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Abstrakt:  

Železobetonové monolitické konstrukce systému bílá vana zaujímají v současné době 

podstatné místo na stavebním trhu, je však nutno se zaměřit na vhodný návrh a precizní 

dodržení technologické kázně. 

Při návrhu konstrukce je nutné posoudit vnější a vnitřní prostředí a stanovit požadavky 

na výslednou konstrukci. Základem správného návrhu je volba vodostavebního betonu, 

vhodný návrh vyztužení betonové konstrukce, abychom omezili vznik trhlin a minimalizovali 

jejich šířku, vhodné umístění a volba systému těsnění pracovních, řízených a dilatačních spár, 

těsnění prostupů. Kvalita výsledného díla je výrazně ovlivněna i způsobem zpracování a 

ošetřování betonu. 

 

Abstract:  

Nowadays reinforced concrete monolithic constructions system „white tank 

construction“ occupies essential position on construction market, it is necessary to focus on 

convenient design and exact observance of technologic discipline. 

The design of watertight concrete structure must be based on choice of watertight 

concrete, good design of reinforcing of concrete construction to eliminate formation of small 

cracks and to minimize their width, convenient place and choice of sealing system of 

construction, movement and controlled crack joints, watertight installation of services. The 

final quality of the construction is sagnificantly influenced by method of processing and 

treating of concrete. 
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A. ÚVOD 

Objekt je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Nosný 

systém objektu je podélný, suterén tvoří monolitická železobetonová konstrukce, 

nadzemní podlaží jsou vyzděna z keramických tvarovek POROTHERM. Délka 

objektu je 19,35m, šířka objektu 16,70m. Celý objekt je tvořen jedním dilatačním 

celkem. Úroveň základové spáry je na kótě 3,350m, horní hrana atiky je 10,0m 

Objekt je založen na základových pasech, stropní konstrukce jsou provedeny 

z keramických nosníků a tvarovek. 

 

B. INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Základové poměry zařazujeme do II. geotechnické kategorie. Hladina 

podzemní vody plošné zakládání objektu neovlivní. 

 

C. ZALOŽENÍ OBEJKTU 

Vlastní založení objektu je navrženo na betonových pasech. Založení je 

provedeno v jedné výškové úrovni. Deska je navržena tl. 300mm z vodostavebního 

betonu C25/30 XC3, XD1 S3  max.průsak 50mm (dle ČSN EN 12 390 8). 

K založení objektu také patří obvodové suterénní stěny (1S), které jsou 

navrženy tl. 300mm z vodostavebního betonu C25/30 XC4, XF3, S3 – max. průsak 

50 mm (dle ČSN EN 12 390 8) a vyztuženy betonářskou ocelí R10505 dle statického 

výpočtu s ohledem na smršťovací trhliny. 

 

D. ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH A ŘÍZENÝCH SPÁR 

Z důvodu zamezení průniku vody do konstrukce budou do konstrukce 

v místech pracovních spár a navržených řízených spár vkládány těsnící prvky  

ocelové plechy, v pracovní spáře deska  stěna bude vložen těsnící plech, ve svislých 

spárách bude umístěn křížový těsnící plech. Prvky budou vkládány do konstrukce 

v souladu se schváleným technologickým postupem. 
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E. POUŽITÉ MATERIÁLY 

Betonářská výztuž  10 505 (R), KARI sítě BST 500 

Ocel    S 235, DIN 1.4541 S220 

Zdivo     POROTHERM 

Beton  základová deska tl. 300mm C25/30 XC3, XD1 S3 

monolitické stěny tl. 300mm C25/30 XC4, XF3 S3 

max. hloubka průsaku 50 mm (dle ČSN EN 12 390 8) 

Krytí výztuže betonem  základová deska, monolitické stěny  30 mm 

základové konstrukce (styk se zeminou)  35 mm 

F. VÝZTUŽ 

Je navržena třídy Bst500S a sítě typu KARI. Je nutné dodržet předepsanou 

tloušťku krycí vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí 

vrstvy horní zóny výztuže. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby 

výztuž horní zóny nemohla být sešlápnuta. Nosiče horní výztuže nejsou v projektu 

specifikovány, zajistí je dodavatel. 

Je nutné, aby pracovníci, provádějící betonáž, se pohybovali po pracovní 

ploše podepřené bez dotyku s výztuží, tzn. nesmí být položena na horní zóně 

výztuže. 

G. POVOLENÉ ODCHYLKY TVARU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 tvar spodního líce stropní desky, výšková poloha ± 5 mm 

 rovinatost horního líce hotové desky ± 5 mm na 2 m lati 

 povrchová struktura ŽB konstrukcí musí vyhovovat dalším povrchovým úpravám 

 
V Praze dne 1.4.2012 

Vypracoval: Jan Valouch 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Doba výstavby 94 dny 1.4. 12 3.7. 12

