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Problém

Pokud zdivo není chráněno, vzlíná do něj vlhkost ze země. 

Problémem přitom je:

 

 díky kapilárnímu účinku prochází voda celou zdí 

a odpařuje se

 voda stoupá vždy odspodu, zdivo působí jako 

čerpadlo

 do zdiva se s vodou dostávají soli

 soli krystalizují a vystupují z povrchu zdi

Bez účinných protiopatření jsou následky viditelné a lze je jen 

stěží odstranit:

 

 sloupávají se barvy, tapety i omítka

 zdivo se nezadržitelně zničí

 vznikají stavebně fyzikální a statické škody

 je omezena tepelná izolace a narůstají náklady na topení

 vzrůstá riziko ohrožení zdraví např. z důvodu výskytu plísní

 

ÚVOD
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Řešení problému

Optimální řešení se nazývá WiTRO, na elektroosmóze založená metoda, 

která zajišťuje trvalé vysušení vlhkého zdiva:

 tento systém je ekologický, neboť se nepoužívají žádné chemikálie

 je šetrný pro zdivo, neboť nejsou nutné žádné zemní práce 

a radikální zásahy do konstrukcí objektu 

 cenově výhodný, neboť se instaluje jedinkrát a funguje trvale

U systému WiTRO se využívá účinnosti speciální formy proudu. 

Nutné komponenty pro tuto metodu jsou:

 

 

 ovladač atestovaný zkušebním 

a certi�kačním systémem 

profesních odborů



 

síťová elektroda nebo anoda (kladná)



 

tyčová elektroda nebo katoda (negativní)

Využití elektroosmotického systému WiTRO

Elektroosmotickým systémem bylo doposud vysušeno přes 4.000 objektů. 

Často se přitom jedná o budovu s velmi starou a cennou stavební substancí 

i o obytné a užitkové stavby.

Několik příkladů:

 bývalý hlavní kostel svatého Mikuláše v Hamburku, postavený v roce 1195

 vodní zámek Freisaal v Salzburgu, postavený v roce 1549

 Semperova galerie v Drážďanech, postavena v roce 1855

 zámecká kaple ve Schwaigernu u Stuttgartu, postavená v roce 1871

 Baťova vila ve Zlíně, Gahurova 292, postavená v letech 1909 - 1911

 Městská knihovna v Olomouci, nám. Republiky 1, postavená v r. 1889

 Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, z roku 1918

 objekt Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 197/3

 prostory suterénu kina Mír, nám. Míru 951, Uherské Hradiště 

 rodinný dům č.p. 126 v obci Cotkytle, aj.

 řadové domy s cihlovým zdivem v Brand-Erbisdorfu u Drážďan, 

postavené kolem roku 1920

BG = zkušební 

a certi�kační systém 

profesních odborů
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Příroda jako vzor

Většina zná pojem »osmóza« již ze školy - z biologie. Jedná se o pohyb 

kapaliny polopropustnou membránou. Přesně na tomto principu 

průchodu kapaliny funguje i »Elektroosmóza«.

Voda, která má být odvedena, resp. držena mimo kapilární systém 
zdiva, se vlivem elektrického napětí pohybuje určitým směrem.  
Je přitom využívána skutečnost, že se voda při průtoku proudu 
pohybuje vždy od kladného pólu      k zápornému      – jednoduché, 
ale účinné.

Kdo to vynalezl? 

Metoda elektroosmózy má již více než dvěstěletou historii. V roce 1806 

pozoroval prof. Ferdinand Friedrich von Reuss při pokusech s hlínou 

právě tento pohyb molekul vody v porózní zemině od kladného pólu 

k zápornému, pokud se do ní vpustilo stejnosměrné napětí. Asi od roku 

1900 až do třicátých let minulého století se touto metodou vysušovala 

rašelina, hnědé uhlí a obilí a od roku 1935 pak i vlhké zdi. Paul Ernst 

k tomuto účelu vyvinul první zařízení a získal švýcarský patent. 

Systém WiTRO je na trhu již přes 20 let. 

