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SPRAY APPLIED WATERPROOFING MAMBRANES FOR 
UNDERGROUND STRUCTURES  
 

Water ingress into underground structures causes damages to load-bearing structures and 
internal equipment and creates significant costs for repairs and maintenance. The following article 
presents the theoretical background of the sprayed waterproofing membranes system and brings 
some practical observations which came up from the authors’ design and site experiences.  
  
1. ÚVOD 
 

Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají hydroizolační materiály 
prefabrikované (PVC fólie, asfaltové pásy, apod.), nicméně v posledních letech se výrazně rozšířilo 
používání hydroizolací vyrobených přímo na stavbě (stříkaných hydroizolačních membrán). Díky 
způsobu výroby a svým vlastnostem mohou stříkané hydroizolační membrány znamenat výrazné 
časové a finanční úspory (zejména v geometricky komplikovaných tvarech). Stříkané hydroizolace 
je možné aplikovat na odlišné typy povrchů při zachování vysoké přídržnosti (PVC, ocel, atd.), což 
je výhodné pro napojování různých izolačních systémů (řešení přechodových oblastí). 
V následujícím článku jsou představeny vlastnosti stříkaných hydroizolačních membrán, jejich 
výroba a nastíněno, jak jejich použití ovlivní statický návrh ostění.  
 
2. STATICKÝ NÁVRH OST ĚNÍ SE STŘÍKANOU HYDROIZOLA ČNÍ MEMBRÁNOU 
 

Podle místních geotechnických a hydrologických podmínek (případně požadavků projektu) má 
projektant na výběr zpravidla ze tří systémů ostění ze stříkaného betonu (obr. 1). Volba systému 
(druhu hydroizolace) přímo ovlivní statický návrh ostění.  

  

 
Obr. 1 Systémy ostění ze stříkaného betonu  



2.1 Jednoplášťová ostění 
 
Návrh jednoplášťových ostění z vodonepropustného betonu je samostatnou obsáhlou 

problematikou a není předmětem toho článku. 
 
2.2 Dvouplášťová ostění 

 
Tradiční dvouplášťová ostění se skládají z primárního a sekundárního ostění, mezi něž je 

vložena geotextilie a hydroizolační fólie. Ze statického pohledu jsou, kromě působení v tlaku, 
primární a sekundární ostění plně oddělena. Primární ostění je navrhováno pouze na přenos účinků 
krátkodobých zatížení a předpokládá se, že v čase degraduje. Sekundární ostění je navrhováno na 
přenos účinků dlouhodobých zatížení (obr. 2). 
 

 
Obr. 2 Dvouplášťové ostění 

 
2.3 Kompozitní ostění 
 

Kompozitním ostěním rozumějme společné působení sekundárního ostění, hydroizolace a části 
nebo celého primárního ostění. Kompozitní ostění vzniká za určitých podmínek a má specifické 
statické působení. Primární ostění je navrhováno na přenos krátkodobých účinků od masivu a 
z hlediska životnosti může a nemusí být trvalé. Z hlediska propustnosti může být primární ostění 
propustné, krátkodobě nepropustné nebo dlouhodobě nepropustné. Sekundární ostění je 
navrhováno především na přenos dlouhodobých účinků od masivu a tlaku vody (obr. 3).  

 

 
Obr. 3 Definitivní ostění 



 
Stříkané hydroizolace díky své přilnavosti (schopnosti přenosu tečných sil ve styku dvou 

povrchů bez zřetelného pohybu) a přídržnosti (vyjádřené napětím, které je potřebné pro odtržení 
povrchové vrstvy od podkladu) spolupůsobí s primárním, případně oběma ostěními. Otázkou je, 
jak velké je toto spolupůsobení, jak se vyvíjí v čase a jak jej zahrnout do statického návrhu. Systém 
stříkaných hydroizolačních membrán je kompozitní systém, a tak není možné staticky posuzovat 
dílčí části samostatně, ale je nutné posuzovat chování tohoto systému jako celku, a to jak ve fázi 
výstavby, tak po celou dobu návrhové životnosti konstrukce.  
 
3. APLIKACE ST ŘÍKANÝCH HYDROIZOLA ČNÍCH MEMBRÁN      
 

Stříkanou hydroizolační membránu je možné vyrobit suchou nebo mokrou cestou, manuálním 
(obr. 4) nebo strojním nástřikem. U všech metod aplikace je pro dosažení požadovaných vlastností 
membrány potřeba zajistit dostatečnou kontrolu celého procesu její výroby. Hydroizolaci je nutné 
stříkat na čistý a soudržný povrch. Zaprášený nebo jinak znečištěný povrch snižuje přilnavost 
hydroizolační vrstvy. Před nástřikem je proto nutné lokalitu očistit tlakovou vodou nebo stlačeným 
vzduchem. Stříkat se smí pouze na dostatečně provlhčený povrch bez stékající vody, jinak suchý 
povrch odebere čerstvě nastříkané hydroizolační vrstvě záměsovou vodu, a tím dojde k 
podstatnému zhoršení fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy (to hrozí zejména u nástřiku 
suchou cestou). Správná příprava podkladu (hrubost, čistota, vlhkost), správný vodní součinitel 
hydroizolační směsi (správně nastavený ventil přítoku vody), správný způsob nástřiku (vzdálenost 
trysky, úhel, pod kterým materiál dopadá na podklad), apod. jsou klíčové pro úspěšnou výrobu 
membrány. Výroba stříkaných hydroizolačních membrán probíhá na stavbě, což přirozeně 
znamená nebezpečí nižší kvality výsledného produktu při nedodržení technologického postupu. 
Před samotným nástřikem hydroizolace je zcela zásadní zajištění pokladu bez aktivního přítoku 
vody, což může být časově a finančně náročné. [7] 