2 Bytový dům, Praha Letňany 94 dny 1.4. 12 3.7. 12

3 Založení stavby, základová deska, stěny 1.S 94 dny 1.4. 12 3.7. 12

4 HTU - výkopy 8 dny 1.4. 12 8.4. 12

5 Štěrkopískový podsyp - hutněný 5 dny 9.4. 12 13.4. 12

6 Betonáž podkladních betonů pod základ.pasů 5 dny 14.4. 12 18.4. 12

7 Kontrola směrového a výškové provední podkladního betonu 1 den 19.4. 12 19.4. 12

8 Vytyčení hlavních os 1 den 19.4. 12 19.4. 12

9 Bednění základových pasů -  zřízení 6 dny 20.4. 12 25.4. 12

10 Uložení výztuže základových pasů 4 dny 2.5. 12 5.5. 12

11 Kontrola tuhosti bednění, uložení a počtu výztuže, krytí, čistoty 1 den 5.5. 12 5.5. 12

12 Betonáž základových pasů 1 den 6.5. 12 6.5. 12

13 Ošetřování uloženého betonu 7 dny 6.5. 12 12.5. 12

14 Kontrola výšky uloženého betonu 1 den 7.5. 12 7.5. 12

15 Bednění základových pasů - odstranění 3 dny 9.5. 12 11.5. 12

16 Zásyp základových pasů - hutněný na 20 Mpa 5 dny 12.5. 12 16.5. 12

17 Betonáž podkladních betonů pod základovou desku 2 dny 17.5. 12 18.5. 12

18 Vytyčení hlavních os a prostupů základové desky 1 den 19.5. 12 19.5. 12

19 Bednění základové desky - dále ZD - zřízení 5 dny 20.5. 12 24.5. 12

20 Ukládání výztuže ZD 5 dny 20.5. 12 24.5. 12

21 Provedení osazení  těsnících prvků 2 dny 23.5. 12 24.5. 12

22 Kontrola tuhosti bednění, uložení a počtu výztuže, krytí, čistoty 1 den 25.5. 12 25.5. 12

23 Předání a  převzetí bednění a výztuže 1 den 25.5. 12 25.5. 12

24 Betonáž ZD 1 den 26.5. 12 26.5. 12

25 Aplikace vsypu, leštění - vyhlazení 2 dny 26.5. 12 27.5. 12

26 Ošetřování uloženého betonu 7 dny 27.5. 12 2.6. 12

27 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 7 DNÍ 7 dny 27.5. 12 2.6. 12

28 Kontrola výšky uloženého betonu - provizoní ochrana zakrytí 1 den 27.5. 12 27.5. 12

29 Bednění ZD - odstranění 2 dny 31.5. 12 1.6. 12

30 Vytyčení hlavních os a prostupů stěn 1.S - 4 takty 1 den 1.6. 12 1.6. 12

31 Zřízení bednění stěn 1.S -  předstih - 2 takty I. + II. 4 dny 2.6. 12 5.6. 12

32 Vyvázání výztuže stěn 1.S - 2 takty I. + II. 6 dny 4.6. 12 9.6. 12

33 Provedení prostupů I. + II. 3 dny 7.6. 12 9.6. 12

34 Provedení osazení  těsnících prvků pracovních a řízených spár 2 dny 8.6. 12 9.6. 12

35 Předání a  převzetí bednění a výztuže stěn 1.S - 2 takty I. + II. 1 den 11.6. 12 11.6. 12

36 Zřízení bednění stěn 1.S - záklop - 2 takty I. + II. 3 dny 11.6. 12 13.6. 12

37 Betonáž stěn 1. S - 2 takty I. + II. 1 den 14.6. 12 14.6. 12

38 Kontrola svislosti a stability bednění I. + II. 1 den 14.6. 12 14.6. 12

39 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 3 DNY - I. + II. Takt 3 dny 15.6. 12 17.6. 12

40 Ošetřování uloženého betonu takty I. + II. 3 dny 15.6. 12 17.6. 12

41 Demontáž bednění I. + II. takt 2 dny 18.6. 12 19.6. 12

42 Zřízení bednění stěn 1.S -  předstih - 2 takty III. + IV. 3 dny 19.6. 12 21.6. 12

43 Vyvázání výztuže stěn 1.S - 2 takty III. + IV. 5 dny 21.6. 12 25.6. 12

44 Provedení osazení  těsnících prvků pracovních a řízených spár 1 den 26.6. 12 26.6. 12

45 Předání a  převzetí bednění a výztuže stěn 1.S - 2 takty III. + IV. 1 den 27.6. 12 27.6. 12

46 Zřízení bednění stěn 1.S - záklop - 2 záběry III. + IV. 3 dny 27.6. 12 29.6. 12

47 Betonáž stěn 1. S - 2 záběry III. + IV. 1 den 30.6. 12 30.6. 12

48 Kontrola svislosti a stability bednění III. + IV. 1 den 30.6. 12 30.6. 12

49 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 3 DNY - III. +  IV. Takt 3 dny 1.7. 12 3.7. 12

50 Ošetřování uloženého betonu III. + IV. 3 dny 1.7. 12 3.7. 12
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7 A  2.6.

A  2.7. každý autodomíchávač
TP,  

RDS,
8

Zkoušky betonu před 
a při dopravě 

betonové směsi do 
bednění

Zkouška BS 
"Abramsovým" kuželem

Zkouška BS rozlitím
A  2.5.

Kontrola před 
betonáží

4 A  2.4.

Samostatný 
protokol

Kontrola přesnosti 
osazení bednění, 

ošetření pracovní spáry, 
mont. bobtnavých 

těsnících pásků dle 
RDS, uzavření čílek, 
zkosení pohledových 

TP,  
RDS,   
ČSN

před povolením 
betonáže

Shoda s RDS, 
TP, ČSN

2. Kontroly  vázání výztuže, bednění a průběh betonáže

2. Kontroly  vázání výztuže, bednění, průběh betonáže, vnitřní instalace

Shoda s RDS, 
TP a ČSN         
SHODA  

NESHODA

Samostatný 
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Příprava základové 
(pracovní) spáry
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TP

SV

dle TP

RDS a TP
Zátěžová zkouška         

(únosnost základové 
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hlášení opr. GeodetaA  1.1.

Protokol o vynesení 
základových bodů, 
pasů, podkl. betonu

1.1.1

1.1.2
Protokol o zaměření 
stykové výztuže

Protokol o zaměření 
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Protokol o zaměření 
bednění (doržení 
projektové polohy)

1.1.4
Protokol o zaměření 
prvku
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Průběžně po každém 

kroku/prvku

A  2.1.2

před zahájením 
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v SD

Kontrola provedení 
montáže výztuže dle 

RDS

četnost a umístění 
podle RDS a TP

RDS, TP, 
ČSN

průběžně a celková 
kontrola před zakrytím

Kontrola profilů, 
rozdělení, převázek, 

množství, krytí, očištění, 
vnitřní instalace
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Bytový dům, Praha  Letňany Výkaz výměr TD
SO01 Stavba budovy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2  Základy a zvláštní zakládání