ELEKTRO-
OSMÓZA
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SYSTÉM WITRO

 Systém WiTRO - možnosti použití

Se systémem WiTRO lze pracovat téměř na všech druzích zdiva 

a stavebních substancí. Díky mnoha výhodám této metody - šetrná, 

bez chemie a zemních prací - je obzvláště vhodná pro použití 

v památkové péči, to jest v kostelech, klášterech, hradech nebo 

zámcích. Úspěšně už byla vysušena zdiva o tloušťce až šest metrů 

a délce až 1.000 metrů.

Stejně úspěšně bylo provedeno mnoho sanací betonových konstrukcí. 

Systém WiTRO lze použít u obytných a obchodních budov, průmyslových 

objektů nebo mostních staveb, neboť ani beton není nepropustný. 

Vlhkost pak ničí kovové díly, které jsou ve stavebním materiálu.  

Se systémem WiTRO lze stejným způsobem odvlhčit přírodní, 

pohledové a kamenné zdivo. Místo sítě s kladným pólem se přitom 

do spár položí vodičová páska, kterou se stěna odvlhčuje. Možnosti 

použití jsou rozmanité a různé - systém je možno individuálně 

přizpůsobit konkrétním podmínkám!

V každém případě je obecně nutno dbát na to, že:

systém WiTRO není vhodný pro zamezení průniku tlakové, 

vody, mírně tlakové vody od průsakových vod na 

neizolovaných konstrukcích od atmosférickcých srážek, ale 

ani od vlhkosti z vysoké úrovně spodních vod, nacházející 

se bezprostředně pod úrovní podlah suterénních prostor.

 

9



Způsob fungování systému WiTRO

Od kladného pólu k zápornému bez chemie nebo náročných zemních prací

K vysoušení zdí elektroosmózou se využívá přítomnosti přirozeného elektrického 

potenciálu ve zdivu a v zemi, přičemž se jednoduše obrátí jeho polarita. 

Tím se ovlivní kapilární vzlínavost v konstrukcích.
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Vlhké zdi mají určitou elektrickou 

polaritu. To znamená, že vzniká 

elektrický potenciál, který lze 

kompletně změřit. Kladný pól 

se nachází na spodním konci zdi, 

záporný na horním. Stejně jako 

květiny ve váze pohlcují vodu 

stonkem zespod, stoupá i vlhkost 

ve zdivu proti gravitaci nahoru.  

Budeme-li vycházet ze snahy vody 

proudit od kladného pólu k zápor-

nému, je řešení odvodnění zdiva 

naprosto logické. Pokud přiložením 

elektrod obrátíte polaritu přirozeně 

vznikajícího elektrického potenciálu, 

obrátí se i efekt pohybu vody zpět 

směrem do země, kde v tomto 

případě bude záporný potenciál. 

Metoda, jejíž jednoduchost je zcela 

logicky jednoznačná.



Proces vysoušení začíná přímo obrácením elektrického potenciálu, 

neboť voda nemůže již vzlínat do vyšších úrovní. Proud prochází tak 

dlouho, dokud se nevysuší všechny části vytvořeného pole. Systém 

WiTRO zajišťuje šetrné vysoušení (odvlhčení), nepoškozující zdivo. 

Jednorázově nainstalovaný systém WiTRO při trvalém provozu zajistí 

trvale suchou stěnu. 

Uměle vytvořený elektrický potenciál působí jako horizontální 

zábrana pro vlhkost a trvale brání jejímu vzlínání do zdiva. 

Zvláštní způsob instalace elektrod dokáže vytvořit nejen 

horizontální clonu, ale zamezí i vertikálnímu šíření vlhkosti.

Je to v napětí

Systém, WiTRO používá pro vytvoření elektrického potenciálu zvláštní 

formu napětí max. 6 voltů s účinnou efektivní hodnotou cca 2,8 voltů. 

Toto omezení napětí má zvláštní význam: napětí vyšší než 6 voltů 

mohou mít rozkladný účinek na pojiva malty a kovy (potrubí, ocelové 

nosníky apod.). Metoda WiTRO této reakci zabraňuje nízkým napětím.

