
OMEGA – TEPLOTECHNA PRAHA a.s.

SANACE 
betonových konstrukcí

REPAIR AND MAINTENANCE
of concrete constructions



Železobetonové objekty jsou velmi často vystaveny špatným 
povětrnostním podmínkám včetně negativního působení okol-
ního chemického prostředí a zplodin z odváděných spalin. Za 
těchto podmínek dochází k jejich korozi, která je o to intenziv-
nější, čím agresivnější je okolní prostředí a čím méně je žele-
zobetonová konstrukce sekundárně chráněna. V případě, že již 
došlo k poškození železobetonové konstrukce nebo ta vykazuje 
poruchy, dochází k intenzivnímu rozvoji degradací, které mohou 
ohrozit životnost celé stavby.

Jedinou možnou formou záchrany poškozené železobe-
tonové konstrukce je kvalitní provedení SANACÍ těchto 
konstrukcí. Ta zabrání dalšímu šíření koroze v konstrukci 
a značně prodlouží její životnost.

Společnost Omega – Teplotechna Praha a. s. vám nabízí kom-
pletní provedení veškerých sanačních prací. V období uplynu-
lých 5 let realizovala společnost sanační práce na železobetono-
vých objektech na ploše celkově přesahující 100 tisíc m2. Většina 
těchto prací byla prováděna ve výškách, ze speciálních plošin 
a lávek či s pomocí posuvného lešení. 

Příklady sanačních činností:
• mechanická očištění povrchů betonových konstrukcí
• omytí a otryskání vysokotlakým vodním paprskem a vlhkým   
  pískem
• chemická ošetření obnažené výztuže, aplikace adhezních 
  můstků
• injektáže trhlin
• reprofilace povrchů (ruční, strojní)
• nátěry a nástřiky (ochranné, výstražné, izolační, speciální 
  nátěry a nástřiky)
• zesílení konstrukcí stříkanou betonovou směsí

Při provádění sanačních prací spolupracujeme s externími 
specialisty ze společností vyrábějících sanační materiály 
a s předními odborníky v oblasti betonových konstrukcí 
z Kloknerova ústavu, ČVUT apod. V rámci sanace pro vás 
provedeme komplexní přípravu rekonstrukce, diagnos-
tiku objektu, technicko-poradenský servis, realizační projekt 
sanačních prací, dokumentaci, veškeré odborné konzultace 
a expertízy a samozřejmě vlastní realizaci. Při naší práci se vždy 
řídíme nejnovějšími poznatky v tomto oboru. Využitím progre-
sivních materiálů a technologií prodloužíme životnost opra-
vovaných konstrukcí a docílíme požadovaný estetický vzhled 
sanovaného objektu.

                             SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ



NABÍDKA SANAčNÍCH čINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

PROJEKCE A VÝPOčTy
Tato oblast zahrnuje vývoj, projekci, výpočty, konzultace a poradenství pro chemický, strojírenský 
a energetický průmysl, kotelny, cementárny, vápenky, keramičky, sklárny, hutě a další odvětví. 
V rámci projekční a výpočetní činnosti provádíme:
• projektové dokumentace
• odborné prohlídky a posudky
• stanovení rozsahu oprav a rekonstrukcí
• vytváření cenových nabídek
• speciální výpočty, statické výpočty atd.
• konzultační a poradenské služby.

SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KOMÍNŮ
REPAIR AND MAINTENANCE OF CHIMNEyS



čSN EN ISO 9001:2009 CERTIFICATE

ZESÍLENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
POMOCÍ JEDNOSTRANNÉHO POSUVNÉHO BEDNĚNÍ

CONCRETE CONSTRUCTION REINFORCEMENT
WITH ASSISTANCE OF ONE-SIDE SLIPFORM



CERTIFIKÁT čSN EN ISO 9001:2009



SANACE VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ
REPAIR AND MAINTENANCE OF WATERWORKS’ CONSTRUCTIONS

NABÍDKA SANAčNÍCH 
čINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH 

PRACÍ

ZVEDÁNÍ TĚŽKÝCH BřEMEN 
(VÝšKOVÉ STAVBy)
Za pomoci vlastního vybavení provádíme
i samostatné zdvihání těžkých břemen, např.
• betonových desek,
• ocelových konstrukcí,
• dalších těžkých břemen.

BETONOVÉ VODOJEMy 
A TELEKOMUNIKAčNÍ VĚŽE 
(ROZHLEDNy)
V rámci speciálních činností provádíme 
kompletní dodávky betonových a ocelových 
vodojemů, včetně izolací, údržby povrchů, 
nátěrů atd.

DODÁVKy A MONTÁŽE PRŮMySLO-
VÝCH A OByTNÝCH STAVEB 
Rekonstrukce průmyslových a obytných  
staveb
V této oblasti provádíme:
• výstavbu zděných konstrukcí
• betonové a ocelové skelety
• omítky
• fasády
• nátěry a mytí fasád
• zemní práce
• základové konstrukce.



