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V segmente sanácie starých domov kolujú najmä o vysúšaní murív a sanácií omietok mnohé výmysly 
a nepravdivé informácie. Každý stavebník je konfrontovaný s rôznymi názormi takzvaných expertov. 
Dobrá správa: Úzka skupina prakticky pôsobiacich diagnostikov pre murivá skutočne ovláda základné 
znalosti a disponuje potrebnou meracou technikou. Zistite, ako môžete prijať pre svoj stavebný objekt 
tie najlepšie rozhodnutia.

Kto sa rozhodne pre sanáciu vlhkého, starého domu s poškodenými 
omietkami, má často viac otázok ako odpovedí. Ide o bežné otázky,  ktoré 
v konečnom dôsledku dokáže zodpovedať len kvalifikovaný a skúsený 
 diagnostik pre murivá na základe rôznych meracích metód: 

• Kedy sa musí stará omietka pri vysúšaní murív odstraňovať?

• Na čo si treba dávať mimoriadny pozor pri sanácii omietok?

• Do akej výšky sa musí stará omietka odstrániť, otĺcť?

• Je odstraňovanie starej omietky skutočne bezpodmienečne  nevyhnutné 
pri všetkých metódach vysúšania, keď sa murivá musia podľa noriem 
vysušiť úplne?

• Kedy je najvhodnejšie obdobie na sanáciu omietok?

• Existujú alternatívne postupy na odstraňovanie omietok, keď je  omietka 
po mechanickej stránke ešte v poriadku, no s lokálnym  vyzrážaním solí?

• Je odstránenie starej omietky opatrenie tvoriace súčasť vysúšania?

• Prečo sú opatrenia realizované na starej omietke niekedy také dôležité?

• Kedy sa dá murivo považovať za vysušené?

• Ako sa k tomu stavia existujúca norma?

Fotografia 1: Diagnostici pre murivá 
pomáhajú pri analýze stavu murív a 
poradia vám s potrebnými krokmi.



PRVÝ KROK A DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ

Samotné otlčenie omietky, osušte 
stenu zahrievaním, používanie 
odvlhčovačov, klimatizačných za-
riadení atď., to nie sú sušiace 
opatrenia a v najkritickejšom prí-
pade môžu vďaka tzv. „knôtové-
mu efektu“ dokonca zintenzívniť 
prúd vystupujúcej vlhkosti vrátane 
 zanášania solí.

Odstránenie starej omietky patrí 
k najdôležitejším a najčastejším 
sprievodným opatreniam na vy-
sušenie a je nevyhnutné, keď sa 
vyžaduje úplné vysušenie muriva. 
Inak zostane murivo vlhké a napr. 

Na povrchu sa murivo potom môže 
zdať suché – no zdanie klame.

V hĺbke muriva (cca 1 až 3 cm) sa 
ešte stále dá namerať výrazná – 
väčšinou vystupujúca – vlhkosť 
muriva.

Preto platí: V každom prípade sa 
najskôr musí odstrániť príčina 
vlhnutia muriva.

pri hydroizolačných omietkach (na 
báze cementu) alebo pri starých 
 omietkach s nepriaznivými hod-
notami pH je vystavené pôsobeniu 
 negatívnych chemických a/alebo 
 fyzikálnych  faktorov.

Ak sa počas diagnostickej analýzy 
murív zistí prítomnosť „vystupu-
júcej vlhkosti“, musí sa vybrať me-
tóda na vysušenie muriva. Vlhké 
murivo totiž enormne redukuje 
tepelnoizolačné vlastnosti, osla-
buje teleso stavebného objektu, 
znižuje hodnotu nehnuteľnosti a 
ohrozuje zdravie obyvateľov.

Za väčšinu poškodení omietok 
zodpovedá chýbajúca alebo poško-
dená vodorovná hydroizolácia v 
murive, v dôsledku čoho dokáže 
pôdna vlhkosť vystupovať do mu-
riva prostredníctvom tzv. kapilár-
neho  efektu a zanáša doň škodlivé 
pôdne soli (obrázok 1).