Další výhodou elektroosmotického vysoušení zdiva je malé množství 

prostupující soli na sanovaných plochách. Velká část vlhkosti je z profilu 

zdiva odváděna do nižší úrovně. Spolu s ní putují dolů i stavebně 

rozpustné soli. Jen malá část vlhkosti se na vnějších plochách zdiva 

vypařuje, stejně tak nízké jsou i usazeniny solí.
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Systém WiTRO - 
součásti zařízení

 

Řídicí přístroj

Řídicí přístroj zajišťuje trvalou aktivitu kladné a záporné elektrody. Je dimenzován 

pro délku zdiva do 200 m. Optimální stanoviště řídicího přístroje je přímo u zařízení, 

aby se mohl kontrolovat proces vysoušení - v kotelně nebo úklidové komoře. 

 Digitální zobrazování v mA umožňuje kontrolu celého zařízení, 

protože indikuje průtok proudu. Čím menší tato hodnota je, 

o to sušší je zdivo.

 Počítadlo provozních hodin informuje o skutečném počtu provozních 

hodin. Lze tak dokázat doby výpadku v případě eventuálních poruch.

 Bezpečnostní transformátor odděluje síť 230 V a slaboproudý obvod 

v přístroji.

Zapouzdřený pro použití ve vlhkých prostorách, s atestem BG (BG = zkušební a certi�kační 
systém profesních odborů), od odborného výboru pro elektroniku, zkušebního 
a certi�kačního orgánu, atest BG 97055

Vstup: 230 V/50 Hz
Výstup: max. U ef. 2,8 V /800 mA
Třída krytí: IP 20
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Síťová elektroda (     anoda) 
 

  síťová elektroda se umisťuje přímo na zdivo

  tkaninová síť je ze skleněných vláken, na které je vrstva elektricky 

vodivého laku  

  výška síťové elektrody je v pásu 25 cm

  její délku lze přizpůsobit jakékoli zdi

  zvlášť umístěný kontaktní vodič dopravuje proud k elektrodové síti. 

Ta je tvořena vodivým materiálem, což vylučuje přímý kontakt žil 

z vysoce hodnotného dvoužilového vedení z titanu se zdivem
 

 

 

)

Atest BG 97055 řídicího přístroje

Odborný výbor pro elektrotechniku, zkušební a certifikační 

orgán Kolín nad Rýnem

Protokol o zkoušce anod a katod K 96 1472 

Státní zkušebna materiálů Darmstadt, oddělení plastů

další zkoušky našich anod a katod byly provedeny

ve Středisku plastů v Lipsku, zkušební protokol 80/96
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Tyčová elektroda (     katoda) 

 je tvořena elektricky vodivým materiálem z gra�tu 

 cca 55 cm dlouhá o průměru 25 mm

Obě elektrody jsou vzájemně upraveny, aby nevznikaly nežádoucí elektrické potenciály. 

Kromě toho je zaručena dlouhodobá odolnost. Podle znaleckého posudku tyto elektrody 

nepodléhají korozi - při provozu systému pro vysušení zdiva s maximálně šesti volty.

Systém WiTRO odpovídá rakouské normě ÖNORM B 3355-2. 

Tato rakouská norma se používá pro zásahy na stávajícím zdivu, 

které slouží k zamezení nebo omezení kapilárního vzlínání 

vlhkosti.  Zohledněny jsou výhradně skupiny procesů, jejichž 

účinek je všeobecně uznáván z přírodovědného hlediska 

a jejichž praktická způsobilost je dokázána. Tato norma 

nezohledňuje přístroje, které se vztahují například 

na magnetokinezi, rádiové vlny apod.

Systém WiTRO je v souladu s normou ČSN P 730610 „Hydroizolace 

staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“  

a  souvisejícícmi předpisy.
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1. Tam, kde se má umístit síťová elektroda, se odstraní poškozená omítka 

až na zdivo, příp. se odstraní veškerá omítka.

 

  

 

2. Síťová elektroda a pásový vodič se uloží podél dotčené části zdiva. 

Kontaktní vodič se umístí na síť a upevní se kontaktní omítkou.

 

  

 

Systém WiTRO - instalace zařízení 
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3. Tyčové elektrody se upraví na vodivost země a v odpovídajících 

odstupech zapustí do země. Vyvrtané otvory s katodami se pak 

zalijí vodivou hmotou. 