SANACE INŽENÝRSKÝCH PRŮMySLOVÝCH KONSTRUKCÍ
REPAIR AND MAINTENANCE OF ENGINEERING INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS

REPAIR AND MAINTENANCE 
OF REINFORCED CONCRETE 

CONSTRUCTIONS

Reinforced concrete constructions must often resist 
both inner and outer negative environmental condi-
tions.  The more aggressive the surrounding envi-
ronment is, the faster corrosion can expand its area 
of influence. If the original construction has even the 
smallest physical defect, the corrosion can progressive-
ly increase the danger of this defect until the structural 
integrity of the construction is at risk.

The only solution for stopping the corrosion 
process and prolonging the life of reinforced con-
crete constructions is the timely and effective 
application of modern repair and maintenance 
methods.

In the past 5 years, Omega – Teplotechna Praha a. s. 
completed repair and maintenance works totaling over 
100.000 square meters of reinforced concrete construc-
tions. The majority of the works were executed at high 
elevations from special platforms and footbridges, or 
with usage of dipforms (movable gentry frame).

ExAMPLES OF REPAIR AND 
MAINTENANCE WORKS:

• Mechanical cleaning of concrete constructions
    surfaces.
•   Washing and jetting by high pressured water jet and 
    wet sand.
•   Chemical cleaning and stabilizing of uncovered steel
    reinforcement, application of adhesive boards.
•   Crack injections
•   Surface reprofilation
•  Coating and painting (protective, aircraft warning, 
    insulating, and special orders).
•  Concrete construction augmentation and strengthen
    ing ( using shotcrete or cement spray gun)

Before and during repairs and restorations, we coope-
rate with external experts that specialize in mainte-
nance materials production and with distinguished 
experts from the department of concrete construction 
at Klokner Institute of the Czech Institute of Technology. 

Our maintenance services include complex preparati-
on, object diagnosis, technical-consultancy services, 
supplier documentation, special consultations and, of 
course, the on-site maintenance.

REPAIR AND MAINTENANCE 
OF REINFORCED CONCRETE 

CONSTRUCTIONS
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VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH SANACÍ

2003 ZVVZ a.s. Milevsko Sanace vnitřního a vnějšího povrchu železobetonových skříní 
elektroodlučovačů v Elektrárně Opatovice, kotel č. 1

2004 Dalkia ČR a.s. Ostrava Oprava hlubinného zásobníku uhlí

Izomat s.r.o. Červený Kostelec Sanace komínu ZVÚ Hradec Králové

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
Teplice

Oprava železobetonové konstrukce pracího filtru č. 1, 2 
– Chřibská

Zásobování teplem a.s. Vsetín Oprava žlb. komínu Z90

ZVVZ a.s. Milevsko Sanace vnitřního a vnějšího povrchu železobetonových skříní 
elektroodlučovačů v Elektrárně Opatovice, kotel č. 2

2005 Chemopetrol a.s. Litvínov Sanace vnějšího povrchu žlb. komína T700 – 150 m

ZVVZ a.s. Milevsko Sanace vnitřního a vnějšího povrchu železobetonových skříní 
elektroodlučovačů v Elektrárně Opatovice,  kotel č. 4

Mondi Packaging Paper Štětí as. Štětí Sanace podlahy

Chemopetrol a.s. Litvínov Sanace žlb. dna a stěn sacích nádrží č. 3 a 4 – závod ENERGETIKA

2006 ZVVZ a.s. Milevsko Sanace vnitřního a vnějšího povrchu železobetonových skříní 
elektroodlučovačů v Elektrárně Opatovice, kotel č. 3

Glaverbel Czech a.s. Oprava komínu výšky 140m F II

Scandinavian Mill Service Štětí a.s. Štětí Oprava komína 160m Štětí

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Sanace betonových stěn ČOV Jilemnice

2007 ČMC a.s. Cementárna Radotín Oprava sila č. 8 – Radotín

VČS, a.s. Tmaň Bourání a oprava sila V1902 a V1903

2008 ZVVZ a.s. Milevsko Sanace vnitřního a vnějšího povrchu železobetonových skříní 
elektroodlučovačů v Elektrárně Opatovice, kotel č. 5

Energetika Třinec a.s. Oprava komínu 120 m

ČEZ a.s. elektrárna Tisová Oprava komínu č. 1

ČMC a.s.  Mokrá Oprava komínu  Z89

MONDI Štětí a.s. Oprava komínu M125 a M150

Českolipská teplárenská a.s. Oprava vnějšího pláště komínu M110

United Energy a.s. Komořany Oprava komína Komořany

International Power Opatovice a.s. Havarijní oprava komínu C70 v TPA

2009 ČMC a.s. Cementárna Mokrá Oprava komína Z83,5

ČMC a.s.  Cementárna Radotín Oprava 2 ks cementových sil - Cementárna  Radotín

United Energy Invest, a.s. Oprava záchytné jímky pod nádržemi kyselin a louhů

Betochem Stav s.r.o. ČOV Mstětice, ČEPRO

ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Oprava komínu  Z100