008 273351318R00 Základové zdi (pasy) z betonu železového tř. 
C25/30 XC2 XF2 M3 43,78 2 818,00 123 360,77

009 273351324R00 Zřízení bednění základových zdí oboustranné M2 72,96 372,00 27 141,12

010 273351325R00
Odstranění bednění základových zdí oboustranné M2 72,96 81,00 5 909,76

011 273351118R00 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 
10 505 T 7,06 21 160,00 149 389,60

012 273351129R00 Beton prostý C15/20 (podkladní beton) M3 16,04 2 320,00 37 204,25

013 273351215R00 Bednění stěn základových desek a opěrné stěny  
zřízení M2 35,10 255,50 8 968,05

35,10

014 273351216R00 Bednění stěn základových desek a opěrné stěny  
odstranění M2 35,10 69,50 2 439,45

015 273351317R00 Základové desky z betonu železového tř. C25/30 
XC3, XD1 S3 M3 10,53 2 818,00 2 439,45

10,53

016 273351117R00 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 T 1,26 21 160,00 2 439,45

017 275 03 Těsnící plechy pracovních spar  těsnící plech M 72,00 441,00 31 752,00

72,00

017 275 03 Těsnící plechy pracovních spar  těsnící plech M 68,00 441,00 29 988,00

68,00

Celkem za  Základy a zvláštní zakládání 48 038,40

Díl: 3 Svislé a kompetní konstrukce

018 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné  zřízení M2 365,25 395,00 144 273,75

365,25

019 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné
odstranění M2 365,25 128,50 46 934,63

365,25

020 380326230

Beton zdí ŽB z betonu C30/37 XC4, vč.dilatací 
distanč.prvků cementovláknitých, úprav prostupů M3 51,04 2 667,00 136 117,01

51,04

021 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 
10505 t 6,38 25 144,00 160 411,18

6,38

022 311238144R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10 tl. 30 cm M2 141,90 1 023,00 145 163,70

141,90

023 342248141R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm M2 515,56 509,00 262 421,31

107,31

141,05

133,60

133,60

024 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm KUS 38,00 295,50 11 229,00

10,00

8,00

10,00

10,00

025 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm KUS 47,00 278,00 13 066,00

10,00

12*2,80

3NP: 
(2,85+4,05+2,75+1,10+0,50+(4,875+2,45+3,30+2,35+1,0+

1S: 5*2

1NP: (2+2)*2

2NP: (2+2+1)*2

3NP: (2+2+1)*2

1S: 10

(19,35*2+16,575*2+0,30*4)*2,50*0,30 10*0,75*0,5

51,0375*0,125

1S: (18,15+18,15+5,25+4,875+4,875+5,25+5,25)*2,50
1,10*2,0*3 1,50*2,0*2

1S: (18,75+3,935*6+3,375+2,110+1,64)*2,50 0,8*2,0*8
0,9*2,0*21NP: 
(5,25*2+2,75+2,60+(4,875+2,45+3,30+2,35+1,0+5,25+1,22NP: 
(2,85+4,05+2,75+1,10+0,50+(4,875+2,45+3,30+2,35+1,0+

(19,35*16,575)*0,05

(19,35+15,75)*2*0,50

(19,35+15,75)*0,30

2*19,35+2*16,75

(19,35*2+16,575*2+0,30*4)*2,50*2

(19,35*2+16,575*2+0,30*4)*2,50*2

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

(19,35*3+16,575*2)*0,60*0,8

(19,35*3+16,575*2)*0,8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 1



Bytový dům, Praha  Letňany Výkaz výměr TD
SO01 Stavba budovy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

13,00

12,00

12,00

026 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně 
dodávky RZP 1/10 119x14x14 KUS 57,00 306,00 17 442,00

20,00

13,00

12,00

12,00

027 342 01 M+D prebrikované anglické dvorky beton C30/37 
XF3 KPL 10,00 18 817,00 188 170,00

10,00

028 311238133R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 
tl. 30 cm M2 458,19 1 612,00 738 602,28

151,91

153,14

153,14

029 311238144R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10 tl. 30 cm M2 405,70 1 023,00 415 031,10

138,03

133,84

133,84

030 317168124R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/175 cm KUS 12,00 379,50 4 554,00

4,00

4,00

4,00

031 317168126R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/225 cm KUS 2,00 508,00 1 016,00

2,00

Celkem za Svislé a kompetní konstrukce 2 284 431,96

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

032 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých  zřízení M2 26,46 413,80 10 949,15

3,48

7,66

7,66

7,66

033 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých  odstranění M2 26,46 172,90 4 574,93

034 411168145R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 
5,25 6 m M2 1 375,34 1 742,00 2 395 833,92

335,40

346,65

346,65

346,65

Celkem za Vodorovné konstrukce 2 411 358,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

059 940 00 0001 Pronájem jeřábu pro transport KPL 1,00 300 000,00 300 000,00

Celkem za Lešení a stavební výtahy 300 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

066 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1058,6 320,00 338 752,00

Celkem za Staveništní přesun hmot 338 752,00

2NP: 19,35*16,575+8,15*1,80+6,25*1,80

3NP: 19,35*16,575+8,15*1,80+6,25*1,80

1S. 3,48

1NP: 3,83+3,83

2NP: 3,83+3,83

3NP: 3,83+3,83

1S: 19,35*16,575+8,15*1,80

1NP: 19,35*16,575+8,15*1,80+6,25*1,80

2NP: (19,35*2+16,575*2)*2,75 3,0*1,50*6 2,0*1,50*4
3,0*2,25*2 5,0*2,25

3NP: (19,35*2+16,575*2)*2,75 3,0*1,50*6 2,0*1,50*4
3,0*2,25*2 5,0*2,25

1NP: 2*2

2NP: 2*2

3NP: 2*2

1NP: 1*2

3NP: 7+5

2+4+4

1NP: (18,15+18,15+5,25+4,875+4,875+5,25+5,25)*2,75
1,0*2,05*2 1,10*2,05*2 1,80*2,05 1,40*2,05*2

2NP: (18,15+18,15+5,25+4,875+4,875+5,25+5,25)*2,75
1,0*2,05*2 1,10*2,05*2 1,20*2,05 1,40*2,05*2

3NP: (18,15+18,15+5,25+4,875+4,875+5,25+5,25)*2,75
1,0*2,05*2 1,10*2,05*2 1,20*2,05 1,40*2,05*2

1NP: (19,35*2+16,575*2)*2,75 3,0*1,50*6 2,0*1,50*4
3,0*2,25*2 1,0*1,0*2 2,25*2,25

1NP: 7+6

2NP: 7+5

3NP: 7+5

1S: 5*2+10

1NP: 7+6

2NP: 7+5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 2
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1. Úvod 