 

  

  

  

4. Síťové a tyčové elektrody se spojí s řídicím přístrojem. 

Síťová elektroda se kontaktními vodiči spojí s kladným 

výstupem řídicího přístroje, tyčová elektroda 

se záporným výstupem.
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5. Elektrody lze takzvaným okružním vedením napájet proudem 

ze dvou stran. Okružní obvody zahrnují všechny odbočky a odběrná 

místa a díky dvěma trasám vedení je zajištěno neustálé napájení. 

Lze tak zaručit, že zařízení bude fungovat i při přerušení přívodu 

proudu vnějším vlivem.

Zařízení instalují výhradně odborně proškolení pracovníci pro systém 

WiTRO®, kteří se vyznají v potřebných technikách měření.
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Systém WiTRO - co je ještě důležité! 

Antikorozní ochrana

Do umělého elektrického potenciálu se nepřímo zahrnují i eventuální kovy 

obsažené ve zdivu. I ty na svém povrchu odvádějí vlhkost k zápornému 

pólu pole. Elektroosmóza tak působí jako antikorozní ochrana, například 

pro zabudovaná vodovodní potrubí, rozvody topení a další kovové díly.

Metoda elektrické osmózy se v jiných modi�kacích již dlouhou dobu používá 

na ochranu proti korozi, mimo jiné i při stavbách ropovodů, plynovodů 

a u námořních lodí.

Výpadek proudu

Čím déle se zařízení WiTRO používá, tím pomaleji při výpadcích proudu klesá 

elektrický potenciál. Výpadky proudu trvající několik dní se v průmyslových 

zemích běžně neočekávají, takže pro tento případ není zapotřebí žádná 

prevence. Pro eliminaci jakýchkoliv možností  poruch z hlediska výpadku 

elektrické energie je systém pokud možno napojován do elektrorozvaděče 

s jištěním 6 V, popř. je instalována zásuvka 230 V/50Hz s protiproudovou 

ochranou.

Zaručujeme:

 dokonalou funkci zařízení

 že se zprovozněním zařízení bude vytvořen umělý elektrický 

potenciál, a tím se obrátí póly

 že již nebude vzlínat vlhkost a zdivo podle daných podmínek 
bude vysoušeno

V den převzetí začíná běžet záruka trvající deset let. Záruka nebude poskytnuta 

při havárijích domovních zdravotnickcých instalací nad úrovní instalované 

technologie, tlakové a průsakové vodě, kondenzované vlhkosti a povodních. 

Záruka navíc zaniká v případě zásahů do zařízení a vnějších poškození, které 

nezpůsobí dodavatel technologie.

Metoda elektrické osmózy na ochranu proti korozi 

se již dlouhou dobu používá při stavbách ropovodů 

a u námořních lodí.
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Provozní náklady 

Provozní náklady na zařízení WiTRO jsou na základě přehledné 

spotřeby proudu ve srovnání s opakovanými náklady, způsobenými 

u vlhkého zdiva neustálým odstraňováním škod v omítce a zdivu velmi 

nízké. Suchá zeď má navíc vyšší tepelné izolační schopnosti a snižuje 

tak náklady na topení.

Zdraví

Systém WiTRO zaznamenává různé dlouhodobé zdraví podporující 

aspekty:

 obejde se bez chemických látek, které mohou trvale poškodit 

zdraví

 měřeními bylo zjištěno, že systém WiTRO nevytváří žádná 

negativně působící elektromagnetická pole

 zbavuje zdivo vlhkosti, která je živnou půdou pro houby a řasy 

s následným vývojem plísní, jejichž spóry se kromě jiného usazují 

v dýchacích cestách a způsobují chronické choroby jako je 

revmatizmus a bronchiální astma, rakovina, aj.

cca 5 kWh/rok
Hodnoty se vztahují na průměrnou spotřebu zdi o délce 100 m:

FÁZE SCHNUTÍ                      

7–8 měsíců
50 mA 1–2 roky

10–20 mA

cca 12 kWh/rok

FÁZE ÚDRŽBY

Od začátku
250 mA

< 10 mA
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Systém WiTRO - 
způsoby instalace

 

Jak různorodé jsou druhy zdiva, 

stavební metody nebo místní 

podmínky, tak individuální jsou 

možnosti instalace zařízení WiTRO. 

