČÍ: Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P etrvává-li podráždění očí: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.  
P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte k ži vodou/osprchujte.  
P I POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P I VDECHNUTÍ: P eneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
 
 
Datum revize: 11.1.2016 

 



  

  
 

 
 

KOMPAKT VAH TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační výztuž z nerezové oceli, speciálního šroubovicového – helikálního tvaru, k dodatečnému lepení 
do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti. 
 

Vlastnosti 
» Výztužné pruty dodávány v délce 10 m 
» Jednoduchá manipulace 
» Krácení pákovými nůžkami 
» Vysoké pevnostní charakteristiky 
 
Použití 
» Pro zesilování zděných a betonových konstrukcí. 

Výroba 
» Válcováním a tažením za studena, krácena do 

přepravních délek 10 m. 
 
Typ oceli 
» Označení dle norem ČR, D, a USA 
» AISI – Američan Iron and Steel Institute, UNS - 

Unified Numbering systém
 

 
 

Průřezové a pevnostní charakteristiky 
 

 
 

 
 

 
 

               

 
V ýš e  u v ed e n é  ú d a j e  j s o u  v ýs l e dk em  t ec h n i ck é ho  v ýv o j e  a  p r ak t i c k ýc h  zk uš e n os t í  v ý r o b c e .  S p r áv n é  a  ú s pě š né  p ou ž i t í  t o ho t o  

v ýr o bk u  j e  m im o  k on t ro l u  v ý r o bc e .  Z a  šk o d y  v zn i k l é  n e do d r že n ím  te c hn o lo g i ck é h o  p os t up u  v ýr o b c e  n e n es e  zo d p o vě d n o s t .  

 

D a Č  ČR  

Značka dle 
DIN EN 10088-3 
ČSN EN 10088-3 

Číslo označení Staré označení Starší standardní 
označení dle AISI / UNS 

X5CrNi 18-10 1.4301 17240 304Cu / S30400 

Ozn./Ø mm Plocha mm
2 Pevnost v tahu 

MPa 
Mezní síla v tahu 

kN 
Normová mez 

kluzu MPa 

KOMPAKT VAH 6 8 900 7,2 745 

KOMPAKT VAH 8 10 880 8,8 745 

KOMPAKT VAH 10 13 823 10,7 640 

Profil mm 
Počet profilů / průřezová plocha výztuže A mm2

 

1 2 3 4 

6 8 16 24 32 

8 10 20 30 40 

10 13 26 39 52 

Ozn./Ø mm Stoupavost mm
 

Hmotnost kg/mm Hmotnost kg/10m 

KOMPAKT VAH 6 25 0,000067 0,66907814 

KOMPAKT VAH 8 30 0,000079 0,78603427 

KOMPAKT VAH 10 50 0,000111 1,11390476 

HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ 

Kontakt 
 

SARON spol. s r.o. SaDySta s.r.o.  
Příční 857/7  V Zimném Dole 334 
602 00 Brno  735 11 Orlová-Lazy 

www.helikalni.cz 

mobil: 723 403 405 



  
  

 

 
 

KOMPAKT MPC 50   TECHNICKÝ LIST 
 

Malta polymercementová, mikroarmovaná vodotěsná hmota pro dodatečné lepení speciálních 
nenapjatých výztuží do zděných a betonových konstrukcí, dále pro sanace poškozených betonových 
konstrukcí. 
 
Vlastnosti 
MPC 50 je dvousložková hmota. Složka A je polymerová disperze. Suchá složka B je z jemného křemitého písku, 
portlandského cementu, antikorozních aditiv, mikroarmovacích vláken a dalších speciálních dodatků.  
 
» Vysoká přilnavost k podkladu 
» Výborná aplikovatelnost ručními i pneumatickými aplikátory 
» Tixotropní vlastnosti umožňují nanášení na svislé plochy v tloušťce 2 cm bez ztékání 
» Vysoké pevnostní charakteristiky 
» Oproti srovnatelným výrobkům disponuje lepší zpracovatelností před i po nanesení na stavební konstrukci 
» Při tuhnutí a tvrdnutí nedochází k objemovým změnám 
 
Použití 
» Pro lepení speciální nerezové šroubovicové – helikální výztuže, taktéž betonářské výztuže do drážek a vrtů, při 

zesilování zděných a betonových konstrukcí dodatečně vkládanou výztuží 
» Pro srovnávání betonových povrchů 
» Pro reprofilace betonových stropnic, schodů atd. 
 