 

 
Obr. 4 Nástřik hydroizolace manuálně suchou cestou  

 
4. VLASTNOSTI STŘÍKANÝCH HYDROIZOLA ČNÍCH MEMBRÁN      
 
4.1 Chemické složení stříkaných hydroizolačních membrán      
 

Vlastnosti stříkaných hydroizolačních membrán se odvíjí od jejich chemického složení. Směsi 
stříkaných hydroizolačních membrán se mohou rozdělit na dvě skupiny: bez-pryskyřicové a na 
bázi pryskyřice. Dnes nejpoužívanější jsou bez-pryskyřicové směsi na bázi etylen-vinyl-acetátu, 
které se dodávají v podobě suchého prášku, do kterého se voda přidává až v průběhu nástřiku. 
Stříkané hydroizolační membrány jsou založeny na plastických polymerech, které prakticky 
nedegradují v čase, a neobsahují chemické plastifikátory, takže neztrácejí pružnost, pokud jsou 
vystaveny proudící vodě. Navíc díky přídržnosti mezi membránou a ostěním k proudění vody 



podél membrány nemůže docházet. Obecně jsou membrány náchylné na působení ultrafialového 
záření, zvýšených teplot a některých chemikálií, nicméně z podstaty zabudování stříkaných 
membrán mezi betonová ostění k těmto druhům namáhání zpravidla nedochází. Stříkané 
membrány jsou navrhovány jako chemicky stabilní vůči působení vody s obsahem znečišťujících 
látek, které vytváří kyselé nebo alkalické prostředí. [6,7]  
 
4.2 Vodonepropustnost      
 

Základní požadovanou vlastností hydroizolačních membrán je vodonepropustnost. Princip 
vodonepropustnosti a paropropustnosti stříkaných hydroizolačních membrán je podobný jako 
systém Gore-Tex, kde póry membrány jsou menší než kapka vody, ale větší než molekuly vodní 
páry, takže je zabráněno vniku vody dovnitř konstrukce, ale umožněno úniku vodních par 
z vnitřního prostředí ven. Z pohledu výroby membrány jsou kritickými parametry k zajištění 
vodonepropustnosti průběžnost (celistvost) membrány, případně tloušťka membrány.  

 
Kontrola vodotěsnosti: Aplikace membrány musí být souvislá a průběžná a tloušťka membrány 

by se ve všech místech měla pohybovat mezi 3 a 10 mm. Pokud je tloušťka menší než 2 mm, 
nepovažuje se membrána za vodotěsnou a je nutné tloušťku zvýšit nástřikem další vrstvy. Tloušťky 
vyšší než 10 mm se nedoporučují z důvodu rizika nedokonalého vyzrání membrány. [7] 

 
4.3 Protažení membrány (přemostění trhlin)      
 

Protože stříkaná membrána spolupůsobí s primárním případně i sekundárním ostěním, musí být 
schopna přenést deformace ostění a sedání konstrukce (přirozeně bez vlivu na její funkčnost). 
Schopnost protažení membrány je závislá na tloušťce membrány. Výrobce obecně garantuje 
schopnost protažení membrány 100%, maximálně však 3 mm. Případný požadavek na větší 
protažení musí být konzultován a odsouhlasen výrobcem.  

 
Kontrola protažení membrány (přemostění trhlin): S protažením membrány souvisí její 

křehkost a plasticita. Většinou se zkoušky protažení membrány provádí pouze v přípravné fázi 
stavby, nikoli ve fázi výstavby. Nicméně na stavbě kontrolovatelné parametry ovlivňující tuto 
vlastnost jsou tloušťka membrány, vodní součinitel aplikované hydroizolační směsi, tvrdost 
membrány (ShoreA) a vhodné podmínky pro zrání (teplota, vlhkost, ventilace). [7]    
  
4.4 Přídržnost      

 
Za hlavní výhodu stříkaných hydroizolačních membrán je považována přídržnost membrány k 

primárnímu ostění (obr. 5). Přídržnost brání migraci vody mezi membránou a ostěním, čímž se 
velmi významně snižuje riziko vniku vody do sekundárního ostění a následně vnitřních prostor 
podzemních staveb. Díky přídržnosti membrány k primárnímu ostění také odpadá problém 
s nestabilitou povrchu, jako je tomu u fóliových hydroizolací. Proto může být sekundární ostění 
zhotoveno ze stříkaného betonu, což může přinášet finanční úspory především v geometricky 
komplikovaných tunelových stavbách. Velikost přídržnosti závisí na kvalitě povrchu podkladu 
(zejména čistotě a hrubosti povrchu) a pohybuje se většinou mezi 0,5 a 2 MPa.  