Ty jsou názorně vysvětleny na 

několika vybraných příkladech níže. 

Způsob řešení je samozřejmě nutno 

přizpůsobit na konkrétní objekt. 

Jde pouze o informativní přehled.

1. příklad

Podmínky:

 zdivo o tloušťce stěny cca 1 m

 terén v přírodní (zatravněné) úpravě, 
popř. v zpevněné půdní ploše


 

úroveň vnitřní podlahové konstrukce 

je oproti vnějšímu terénu ve stejné 

výšce

 

Použití elektrod:

 síťová elektroda      venku 

nad úrovní terénu 

 tyčová elektroda      venku 

pod úrovní terénu
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2. příklad
 

Podmínky:

 zdivo o tloušťce stěny 

do cca 1 m 

 terén nad úrovní podlahy

 úroveň podlahy pod úrovní 
terénu 

Použití elektrod

 síťová elektroda      venku 

nad úrovní terénu 

 tyčová elektroda      venku 

pod úrovní terénu a pod úrovní 

vnitřní podlahy
  

3. příklad
 

Podmínky:

 pevně spojené kompaktní 

zdivo o tloušťce do 5 m  

Použití elektrod

 síťová elektroda      uvnitř 

nad podlahovou deskou 

 tyčová elektroda      venku 

pod úrovní terénu a pod úrovní 

vnitřní podlahy
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4. příklad
 

Podmínky:

 masivní zdivo s dutinami 

(sendvičový charakter)
 

 u stěn s velkými dutinami 

nebo u dvouvrstvého zdiva 

se pokládají vždy dvě sítě anody
 

 

 
Použití elektrod

 síťová elektroda      venku 

nad úrovní terénu 

 síťová elektroda      uvnitř 

nad podlahovou deskou 

 tyčová elektroda      venku 

pod úrovní terénu
 tyčová elektroda      uvnitř 

pod úrovní podlahové konstrukce 

5. příklad
 

Podmínky:

 chybí-li horizontální a vertikální zábrana 

proti vzlínání kapilární vlhkosti a působení 

boční zemní vlhkosti 
 

 je-li úroveň stropu sklepa nad úrovní 
venkovního terénu

 

Použití elektrod

 síťová elektroda      1x uvnitř částečně 

nad úrovní země (resp. pod úrovní 

stropů spodního podlaží) a 1x uvnitř 

nad podlahovou deskou odvlhčovaného 

prostoru

 

 

 tyčová elektroda      pod úrovní terénu, 

v rovnoměrné vzdálenosti od síťových 

elektrod
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6. příklad
 

Podmínky:

 chybí-li horizontální a vertikální 

zábrana proti vzlínání kapilární 

vlhkosti a působení boční zemní 

vlhkosti 

 



 

je-li úroveň stropu sklepa 

a úroveň venkovního terénu 

ve stejné výšce

   Použití elektrod

 síťová elektroda      1x venku 

nad úrovní terénu a 1x uvnitř 

nad úrovní podlahové desky
 

 

 tyčová elektroda      pod úrovní 

terénu, v rovnoměrné vzdálenosti 

od síťových elektrod
 

 

 

7. příklad
 

Podmínky:

 práce ve venkovních prostorách nejsou 

možné kvůli chodníkům, svršku vozovky 

nebo inženýrským sítím a jinak všeobecně 

nepřístupným místům

  

  

 

 průvrty stěny pro tyčovou elektrodu

 

Použití elektrod

 síťová elektroda      uvnitř zčásti 

přibližně v úrovni vnějšího povrchu 

 tyčová elektroda      venku 

v zemi (pod úrovní terénu)
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8. příklad
 

Podmínky:

 práce jsou možné pouze 

v suterénních místnostech, 

z vnějších prostor není 

průsak vod

 