Technické údaje 

Pracovní teplota Od + 5 do + 30 C 

Doba zpracování rozmíchané hmoty Cca 45 min. 

Tloušťka vrstvy Max. 20 mm v jednom nánosu 

Orientační spotřeba 
0,72 – 0,8 kg/m drážky 40/10 mm 
18 – 20 kg/m

2
 na každý centimetr tloušťky 

Záruční doba a skladování 12 měsíců v suchém prostoru 

Balení V 10l kyblíku je 9 kg suché složky a 1,3l emulze, po 
smíchání vznikne 5,08l malty o hmotnosti 10,2 kg 

Min. pevnost v tlaku po 28 dnech (OER) 42,0 MPa 

Min. pevnost v ohybu po 28 dnech (OER) 8,0 MPa 

Min. přilnavost k betonu po 28 dnech (OER) 2,5 MPa 

Objemová hmotnost čerstvé směsi 2003,9 kg / m 
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HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ 

Kontakt 
 

SARON KAT s.r.o. 
Maničky 5  V Zimném Dole 334 
616 00 Brno  735 11 Orlová-Lazy 

www.helikalni.cz 

mobil: 723 403 405 



Podklad 
Povrch ploch v drážkách a vrtech a na sanovaných plochách u zdiva a betonu musí být čistý, bez mastných 
skvrn, oleje, prachu, zbaven nesoudržných částí a podobných nečistot. Nesoudržné části betonu obsahující 
chloridy odstraníme pískováním, otlučením apod. při reprofilacích betonu se na koncích zkorodovaných armatur 
doporučuje odstranit beton tak, aby odkryl několik cm jejich nezkorodované části. V případě silné koroze, která 
postihuje více jak 30% odkrytých armatur odstraníme i zdravý beton do hloubky cca 20 mm a zkorodované 
armatury vyměníme. Před nanášením podklad řáděn navlhčíme vodou, stojící vodu odstraníme. 
 
Míchání 
Do 10l prázdného kyblíku vsypeme celé balení suché složky B, vlijeme celé balení disperze A. Mícháme 
míchacím nástavcem na vrtačku s minimálními otáčkami až do dosažení homogenní tvrdé plastické konzistence 
bez hrud. Konzistenci malty můžeme před nanášením upravit dodáním maximálně 0,1l vody. Je zakázáno 
přidávat do připravené hmoty další materiál nebo vodu. 
 
Aplikace 
Před nanášením malty MPC 50 řádně připravíme podklad. 
Při dodatečném vyztužování do drážky nanášíme pomocí aplikační pistole souměrnou vrstvu hmoty na zadní 
stěnu v tloušťce 20 mm. Před vložením výztužného prutu spárovací špachtlí zatlačíme hmotu dokonale k zadní 
stěně a zajistíme rovnoměrnost vrstvy. Další krycí vrstvu nanášíme před zatuhnutím vrstvy první. Pokud se jedná 
o poslední vrstvu, zarovnáme jí spárovací špachtlí v závislosti na dalších úpravách. 
Při aplikaci do vrtu trubicovým nástavcem na pistoli se musí nástavec volně pohybovat ve vrtu již před aplikací na 
sucho. Pak při injektáži do vypláchnutého vrtu je aplikační sada samovolně pomalu vytlačována z vrtu tlakem 
injektované hmoty. 
Pro opravy menších poškození betonu rozmícháme maltu do středně plastické konzistence, aby se dala nanášet 
hladítkem nebo zednickou lžící. Při sanacích větších poškození do hloubky 5 cm nanášíme MPC 50 v silnějších 
vrstvách. První vrstvu MPC 50 tvrdě plastické konzistence nanášíme vtloukáním. Každou další vrstvu nanášíme 
ještě před zatuhnutím vrstvy první. 
 