 
Kontrola přídržnosti: Přídržnost membrány k primárnímu ostění se na stavbě může kontrolovat 

pomocí odtrhovací zkoušky za pomoci speciálního zařízení. Přídržnost mezi membránou a 
sekundárním ostěním se většinou netestuje, protože by se musel provést odvrt z ostění skrz 
hydroizolační membránu, což je problematické. [3,7] 

 



 
Obr. 5 Přídržnost membrány k primárnímu a sekundárnímu ostění 

 
5. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY      
 

Vhodné gotechnické podmínky pro použití systému stříkaných hydroizolačních membrán jsou 
takové, ve kterých je průsak vody primárním ostěním po dobu výstavby žádný nebo minimální. 
Stříkaná hydroizolační membrána totiž nesmí být aplikována na podklad s aktivním přítokem 
vody, protože by nedošlo k jejímu vyzrání. Pokud k aktivním přítokům vody dochází, musí být tato 
místa ošetřena za použití chemických injektáží, systémů drenáží, případně utěsněna rychle 
tuhnoucími maltami. Praxe však ukazuje, že i v prostředí prakticky nepropustných jílů dochází 
v průběhu výstavby k průsakům vody primárním ostěním a to především v místech smršťovacích 
trhlin mezi jednotlivými záběry. Teoreticky všechny prostupy primárním ostěním, jako jsou díry 
po instalaci servisních zařízení (potrubí dodávajících beton na čelbu, nosičů elektrických kabelů, 
úchytů ventilace, atd.), které se většinou neinjektují, představují potenciální slabá místa pro 
aplikaci stříkané hydroizolační membrány. Systém stříkaných hydroizolačních membrán se může 
kombinovat s klasickými fóliovými hydroizolacemi a to zpravidla tak, že se fóliové hydroizolace 
instalují ve dně tunelu. Po dokončení ražeb se na primární ostění aplikuje vyrovnávací vrstva 
z jemnozrnného stříkaného betonu (nebo jiného speciálně k tomu určeného materiálu), která 
snižuje hrubost povrchu a tak usnadňuje aplikaci a snižuje spotřebu hydroizolační směsi. Následně 
se ve dně tunelu instaluje fóliový hydroizolační systém a zhotoví se monolitické sekundární ostění 
ve dně, případně i části bočních stěn. Voda, která mohla před instalací fóliové hydroizolace 
pronikat dnem do tunelu, nyní může vystoupat podél rozhraní primární ostění - zemina a prostupy 
v primárním ostění prosakovat do tunelu v místech budoucí aplikace stříkané hydroizolace. 
Z tohoto důvodu je potřeba, aby projektant důsledně ohodnotil hydrogeologické podmínky ve 
všech fázích výstavby a případné požadavky na zhotovení drenážního systému byly součástí 
projektu ražby. 
 
6. VYUŽITÍ ST ŘÍKANÝCH HYDROIZOLA ČNÍCH MEMBRÁN V ČR      

 
Stříkaná hydroizolační membrána je používána již několik let úspěšně i v podzemních stavbách 

v České republice [2]. První realizace proběhla na přečerpávací jímce na trase metra IV C 2 z 
Proseku do Letňan v roce 2005. Dalšími realizovanými projekty jsou například výtahové šachty na 
stanicích Florenc a Národní třída (2006) nebo revitalizace stanice metra Stodůlky. Dále byly také 
stříkané hydroizolační membrány použity na sanace tunelů - například starého železničního tunelu 
v Praze pod Vítkovem, sanace tramvajových tunelů v Praze pod Barrandovem nebo sanace starých 
zděných železničních tunelů Ošelínský a Pavlovický. Významnou realizaci v nedávné době 
představuje hydroizolace trojlodní stanice Veleslavín na trase metra V.A, která byla spojena 
s řešením náročných technických detailů a přechodů do traťových tunelů.  
 



7. ZÁVĚR 
 

Stříkané hydroizolační membrány představují zajímavou alternativu ke standardně používaným 
fóliovým hydroizolacím. Systém stříkaných hydroizolačních membrán má svá specifika a 
v opodstatněných případech může jeho použití znamenat řadu výhod. Pokud je systém navržen ve 
vhodných podmínkách a stavba následně provedena v souladu s požadavky projektu, může být 
plně využito výhod stříkaných hydroizolací. Při návrhu ostění se stříkanou hydroizolační 
membránou doporučujeme úzkou spolupráci projektanta s geologem a výrobcem, aby bylo 
dosaženo rovnováhy mezi statickými požadavky ze strany projektanta, dílo bylo proveditelné 
v místních podmínkách ohodnocených geologem a byl použit vhodný materiál s vlastnostmi 
deklarovanými výrobcem.  
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