Použití elektrod

 síťová elektroda      uvnitř 

pod stropem sklepa 

 tyčová elektroda      uvnitř 

pod podlahovou deskou 

9. příklad
 

Podmínky:

 je-li ve vnějším prostranství ověřený 

funkční drenážní systém 

Použití elektrod

 síťová elektroda      uvnitř nad 

podlahovou deskou, alternativně: 

venku nad úrovní  přilehlého terénu
 

 

 tyčová elektroda      pod úrovní 

drenážního systému ve vnějším 

prostrantví 
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10. příklad
 

Podmínky:

 sklep s klenbami a s masivním 

zdivem svislých konstrukcí 

Použití elektrod

 síťová elektroda      1x venku 

nad úrovní terénu a 1x uvnitř 

v horní části klenby
 

 

 tyčová elektroda      uvnitř pod 

podlahou sklepa, navrtání 

do země
 

 

11. příklad
 

Podmínky:

 kaskádové zapojení pro vysokou budovu 

s extrémně vysoko vyvzlínanou vlhkostí, 

např. u kostelů, věží, stavebních památek 

(v případě dlouhodobého zatékání od 

narušených klempířských prvků 

a u provlhčení konstrukcí ve vyšší úrovni)

 

 

  

Použití elektrod

 síťová elektroda      1x uvnitř 

v horní části vlhkosti nebo výše  

 1x uvnitř nad zemí

 tyčová elektroda      venku 

nebo uvnitř v zemi 
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12. příklad
 

Podmínky:

 pohledová zdiva, např. lomový kámen, pískovec, 

cihly, valouny apod. v režném provedení

 

 

Použití elektrod

 síťová elektroda      je nahrazena pásovými 

vodiči vloženými do spár 

 tyčová elektroda      uvnitř nebo venku 

v zemi 
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SROVNÁNÍ S JINÝMI
Zemní práce 
a drenáže

 

Výkop s drenáží odvádějící svahovou 

zadrženou srážkovou vodou nebo 

mírně tlakovou vodu. Takto se zamezí 

pronikání boční zemní vlhkosti, nikoli 

však vzlínání vlhkosti ze základů. Navíc 

je nutná horizontální  a vertikální 

hydroizolace.

Injektáže 
(chemická 
metoda)

 
 

U injektáží zdivo vysychá jen nad 

místy injektáže, pokud je zajištěno, 

že se injektážní látky opravdu dostaly 

do celého profilu zdiva. Je-li stěna 

s vysokou vlhkostí, musí se často 

nejprve předsušit, popř. použít 

speciální druhy injektáží, např. 

technologie akrylátovými gely apod.
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Mechanická metoda 
podřezáním zdiva

 

Po provedení dodatečné horizontální 

hydroizolace, zůstává vlhkost ve zdivu 

jako předtím  a navíc dochází k její 

koncentraci pod úrovní vložené 

izolace. U silného či smíšeného zdiva 

je provedení navíc relativně obtížné, 

ale i �nančně náročné. Také je možné, 

že se výrazně se zasáhne do statiky 

objektu, pokud tyto práce nejsou 

provedeny odbornou �rmou. Při 

provádění prací je nutno způsob 

realizace posoudit ze statického 

hlediska. V případě výskytu kleneb 

u suterénních prostor je provedení 

v podstatě nereálné.

Metoda zarážení 
nerezových desek

 

Zarážení vlnitých desek z ušlechtilé 

nerezové chrom-nikloceli je možné 

pouze u zdiva s průběžnou ložnou 

spárou. Po provedení dodatečné 

horizontální hydroizolace, zůstává 

vlhkost ve zdivu jako předtím a navíc 

dochází k její koncentraci pod úrovní 

vložené izolace. Při provádění prací je 

nutno způsob realizace posoudit ze 

statického hlediska. V případě výskytu 

kleneb u suterénních prostor je 

provedení v podstatě nereálné.
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Sanační omítka

Sanační omítka je omítka s vysokou 

propustností vodní páry. Vysušovaná 

plocha se zvětšuje porozitou 

materiálu. Při odvlhčení bývá často 

jako doprovodné opatření nutné 

nanesení sanační omítky. Pod omítkou 

stále dochází ke škodlivému vzlínání 

vody uvnitř zdiva, které omezuje jeho 

životnost.

Životnost těchto způsobů je 

krátkodobého charakteru a je nutné je 

po určité době opakovat.