Skladování 
Neotevřené balení MPC 50 skladujeme až 12 měsíců v suchých vytápěných prostorách. Spotřebujte nejpozději 
do data uvedeného na obalu. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
MPC 50 není škodlivá látka ve smyslu Chemického zákona. Jelikož obsahuje cement smíchaný s vodou,dráždí 
oči, kůži a sliznice. Při práci užíváme rukavice. Při vniknutí do očí vyplachujeme proudem vody. 
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Účel použití

EN 13707:2004+A2:2009           
Střešní – podkladní vrstva a 
mezivrstva                              2+

Spodní modifikovaný asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací 
střech i se zatěžovacími vrstvami.

EN 13970:2004/A1:2006   
Parozábrany                            3

Parozábrana

EN 13969:2004/A1:2006    

Typ T Spodní stavba             2+

Modifikovaný asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací 
spodních staveb proti tlakové vodě i proti radonu. (jednovrstvý proti zemní 
vlhkosti). 

Popis
výrobku

Povrchová úprava vrchní 

Nosná vložka pásu

Typ krycího asfaltu

Povrchová úprava spodní

Minerální jemnozrnný posyp 

Skleněná tkanina G – 200 g/m2

Modifikovaný elastomery  (SBS, syntetickým kaučukem), oboustranný 

PE fólie

Teplota 
zpracování

Od  -5 °C

Způsob 
použití

Typ S   natavitelný plamenem hořáku. Pás lze mechanicky kotvit (výjimečně lepit). Podélné a příčné spoje doporučujeme 
provádět s přesahy alespoň 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky. 

Doprava a 
skladování

Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v 
jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována
vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu
záření a jiným zdrojům tepla.

Balení role 7,5 m x 1 m paleta 800 x 1200 mm v počtu 20 ks

SKLODEK 40 special mineral 
Zkušební 
metoda

Charakteristika Tolerance Vlastnosti Jednotky

EN 1850-1 Zjevné vady - Bez vad -

EN 1848-1 Délka a šířka pásu ≥ 7,5 x 1,0 m

EN 1848-1 Přímost ≤ 15 mm/7,5 m

EN 1849-1 Tloušťka ±0,2 4,0 mm 

EN 12311-1 Tahová síla podélná/příčná ± 400 1400 / 1600 N/50 mm

EN 12311-1 Tažnost podélná/příčná ± 5 12 / 12 %

EN 12310-1 Odolnost proti protrhávání  (dřík hřebíku) podélná/příčná ± 100 400 / 300 N

EN 12317-1 Pevnost spoje (smyková) lpodélná/příčná ± 400 1400 / 1600 N/50 mm

EN 12730 Odolnost proti statickému zatížení metoda A ≥ 5 kg

EN 12691 Odolnost proti nárazu metoda  A ≥ 1000 mm

EN 1928 Vodotěsnost ≥ 200 kPa

EN 1931 Propustnost vodních par µ ± 10% 25 000 µ

ČSN 73 0601 Součinitel difúzního odporu radonu plocha/spoj ≤ 1,3.10-11/ 1,2.10-11 m2/s

EN 1109 Ohebnost za nízkých teplot ≤ -25 °C

EN 1110 Odolnost proti stékání za vyšších teplot ≥ 100 °C

EN 13501-1 Reakce na oheň - Třída E -

EN 13501-5 Chování při vnějším požáru / systém - *) -

EN 1296
Umělé 
stárnutí

Ohebnost / Stékavost ≤/≥ -20 / 90 °C

Propustnost vodních par ±50% 25 000 µ

Vodotěsnost ≥ 200 kPa

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969
*) v závislosti na střešním systému
Pásy neobsahují nebezpečné látky. 

Ve Svobodě nad Úpou dne 1.8.2014         jménem výrobce Miroslav Konečný prokurista, obchodní ředitel

KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou,   IČ 27537749 , DIČ CZ27537749, OR  - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764
Výrobní závody Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou, tel. +420 499847511, fax +420 499847516

Zbuzany 307,  CZ 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. +420 499455901, fax +420 499455900

www.kvkparabit.com info@kvkparabit.com
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Technické parametry 
výrobku splňují 

požadavky
ČSN 73 0605-1 

Aktualizováno 1.8.2014 

TECHNICKÝ LIST
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Spectroquant® Pharo 100 and 300
The new spectrophotometer system 
at a glance

Spectroquant® Pharo 100
For measurements in the VIS range

The Spectroquant® Pharo 100 spectrophotometer with a wavelength range of  

320 -1100 nm is suitable for use with all Spectroquant® test kits and combines the  

benefits of a system photometer with the multitude of possibilities offered by  

a spectrophotometer. 