Řešení spodních staveb systémem „bílá vana“ zaujímají v současné době podstatné 

místo na stavebním trhu. Při správném návrhu a provedení představují výhodnou 

alternativu k dosud používaným sekundárním povlakovým izolacím.  

Monolitické železobetonové konstrukce systému „bílá vana“ plní nosnou funkci 

a současně chrání podzemní části budov před vniknutím vody bez nutnosti použití 

povlakových izolací, je plně využito vodonepropustnosti betonu. 

Nosná konstrukce bílé vany musí splňovat požadavky kladené na únosnost, 

použitelnost a trvanlivost. Podstatným prvkem je dořešení specifických detailů nosné 

konstrukce z hlediska vodonepropustnosti. Při návrhu konstrukce je nutné posoudit vnější 

prostředí a stanovit požadavky na výslednou konstrukci, předepsat vodostavební beton, 

správně posoudit vyztužení betonové konstrukce, abychom omezili vznik trhlin 

a minimalizovali jejich šířku, vhodně navrhnout umístění a systém těsnění pracovních, 

řízených a dilatačních spár, těsnění prostupů. Kvalita výsledného díla je ovlivněna 

i způsobem zpracování a ošetřování betonu. 

Při návrhu a provedení „bílých van” čerpáme informace z rakouských norem 

a předpisů (Rakouská směrnice) [6]. Soudobé podmínky funkčního návrhu bílé vany jsou 

obsaženy v Technických pravidlech 02 vydaných ČBS (II. vydání 2007) [8].  

1.1.  Vodonepropustnost betonu 

Beton jako nehomogenní směs ve fyzikálním směru není vodotěsný. Je to způsobeno 

diskontinuitami, které vzniknou nedokonalým zpracováním čerstvého betonu, odpařením 

záměsové vody. Technická vodonepropustnost se hodnotí hloubkou průsaku vody 

do betonu kapilárním transportem. Tento transport dle výzkumů probíhá do hloubky 

70 mm, dále se jedná o difúzi vodní páry, je nutné vnitřní prostor bílé vany dostatečně 

větrat, aby nedošlo ke kondenzaci vodní páry na povrchu. 

1.2.  Beton 

Na základě poznatků o transportu vody a vodní páry v konstrukci je nutné navrhnout 

minimální šířku betonové stěny 150mm, s ohledem na rušivé vlivy a dle doporučení 

Rakouské směrnice navrhujeme stěny minimální tloušťky 200 mm na rozdíl od německých 

norem, které navrhují minimální tloušťku stěny 300 mm.  Je třeba volit betony s minimální 

pevností C20/25 s vodonepropustností charakterizovanou hloubkou průsaku 60 80 mm 

podle metodiky ČSN EN 12 390 8.  
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1.3. Trhliny v betonu 

Vznik trhlin zásadně ovlivňuje vodonepropustnost betonové konstrukce. Při vzniku 

trhliny, která prostupuje celým průřezem konstrukce, dochází k prostupu vody z vnějšího 

do vnitřního prostředí v kapalné formě. Průsak vody je ovlivněn šířkou trhliny, při šířce 

trhliny 0,07 mm již voda trhlinou neprochází, se zvětšující se šířkou trhliny se zvyšuje 

průsak vody geometrickou řadou. 

Velikost trhlin je ovlivněna stupněm vyztužení konstrukce, systémem vyztužení, 

způsobem provádění a ošetřování betonu po jeho uložení. Ve ztvrdlém betonu mohou 

vznikat trhliny vlivem objemových změn v betonu, tyto změny jsou způsobeny 

smršťováním, dotvarováním betonu a vlivem teploty. Jejich rozvoj se dá na základě 

výpočtů předvídat a jejich vznik eliminovat správným návrhem vyztužení, vhodnou volbou 

dilatačních celků, postupem výstavby, spojením s ostatními konstrukcemi tak, aby byl 

umožněn reologický posun konstrukce.  

1.4. Řízené, pracovní a dilatační spáry 

Provedení a umístění pracovních a dilatačních spár se zásadně neliší od provádění 

ostatních železobetonových konstrukcí. 

Důležitým prvkem bílých van je návrh řízených spár, z důvodu omezení vzniku 

trhlin. Do konstrukce jsou vkládány po určených vzdálenostech těsnící profily (3,5  4,5m), 

v těchto místech dochází k oslabení konstrukce a umožníme vznik trhlin v předem 

určeném místě, kde je průniku vody již zabráněno. 

Podle způsobu zajištění vodonepropustnosti rozlišujeme prvky aktivní a pasivní. 

Pasivními prvky nazýváme např. těsnící plechy a PVC pásy. Tyto prvky se osazují 

do konstrukce před prováděním pracovního záběru, vytvářejí pasivní bariéru, která brání 

průniku vody dál do konstrukce. Bentonitové a expanzní profily z hydrofilních polymerů 

řadíme mezi prvky aktivní. Do spáry jsou umístěny před betonáží navazující konstrukce, 

při styku s vodou se rozpínají a aktivně pracovní spáru dotěsňují. 