Uzavírací omítka, 
nepropustné barvy

 
 

Veškeré druhy uzavíracích vrstev, 

které nepropouštějí odpařovanou 

vodu (nedýchají), zabraňují přiro-

zenému vysychání. Vlhkost ve zdivu 

je z důvodu zamezení odvodu vodních 

par značně vyšší a vlhkosti se přesouvají 

do výrazně vyšších výškových úrovní.

29



Metoda vrtaných 
otvorů

 

Otvory navrtanými do stěn zvnějšku 

se má prostřednictvím cirkulace 

vzduchu spustit proces vysychání 

vnitřku zdiva. Chybí zde ale zamezení 

horizontálnímu vzlínání vody. Voda 

může mezi otvory vzlínat neomezeně. 

Díky teplotním rozdílům uvnitř a vně 

stěny se navíc vytváří kondenzovaná 

vlhkost.

Tento způsob však neodpovídá 

současným požadavkům na sanaci 

vlhkého zdivva a již se dlouhodobě 

neprovádí.

Pasivní metoda elektroosmózy

U pasivní elektroosmotické metody se přiloží holé dráty k horní a spodní části vlhké zdi 

bez cizího napětí. Zkratováním obou  těchto vedení se má vyrovnat rozdíl potenciálu. 

Zdivo a kov mezi sebou vytvářejí elektrochemický potenciál. Přitom je elektrogalvanicky 

napadán povrch kovu a polarizací a korozí ztrácí vodivost vzhledem ke zdivu. Zařízení 

ztrácí na účinku.

Tento způsob však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdivva a již 

se dlouhodobě neprovádí.
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Metoda elektrolýzy

Zde se jedná o metody, které pracují s vysokým stejnosměrným napětím, které často 

bývá vyšší než 50 voltů. V první řadě se tím má docílit odsolení zdiva, aniž by byly 

respektovány vedlejší elektrolytické efekty: podle této metody se musí elektrody 

včetně okolí omítky s vystouplou solí po odsolení odstranit a omítka obnovit. 

Může dojít až k celkové destrukci malt a omítek.

Tento způsob však neodpovídá současným požadavkům na sanaci vlhkého zdivva 

a již se dlouhodobě neprovádí.

»Zázračná krabička« nebo zdánlivě vhodné metody

Tyto metody pracují např. s magnetokinezí, rádiovými vlnami, gravitačním 

magnetismem apod. a nesouvisí s elektroosmózou. Neúčinnost těchto metod 

byla potvrzena vysokými školami a univerzitami. Tyto metody nejsou obsaženy 

v rakouské normě ÖNORM, neboť není vědecky uznávána jejich účinnost a není 

prokázána jejich způsobilost (viz de�nice rakouské normy ÖNORM na straně 14),

a zároveň neodpovídají ani požadavkům dle ČSN P 73 0610 „Hydroizolace staveb - 

Sanace vlhkého zdiva“.

Zařízení typu WiTRO nemají s principem »bezdrátové 

elektroosmózy« absolutně nic společného.

14.10.2009  

Prof. RNDr. Dr. Ing. habil. Helmuth Venzmer,

Vysoká škola Wismar
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Kontaktní osoba

Firma *

Jméno, příjmení * 

Ulice, číslo domu *

PSČ, místo *

Telefon *

Fax

E-Mail *

 majitel  projektant  stavbyvedoucí:

Firma

Jméno, příjmení

Ulice, číslo domu

PSČ, místo 

Telefon

Fax

E-Mail

Další krok je pro vás zdarma.

Využijte tento kontaktní formulář a domluvte si ...

 

 termín poradenství

 termín prohlídky   Vámi požadovaný termín: 

Objekt/staveniště:

 
DALŠÍ KROK

Formulář vyplňte, odtrhněte a faxem nebo poštou jej zašlete na adresu, uvedenou na zadní straně.

* tato políčka vyplňte prosím povinně

Rok zhotovení 
objektu
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Partner společnosti WiTRO GmbH

VOLEJTE 
ZDARMA

ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS
HAVLÍČKOVA 24, 750 02  PŘEROV, CZ
TEL.: +420 581 202 154  |  FAX: +420 581 703 379
E-MAIL: INFO@WITRO.CZ  

ELEKTROOSMÓZA

WWW.WITRO.CZ
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