Pôdna vlhkosť prenikajúca
do muriva

Soli

Chýbajúca alebo poškodená
vodorovná izolácia

Vystupujúca pôdna
vlhkosť s rozpustenými
soľami

Hladina vlhkosti

ZVÄČŠENIE
KAPILÁRNEHO
SYSTÉMU MURIVA

Obrázok 1: Vystupujúca pôdna vlhkosť, zanášané pôdne soli poškodzujúce murivo

Fotografia 2: Napriek otlčeniu omietky 
zostalo murivo čiastočne, dokonca 
viditeľné vlhké.

Fotografia 3: Odstránenie starej omiet-
ky pre úplné vysušenie muriva

PRAVIDLO Č. 1 
NAJSKÔR VYSUŠENIE, POTOM SANÁCIA OMIETKY!

PRAVIDLO Č. 2 
ODSTRÁNENIE STAREJ OMIETKY NIE JE SUŠIACE 
OPATRENIE, PRETOŽE NEELIMINUJE PRÍČINU.



AKO POSTUPOVAŤ? DVE ZÁKLADNÉ METÓDY NA 
 VYSUŠENIE MURIVA
V zásade rozlišujeme dve metódy odvlhčovania stien.

Čas do kapilárneho vysušenia závisí okrem iného od druhu muriva, jeho hrúbky, 
výšky vystúpenia vlhkosti a jej množstva.

Obrázky nižšie názorne prezentujú oba odlišné mechanizmy pôsobenia a spôsob odstránenia 
kapilárne vystupujúcej vlhkosti z muriva.

Kompletné ODPARENIE VLHKOSTI Z 
MURIVA na celom povrchu steny

„Stĺpec vlhkosti v murive“ sa odparuje cez 
povrch muriva do vonkajšieho prostredia.

V dôsledku dodatočnej hydroizolácie (vyhotovenej 
napr. podrezaním muriva, výmenou muriva atď.) sa 
vlhkosť obsiahnutá v stĺpci vlhkosti v murive môže 
odparovať len po oboch stranách cez povrch steny.

Soli rozpustené vo vlhkosti pritom paralelne migrujú 
na povrch muriva (bez omietky) alebo do omietkovej 
zóny (s omietkou) a intenzívnejšie deštruujú tieto 
časti.

Pri tomto procese migruje väčšina vlhkosti  muriva 
v jeho kapilárach spoločne so soľami, ktoré sú v nej 
rozpustené, na základe pôsobenia silového poľa 
moderných metód bez kontaktu s murivom cez 
 kapilárny systém nadol späť do pôdy.

Pri tom nedochádza prakticky k žiadnemu vyzrážaniu 
solí na povrchu muriva a keď, tak len v hornej časti 
muriva (trvanie odparenia cca 3 až 12 mesiacov).

Prevažná SPÄTNÁ MIGRÁCIA 
VLHKOSTI MURIVA do pôdy

„Stĺpec vlhkosti v murive“ sa vysúša pro-
stredníctvom energeticko-fyzikálnej spät-
nej migrácie *)

Príklad trvania kompletného procesu vysušenia budovy z tehál pochádzajúcej z tzv. „zakladateľského 
obdobia“ (okolo roku 1900):

Cca 3 až 7 rokov Cca 1,5 až 4 roky
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*) Týka sa predovšetkým homogénneho tehlového muriva



DOBRÉ VEDIEŤ
Koľko vody/vlhkosti obsahuje kubický meter tehlového muriva s priemerným prevlhnutím?
Ide cca o 200 až 300 litrov vody!

Ako dlho trvá odparenie litra vody na elektrickom sporáku na najnižšom stupni?
Približne 5 až 7 hodín!

Čísla a fakty ako tieto prinášajú predstavu o tom, ako dlho môže trvať vysušenie vlhkého muriva po-
mocou tepelnej energie (napr. slnko, teplovzdušné turbíny atď.).

PRAVIDLO Č. 3 
VYSUŠENIE PROSTREDNÍCTVOM SPÄTNEJ MIGRÁCIE VLHKOSTI MURIVA JE 
RÝCHLEJŠIE AKO KOMPLETNÉ ODPARENIE.

PRAVIDLO Č. 4 
VYSUŠENIE PROSTREDNÍCTVOM SPÄTNEJ MIGRÁCIE VLHKOSTI MURIVA JE 
OVEĽA ŠETRNEJŠIE K OMIETKE.