1.5. Charakter vnějšího prostředí, požadavky na vnitřní prostředí 

Projektant (investor) musí:  

 stanovit třídu požadavků na vnitřní prostředí (AS  zcela suché, A1  suché z větší 

části, A2  lehce vlhké, A3  vlhké, A4  mokré) 

 zhodnotit tlak podzemní vody (w0  w4) 

 určit jednu ze tří konstrukčních tříd a třídu těsnícího pásu 
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1.6. Diagnostika místa poruchy 

V případě správného návrhu a provedení bílé vany je četnost výskytu poruch 

vodonepropustnosti nízká. V porovnání s konstrukcemi s povlakovými hydroizolacemi je 

však jednodušší lokalizace místa poruchy. Zatímco u systému povlakových izolací se voda 

často objeví v jiném místě, než je hydroizolace porušena, při sanaci bílých van 

dotěsňujeme místa, kde voda skutečně prosakuje. Jedná se většinou o netěsnosti spár a 

trhliny v železobetonových deskách a stěnách. Tato místa dotěsňujeme z vnitřní strany 

konstrukce, nejsou tak nutné zásadní zásahy do konstrukce. 

1.7. Výhody systému oproti povlakovým izolacím 

Zajištění vodonepropustnosti konstrukce spodní stavby je zajištěna již při betonáži, 

odpadá tak jedna technologická etapa a to provádění povlakových hydroizolací spodní 

stavby, což znamená časovou a finanční úsporu. Odpadá tak i riziko poškození 

hydroizolace při provádění navazujících prací.  
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2. Technologický postup 

Betonáž základové desky, betonáž monolitických stěn 

2.1. Pracovní postup betonáže 

2.1.1. Vstupní kontrola 

 Kontrola rozměrů, tvaru, čistoty a tuhosti bednění, úplnost nanesení 

konzervačního nátěru bednění 

 Kontrola vyztužení konstrukce 

 Kontrola materiálů (kontrola dodacího listu, vizuální kontrola betonové směsi) 

 Kontrola úpravy již hotových betonových konstrukcí (pracovní spáry) 

 Kontrola kvality provedení všech prací, které jsou později těžko 

kontrolovatelné 

 Počet a polohy prostupů a drážek v betonové konstrukci 

Podrobně uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu (část E.5)  

2.1.2. Doprava betonové směsi 

Primární doprava betonové směsi je zajištěna pomocí autodomíchávačů. Na základě 

zkoušek platí níže uvedené mezní doby dopravy. Beton při teplotě ovzduší do 24°C musí 

být dopraven do 180minut (v případě přidání plastifikátoru po konzultaci s technologem 

betonárky lze tuto dobu prodloužit až na 300 minut). 

Po dobu přepravy betonu je beton v mixu míchán při minimálních otáčkách (4 otáčky 

za minutu). Tři minuty před vykládkou betonu z mixu jsou otáčky zvýšeny na 12 otáček 

za minutu. Při vyšší teplotě ovzduší (od 24°do 35°C) je nutno dodržet primární dobu 

dopravy max. 120 minut, při užití plastifikátoru až 210 minut. Při překročení těchto 

uvedených hodnot primární doby dopravy se nesmí beton do konstrukce použít. Příslušný 

beton bude odeslán zpět do výrobny k likvidaci. 

Teplota betonové směsi při vysypání z míchačky do mixu nesmí překročit hodnotu 

30°C. Teplota betonové směsi na konci potrubí pumpy, před uložením do konstrukce, 

nesmí klesnout pod 10°C. Teplota betonové směsi se měří pouze při teplotách prostředí 

nižších než +5°C a vyšších než +25°C.  

U každé dodávky betonu je nutno provést vizuální kontrolu konzistence betonu a 

kontrolu dodacího listu, zda souhlasí s požadovanými parametry. Současně musí být 

odebrány vzorky pro dodatečnou zkoušku krychelné pevnosti. 
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2.1.3. Ukládání a zhutňování betonu 

Základní postup betonáží je dán harmonogramem stavby, který je zpracováván a dále 

upřesňován stavbyvedoucím. Rozdělení na jednotlivé záběry a jejich pořadí určuje 

zhotovitel s ohledem na potřebu plynulého postupu výstavby a nasazení bednění. 

V jednom taktu bude najednou betonováno maximálně 15 metrů přímé stěny. Základová 

deska bude betonována v jednom taktu.  

Ukládání betonu základové desky bude prováděno postupným vylíváním z hadice 

betonové pumpy. Zhutnění bude prováděno příložnými vibrátory. 

Betonáž monolitických stěn bude provedena do bednění pomocí jeřábu a koše 

na betonovou směs, betonáž bude realizována po vrstvách tloušťky maximálně 500 mm 

(tzn. 1,25 násobek délky hlavice vibrátoru). Největší vzdálenost sousedních ponorů 

vibrátorů má být menší než 1,5 násobek viditelného účinku průměru vibrátoru, přibližně 

ve vzdálenosti 500 mm od sebe. Zhutňování betonové směsi se musí provádět tak, aby byl 

čerstvý beton v konstrukci rovnoměrně zhutněn. Ponorný vibrátor je třeba urychleně 

ponořit až na nejnižší místo a poté pomalu vytahovat, aby betonová směs stačila zaplnit 

uvolněný prostor. 

Při betonáži po vrstvách se nová vrstva nesmí uložit nad nezhutněnou anebo 

nedohutněnou předchozí vrstvu. Následující vrstva bude provibrována s předchozí 

v tloušťce min. 200 mm (tzv. revibrace).  Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být 

vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo 

ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. Ukládání směsi bude rovnoměrné a nebude se 

přemisťovat ponorným vibrátorem, směs bude ukládána tak, aby nedocházelo ke změnám 

polohy bednění i výztuže. 

Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování v místech změn průřezů, 

v úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhutněné výztuže a 

u pracovních spár. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému 

spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování 

bednění a podpěrného lešení. 

Čerstvý beton se nesmí volně sypat z výšky větší než 1,5 m z důvodu rozmísení 

či  oddělování frakcí. Vibrovat se musí systematicky ponorným nebo povrchovým 

vibrátorem po uložení betonu, pokud prakticky neustane vytlačování zadrženého vzduchu. 