No matter whether you wish to program your own methods, measure concentrations  

or absorbances, record spectra or kinetic profiles, or make special multiwave-

length measurements – all options are open to you now. In addition you can utilise  

the benefits of the Spectroquant® system photometers such as instrument- 

assisted analytical quality assurance (AQA) and bar code reading system for all of  

the available Spectroquant® tests.

Spectroquant® Pharo 300
For measurements in the UV/ VIS range

The Spectroquant® Pharo 300 UV/ VIS spectrophotometer with a wavelength range  

of 190 -1100 nm offers all the advantages of the Pharo 100 as well as the possibility  

of performing measurements in the UV range. 

Ordering information

Model Wavelenght range Ordering number 

Spectroquant® 
Spectrophotometer
Pharo 100

320 –1100 nm 1.00706.0001

Spectroquant® UV / VIS 
Spectrophotometer
Pharo 300

190 –1100 nm 1.00707.0001



We provide information and advice to our customers on application technologies and regulatory matters to the best of our knowledge and ability, 

but without obligation or liability. Existing laws and regulations are to be observed in all cases by our customers. This also applies in respect to 

any rights of third parties. Our information and advice do not relieve our customers of their own responsibility for checking the suitability of our 

products for the envisaged purpose. Spectroquant® and CertiPUR® are registered trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

Merck KGaA

64271 Darmstadt, Germany

E-mail: environmental.analysis@merck.de

http://photometry.merck.de

Technical  
specification

Spectroquant® Pharo 100 Spectroquant® Pharo 300

Wavelength range 320 - 1100 nm 190 - 1100 nm

Source lamp Tungsten halogen lamp Xenon flashlamp

Technology Stabilized single-beam

Measuring modes Concentration, Absorbance, Transmission, Multi wavelengths,  
Scans + Kinetics in absorbance or transmission mode

Spectral bandwidth 4 nm

Wavelength resolution 1 nm

Wavelength accuracy ± 1 nm

Photometric range ± 3.3  A 

Absorbance resolution 0.001 A 

Absorbance accuracy 0.003 A at  0.600 A 
0.5 % of the reading for 0.600  A  2.000 

Scan Scans in 1 nm increments with free selectable wavelength range

Cells 16 mm round, 10 / 20 / 50 mm rectangular with  
automatic cell recognition 

Test recognition Automatic bar code reading system for all Spectroquant® cell 
and reagent tests

Display Graphic display with background lighting

Methods and profiles Programmed methods of all Spectroquant® cell and reagent tests,  
100 user-defined methods, 20 profiles for kinetic and absorption scans

Method update via Internet / PC or via USB-Stick

Instrument-supported 
quality assurance

AQS 1: Instrument check using PhotoCheck and CertiPUR® UV/ VIS standards
AQS 2: System check using CombiCheck and / or CertiPUR® UV/ VIS standards 
AQS 3: Testing samples for interferences by means of the MatrixCheck function

Communication interfaces 1 USB-A, 1 USB-B, 1 RS 232

Data storage 1000 single measured values; 4 MB for scans and kinetics i.e. approx. 100 scans  
(300 - 900 nm) and 400 kinetic curves with 150 single values each

Languages German, English, Spanish, French, Italian (please contact your Merck representative  
for availability of additional languages)

Protection class IP 31 and drain device for spilled cell contents

Power supply Country specific power supply, length of the connection cable: 2.5 m  

Power requirements 100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz / 0.75 A  

Temperatur Operating: +10°C to + 35°C, Storage: -25°C to + 65°C

Allowable relative humidity Annual mean:  75 %; 30 days / year: 95 %; other days: 85 % 

Dimensions 404 x 197 x 314 mm (width x height x depth)

Weight  
(without plug-in power supply)

approx. 3.7 kg 

Accessories (from 2008) Battery for portable use / automobile charging cable

W
 2

8
51

2
3
 

0
9
/0

7
, 1

st
 i
ss

u
e 

For further information 

http: //photometry.merck.de