PRAVIDLO Č. 5 
PRI MODERNÝCH ENERGETICKO-FYZIKÁLNYCH METÓDACH,  KTORÉ 
 SPÔSOBUJÚ SPÄTNÚ MIGRÁCIU, SA STARÉ OMIETKY MÔŽU ODSTRAŇOVAŤ 
OVEĽA SKÔR.

KEDY JE SPRÁVNY MOMENT NA ODSTRÁNENIE OMIETKY?
 
 
KOMPLETNÝ PROCES 
ODPARENIA
Po ukončení procesu odparovania.

Prečo?

Aby do starej omietky, ktorá sa tak 
či onak odstráni, premigroval čo 
najväčší objem solí.

Nová omietka sa musí zabezpečiť 
proti migrácii solí a teda  proti 
deštrukcii zvnútra (dochádza k 
nej len na základe jej respiračnej 
 aktivity = difúznych vlastností).

VYSUŠENIE PRO-
STREDNÍCTVOM ENER-
GETICKO-FYZIKÁLNEJ 
SPÄTNEJ MIGRÁCIE
V priebehu 3 až 12 mesiacov od 
začiatku vysúšania. 

Prečo? 

Pretože pri moderných energeti-
cko-fyzikálnych metódach dochád-
za minimálne v horných častiach 
často ku krátkemu odparovaniu.

 
 
 
VÝNIMKA 
Hydroizolačné vrstvy, ako sú 
hydroizolačné omietky na báze 
cementu, obkladačky atď., by sa 
mali odstrániť čo najskôr, pretože 
môžu prostredníctvom rôznych 
mechanizmov blokovať proces vy-
súšania (napr. rozdiely v hodnote 
pH medzi tehlami a cementovou 
maltou v rozsahu cca 5 až 7 bodov, 
teda v rozsahu 250 až približne 350 
mV elektrochemického napätia, 
ktoré umelo udržiava vlhkosť).



ÖNORM B 3355 | VERZIA: 2017-03-01
„6.2.1 Odstránenie starej omietky
Pre oblasť odstránenia omietky sa musí definovať poloha a výška (spravidla 1,0 m nad viditeľnou 
hranicou poškodenia). Otlčená omietka sa zo steny musí odstrániť okamžite, aby sa zabránilo 
dodatočnej kontaminácii muriva soľami.“

PODĽA NORMY: ČO HOVORÍ O ODSTRAŇOVANÍ STAREJ 
OMIETKY NORMA B 3355?

RÔZNE VÝŠKY VYSTÚPENIA VLHKOSTI A HRANICE ZASOLENIA V MURIVE A V 
OMIETKE

Z hľadiska objemu sa oveľa väčšia 
časť vlhkosti muriva odparí v zóne 
odparovania  a spôsobí v dôsledku 
škodlivých solí deštrukciu omietky 
(obrázok 5).

Stará omietka sa ideálne odstraňuje 
20 až 50 cm nad hornou zónou od-
parovania  merateľnou v omietke, 
pretože pri aplikácii novej omietky 
dôjde k opätovnému zamokreniu vo-
dou na prípravu omietky, ktorá môže 
čiastočne vystúpiť nahor a nasýtiť 
póry starej omietky ešte väčším 

objemom soli z muriva alebo starej 
omietky, resp. ich dokonca môže 
preniesť na povrch omietky. Spravid-
la stačí často 0,5 m nad merateľnou 
hornou zónou odparovania  – me-
ranie pomocou vysokofrekvenčnej 
metódy – a pri 100 bežných metroch 
sanácie omietky sa hravo jednorazo-
vo ušetrí 50 m² sanovanej omietky, a 
teda aj slušný objem peňazí.

Premeranie a zdokumentovanie 
výšky otlčenia omietky trvá pri 100 
bežných metroch približne hodinu!

V omietke sa uložili soli, ktoré ab-
sorbujú vlhkosť z okolitého vzdu-
chu (hygroskopická vlhkosť). Me-
ranie umožňuje nedeštruktívna 
vysokofrekvenčná metóda (obrá-
zok 4).

Ak by sme sa riadili pravidlom „1,0 
m nad viditeľnou hranou poško-
denia“, výsledkom by bolo enorm-
ne vyššie finančné zaťaženie 
vlastníkov domov.
 