Je nutno se vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové 
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vrstvy nebo způsobit segregaci betonu. Po betonáži celé výšky stěny bude překontrolována 

poloha a svislost bednění. 

2.1.4. Provedení vsypu a leštění desek 

Po zavadnutí betonové směsi je povrch betonu rovnoměrně posypán vsypem 

(dle předepsaného množství 3 kg/m2). Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček 

dle postupného tvrdnutí betonu až do požadované kvality. Tato činnost musí 

po několikahodinové technologické přestávce navazovat na vylití železobetonové desky, 

tudíž je nutno zajistit dvousměnný provoz (anebo prodloužení pracovní doby jedné 

směny). 

2.1.5. Ošetřování a ochrana betonu 

Tuhnoucí a tvrdnoucí beton musí být udržován při dostatečné teplotě a vlhkosti tak 

dlouho, až dosáhne alespoň 70 % normové pevnosti. Vlhkost se musí zabezpečovat 

minimálně 7 dnů při použití portlandských cementů.   

Betonování v horkém a suchém prostředí se rozumí betonování v prostředí, jehož 

průměrná denní teplota v průběhu alespoň tří po sobě jdoucích dnů je vyšší než 20°C nebo 

v prostředí, kdy teplota přestoupí +30°C a dále v prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu 

je nižší než 50 %. Při betonování je nutno sledovat teplotu prostředí, betonové směsi 

i povrchu uloženého betonu (teplota betonové směsi se měří při teplotách prostředí vyšších 

než 25°C) a podle potřeby i relativní vlhkost vzduchu. Při těchto podmínkách je nutno 

použít vhodnou betonovou směs, jejíž teplota od vysypání z míchačky na betonárně až 

do uložení do konstrukce nesmí být vyšší než +20°C u masivních konstrukcí a +35°C 

u ostatních konstrukcí. Objeví li se na povrchu čerstvého betonu trhliny vlivem rychlého 

vysychání a plastického sedání, je možno je odstranit povrchovou vibrací, avšak ne později 

než za 1 hodinu po zamíchání betonové směsi s vodou. 

Ihned po vybetonování je nutno chránit čerstvý beton před působením slunečního 

záření (odpařování vody) a působením škodlivého vlivu větru (vysoušení) nebo 

před  pohybem vzduchu (průvanu) nad povrchem betonu. K ochraně před odpařováním 

lze použít ochranných krytů (např. rohože, fólie) nebo schválených nástřikových hmot. 

Jakmile beton ztvrdne natolik, že nedochází k vyplavování cementu, je nutno započít 

s jeho vlhčením (kropení, zaplavování). Po celou dobu ošetřování musí být povrch betonu 

trvale ve vlhkém (nebo mokrém) stavu. 
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Jestliže při použití betonů z portlandského cementu klesne průměrná denní teplota 

pod 5°C, podstatně se zpomaluje tuhnutí a tvrdnutí betonu. Při teplotě pod 0°C se 

hydratační proces přeruší a mráz může přerušit již vzniklou strukturu betonu. 

Dle harmonogramu je betonáž naplánována do letních měsíců, proto nebudou zimní 

opatření zde řešena. 

2.1.6. Výstupní kontrola 

Systém kontroly je podrobně rozepsán v KZP. V rámci kontroly skutečného stavu 

konstrukce bude předáno geodetické zaměření polohy svislých konstrukcí a rovinatosti 

vodorovných konstrukcí. Měření musí provádět stejný geodet, který konstrukci vytyčoval, 

přičemž zaměření zejména rovinatosti vodorovných konstrukcí musí být provedeno do 

5 dnů po betonáži a zároveň před odbedněním dané konstrukce.  

2.2. Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

 provedení podkladního betonu 

 příprava bednění včetně odformovávacího nástřiku, vyvázání výztuže základové 

desky 

 osazení těsnících prvků do pracovních a řízených spár (dle návrhu projektanta) 

 odstranění nečistot, vyčištění spár, předání a převzetí bednění a výztuže 

 výroba betonové směsi (přidání přísady XYPEX) 

 primární doprava (přeprava betonu z betonárny na stavbu) 

 sekundární doprava (přeprava betonu na místo uložení  čerpání pomocí 

betonářských pump) 

 postupné ukládání betonu 

 zhutňování betonu (příložné a ponorné vibrátory), stržení povrchu 

 zavadnutí betonu, posyp povrchu vsypovou směsí 

 leštění povrchu hladičkami betonu 

 ošetřování betonu základové desky 

 vázání výztuže monolitických stěn 

 osazení těsnících prvků řízených a pracovních spár, osazení průchodů 

 bednění monolitických stěn 

 výroba betonové směsi (přidání přísady XYPEX) 

 primární doprava betonové směsi 
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 sekundární doprava (přeprava betonu na místu uložení  čerpání pomocí 

betonářských pump) 

 ukládání betonu do konstrukce po vrstvách, průběžné zhutňování (ponorné 

vibrátory) 

 kontrola svislosti a stability bednění stěn 

 ošetřování betonu 

 odbednění 

2.3. Minimální přípustné doby realizace 

Betonáž základové desky proběhne za jednu pracovní směnu, pracovníci se musí 

vystřídat tak, aby nedošlo k přerušení, překrýt doby pracovních přestávek. 

V rámci další technologické etapy proběhne betonáž monolitických stěn, betonáž stěn 

proběhne ve dvou etapách.  

2.4. Technologické přestávky 

Po betonáži základové desky je třeba dodržet technologickou přestávku v minimální 

délce 7 dní (povrch se vsypem), protože se jedná o konečnou povrchovou úpravu.  Je to 

minimální doba nutná k tomu, aby beton vyzrál do takové míry, že nebude poškozen 

následnou činností a běžným provozem stavby, a bylo možné provést ukotvení bednění 

stěn   předstih pro vyvázání výztuže. 

Po sedmi dnech, v případě že nenastaly nepříznivé klimatické podmínky nebo nebyl 

přerušen hydratační proces, je možno pokračovat s navazujícími činnostmi.  