Hoci má stará omietka skutočne 
vyššiu vlhkosť a hranicu zasolenia 
ako murivo pod ňou, zóna zasole-
nia sa však často nachádza hlboko 
pod 1 m.
 

Presná výška sa väčšinou dá 
 najlepšie určiť pomocou ne-
deštruktívnej vysokofrekvenčnej 
metódy (obrázok 4).

NAŠA KRITIKA:
TO JE ZBYTOČNE DRAHÉ!
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PRAVIDLO Č. 6 
POTREBNÁ VÝŠKA OTLČENIA STAREJ OMIETKY SA MÔŽE URČIŤ 
 NEDEŠTRUKTÍVNE POMOCOU VYSOKOFREKVENČNEJ METÓDY, ČO MÔŽE 
 STAVEBNÍKOVI UŠETRIŤ VEĽA FINANCIÍ.

Obrázok 4

Obrázok 5



Ďalšie informácie, výrobky a právne upozornenia nájdete v našej 
príručke AQUAPOL a tiež na našej internetovej stránke 
www.aquapol-international.com
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EXISTUJE 
 ALTERNATÍVA 
ODSTRÁNENIA 
STAREJ OMIETKY? 

ZÁVER

Keď v prípade starej omietky nejde 
o hydroizolačnú omietku (na báze 
cementu) a nie je ešte mechani-
cky zničená, môže sa na  odsolenie 
použiť tzv. „technika mokrých 
 obkladov“.

V rámci sanačnej brandže sa 
táto technológia takmer bez 
akýchkoľvek kontaminantov, kto-
rú využívajú predovšetkým pamiat-
kari, spomína len zriedkavo.

Pri nej sa celulóza rozmieša vo 
 vedre s destilovanou vodou do 
podoby kaše, ktorá sa na zasolenú 
omietku aplikuje ručne (obrázok 6) 
a ponecháva sa na mieste cca štyri 
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Obrázok 6: Ručná aplikácia mokrých 
obkladov na fresky  poškodené soľou.

Fotografia 3: Strojové odsolenie 
omietok pri veľkých plochách.

až šesť týždňov, aby vytiahla soli. 
Zasolené mokré obklady sa nás-
ledne znovu odstránia. Táto ope-
rácia sa opakuje, kým sa zo starej 
omietky neodstráni väčšia časť solí. 
Úspech sa dá merať nedeštruktív-
ne pomocou detektora solí.

Pri väčších plochách omietok sa 
odporúča rýchlejšie strojové odso-
lenie (Fotografia 3) – pozri film pre 
zákazníkov spoločnosti AQUAPOL 
„Strojové odsoľovanie omietok“.

Vlhkosť muriva patrí k problémom 
života, ktoré sa nevyriešia samé. Kto 
na svojej budove odhalí vlhké steny, 
resp. rôzne ich symptómy, spraví 
dobre, keď začne konať ihneď. O čo 
skôr začnete konať, o to pravdepo-
dobnejšie sa vyhnete drahým nás-
ledným škodám.

O čo skôr začnete konať, o to prav-
depodobnejšia bude „záchrana“ 
existujúcej omietky, ktorá sa vďaka 
tomu nestane obeťou škodlivých 
pôdnych solí.

Napriek tomu sa často  odstráneniu 

poškodenej starej omietky 
nedá zabrániť a je potrebné na 
zabezpečenie úplného vysušenia 
muriva – bez ohľadu na to, pre akú 
metódu vysúšania murív sa rozhod-
nete.

Po vysušení muriva a pred začiatkom 
sanačných prác je potrebné vykona-
nie diagnostickej analýzy muriva.

Obsah soli hrá v tomto prípade ús-
trednú rolu:

Ak je v kritickom rozsahu, 
odporúčame použitie vhodných špe-
ciálnych sanačných omietok alebo 
aplikáciu vhodného nosného média 
pre omietku (napr. uzatvorené trsti-
nové rohože alebo nopové pásy), 
takže sa zaistí úplné oddelenie novej 
omietky od zasoleného muriva.

Vďaka tomu sa zabráni tvor-
be nových poškodení na omietke 
a životnosť „difúzne otvorenej“ 
omietky sa predĺži na desaťročia.