Při betonáži stěn je nutno dodržet technologickou pauzu v délce 3 dnů. 

2.5. Stavební připravenost pracoviště 

2.5.1. Betonáž základové desky 

Pracovní spára musí být před betonáží vyčištěna, zbavena větších množství stojící 

vody, sněhu a námrazy. Betonáž bude provedena do zabedněných krajů základových 

konstrukcí, před betonáží bude provedena kontrola tvaru konstrukce, svislého, horního a 

dolního krytí výztuže. V místech navržených pracovních spár budou osazeny těsnící prvky.  

2.5.2. Betonáž monolitických stěn 

Před zahájením betonáže je nutno zkontrolovat čistotu pracovních spár, osazení, těsnost 

bednění a správnou polohu betonářské výztuže a distančních podložek.  
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Před zahájením betonářských prací (základová deska, monolitické stěny) musí být 

připraveno bednění a uložena betonářská výztuž. O tomto musí být provedena výstupní 

kontrola výztuže a bednění, výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku a potvrzen 

technickým dozorem. 

2.6. Podmínky realizace 

Betonáž musí být provedena za vhodných povětrnostních podmínek  při teplotách +5 

 25°C. V případě vyšších teplot anebo deště je nutno provést opatření. Je nutno zvážit, zda 

by nebylo vhodné betonáž o několik dní posunout. V případě betonáže za deště, je nutno 

zajistit pracovní plochu před trvalým deštěm. V případě vysokých teplot lze betonáž 

započít brzy ráno anebo později odpoledne. Během ukládání a zhutňování se musí beton 

chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě a sněhu. 

Po provedení je nutno chránit konstrukci před přímým sluncem a beton ošetřovat. 

Dle harmonogramu prací je betonáž naplánována na letní měsíce, proto odpadá nutnost 

řešení zimních opatření. V případě posunu harmonogramu je nutné tato opatření 

navrhnout. 

2.7. Personální obsazení 

Stavební mistr 

1 vedoucí čety (vyučený betonář  železář) 

6 pracovníků na ukládání a hutnění betonové směsi 

Na provádění základových a svislých monolitických konstrukcí bude dohlížet stavební 

mistr, bude kontrolovat dodržování technologických postupů, bezpečnost na pracovišti.  

Stavební mistr dohlíží na provádění základových a svislých monolitických konstrukcí, 

kontroluje dodržování technologických postupů, provádí přejímku čerstvého betonu, 

provádí o ní záznamy, trvale kontroluje stav bednění, polohu výztuže, uložení betonové 

směsi, rovinatost a mocnost ukládané vrstvy, napojení jednotlivých ukládaných celků tak, 

aby nedošlo k chybnému napojení na sebe navazujících pracovních záběrů.  

Pracovní stroje, které budou používány, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří jsou 

k této činnosti řádně proškoleni. Dále je nutno udržovat čisté přístupové komunikace, 

za toto bude zodpovídat jeden určený pomocný dělník vybavený výrazným reflexním 

označením. 
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2.8. Parametry kvality 

V průběhu betonářských prací je trvale na stavbě přítomen mistr, který kontroluje 

ukládání betonu. Betonová směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k přetvoření bednění 

anebo posunu výztuže. 

Kvalita povrchu betonu musí odpovídat normě ČSN EN 13670. Povrch betonu nesmí 

být znečištěn žádnými látkami, které by narušovaly jeho soudržnost s následující vrstvou. 

Geometrický tvar musí být dodržen s dovolenou tolerancí dle ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí. Na finální úpravu základové desky bude použito strojního hlazení 

betonu se vsypem. 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 

plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% z celkového povrchu dané části konstrukce. 

U tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více 

než 5% plochy příčného průřezu dané konstrukce. Povrch pohledového betonu musí 

odpovídat požadavkům projektové dokumentace.  

2.9. Použití a podmínky nasazení strojů 

Autodomíchávače  4 x 

Pumpa na betonovou směs 1x 

Ponorné vibrátory 2 x  +  1 x  záložní  

Hliníková  lať 2 – 3 m – 2 x 

Leštičky betonu 2 x 

Nivelační přístroj laserový 1 x  

Kalibrované měřící pomůcky a přístroje (pásmo, metr, klínek, nivelační lať) 

2.10. Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

Prostorové lešení, žebříky, montážní podpěry (prvky systémového bednění) 

2.11. Způsoby svislé a vodorovné dopravy 

Beton je na stavbu přepravován autodomíchávači z nejbližší betonárny v Praze  

Letňanech vzdálené 5km, v případě výpadku z betonárny v Praze  Holešovicích 

ve vzdálenosti 8km. Do konstrukce bude ukládán pomocí betonářských pump. Betonářská 

pumpa a mix budou umístěny na východní straně od objektu poblíž jeřábu. 

 Věžový jeřáb MB 1030 (max. hmotnost břemene 8t, vyložení 32m) 1 x 

 Autodomíchávač IVECO TRAKKER – MP 340E – HB 8x4 (objem 8 m3, výkon 

259 kW, maximální rychlost 85 km/h) 4 x 
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 Čerpadlo betonové směsi M 25/5 Putzmeister (5 ramen, radius 50 m) 1 x 

 Ponorný vibrátor WACKER M 2000 (výkon 1,5 kW, elektrický, 5,6 kg) 3 x 

 Koš na betonovou směs KB 750.2 (užitečný objem nádoby 0,75 m3) 

2.12. Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti 

Za dodržování bezpečnosti práce na stavbě, za užívání osobních ochranných pomůcek 

zodpovídá stavbyvedoucí. Všichni pracovníci na stavbě musí být řádně poučeni a 

proškoleni o bezpečnosti práce, seznámení bude provedeno prokazatelným způsobem 

včetně podpisů proškolených. K příchodu na pracoviště budou všichni pracovníci používat 

pouze stanovené přístupové komunikace, které musí hlavní dodavatel udržovat 

v bezpečném stavu. 

Stavbyvedoucí nebo mistr musí zajistit úpravu pracoviště tak, aby byla zajištěna 

maximální bezpečnost při práci. Pracoviště musí být oploceno a viditelně označeno 

tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob. Pracovníci musí být vybaveni 

ochrannými osobními pracovními prostředky (OOPP) odpovídajícími předpisům BOZP. 

Každý dělník bude mít vhodný pracovní oděv, pracovní obuv a ochrannou přilbu. 

Doporučeným ochranný prostředkem jsou i ochranné brýle a chrániče sluchu. Pro práci 

ve výškách je vybavení rozšířeno o ochranné pásy nebo jistící lana. V případě nedodržení 

zmíněných požadavků se nesmí zahájit práce. 

Při ukládání betonu pomocí betonové pumpy musí zhotovitel stanovit a zajistit způsob 

dorozumívání mezi osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. Při betonáži stěn je 

nutno zajistit pracovníky tak, aby nedošlo k pádu z výšky případně pádu na vyčnívající 

výztuž.  

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části (zejména 

podpěry) řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být 

zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucí či mistr). 

Při provádění betonáže je nutné sledovat, zda vlivem zatížení konstrukce nedošlo 

k vychýlení bednění či montážních spojek. 

V zimním období nebo při vícesměnném provozu musí být pracoviště včetně skládek a 

komunikací opatřeno osvětlením (ČSN 360004, ČSN 360008). 

2.13. Opatření k zajištění staveniště/ pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

V mimopracovní době musí být veškeré nářadí uklizeno a veškerý nestabilní materiál 

zajištěn tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či sesuvu ani za nepříznivých povětrnostních 
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podmínek (např. při silném větru). Veškeré elektrické zařízení musí být vypnuto nebo 

odpojeno od zdroje elektrického proudu. V tuto dobu je pracoviště střeženo, proto by 

nemělo dojít k pohybu nepovolaných osob po pracovišti. 

2.14. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Při zjištění nebezpečí na pracovišti, kdy může dojít k ohrožení zdraví pracovníků anebo 

ohrožení majetku, je odpovědný pracovník zhotovitele povinen zastavit veškeré práce 

na pracovišti. Jedná se zejména o podmínky za bouře, silného větru, mrazu atd. v souladu 

s ustanovením čl. IX. Přílohy NV 362/2005 Sb. Ukončení práce na jeřábech je stanoveno 

systémem bezpečné práce jeřábů na stavbě a návodem na obsluhu jednotlivých jeřábů, 

za což zodpovídají jeřábníci. 
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3. Doporučení, zimní opatření, organizační schéma 

3.1.  Doporučení, zimní opatření 

3.1.1. Betonáž v zimě 

Betonáž v zimě klade náročné požadavky na zajištění správného procesu betonáže. 

Je třeba zajistit proti mrazu celý proces betonáže od výroby betonu po dopravu, uložení 

do konstrukce a jeho ošetřování. 

Základním požadavkem je, aby betonová směs měla při ukládání do konstrukce 

určitou teplotu, která umožní započetí hydratačního procesu, a je nutné zabezpečit, aby 

teplota uloženého betonu byla po dobu 170 hodin vyšší než +5°C, beton musí být zajištěn 

proti vnějšímu ochlazování, které by mohlo zapříčinit zastavení hydratace cementu anebo 

způsobit zamrznuti nevázané volné vody v betonu.  

Možnosti zajištění příznivých podmínek pro normální průběh hydratace: 

a) využití portlandských, případně rychlovazných cementů 

Čisté portlandské cementy bez obsahu příměsí mají poměrně rychlý nárůst pevnosti 

a tím spojený vývin hydratačního tepla. Příměsi v cementu (např.struska) hydratační 

procesy zpomalují. [3] 

b) zvýšení dávky cementu za současného snížení vodního součinitele 

K dosažení požadované zpracovatelnosti je nutné použití plastifikujících případně 

ztekucujích přísad. 

c) vyrobení horké betonové směsi a využití její tepelné setrvačnosti (ohřevem 

záměsové vody, ohřevem kameniva, ohřevem všech složek betonu až na teplotu 

60°C) 

V tomto případě je využito tepelné setrvačnosti čerstvého betonu, který je 

při výrobě předehřát na určitou dosažitelnou teplotu. Při tomto způsobu výrobu je 

nutno upravit technologický proces výroby betonové směsi. 

d) použití chemických prostředků proti zamrznutí vody v betonu 

Použití chemických prostředků umožňuje betonáž při teplotách do 10°C. 

Do betonu je přidána přísada zamezující změnu skupenství vody v čerstvém betonu 

z kapalného na pevné, nedojde tak u zpracovaného betonu k jeho nakypření mrazem. 

Beton si zachovává svůj tvar, neboť hydratace cementu je zastavena. Teprve v době 

zvýšení teploty prostředí na +5°C pokračuje hydratační proces bez jakýchkoli 

důsledků dále. 
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e) použití chemických prostředků pro urychlení hydratačního procesu 

Jedná se o chemické prostředky na bázi chloridů anebo jiných chemických 

aktivátorů, které urychlují hydratační proces a tím způsobují rychlejší a větší vývin 

hydratačního tepla.  

f) nepřímý ohřev uloženého betonu horkým vzduchem 

Vytápění betonovaného objektu horkým vzduchem je velmi častým a účinným 

prostředkem pro zajištění zimní betonáže v případech, kdy lze zabezpečit objekt nebo 

jeho část vhodným teplákem, který vytváří ochranu proti teplotě vnějšího prostředí a 

zejména proti větru. Nevýhodou tohoto způsobu ohřevu je nebezpečí možného 

přeschnutí betonu v době hydratace vyšším odparem vody. Zhotovená betonová 

konstrukce nesmí být po dobu 200 hodin přehřáta na teplotu vyšší než 60°C. [3] 

g) nepřímý ohřev uloženého betonu horkou párou 

Tento způsob ohřevu vyžaduje menší ochranu vybudovanými teplákovými 

konstrukcemi, než je tomu u horkého vzduchu. Nevýhodou je skutečnost, že pára 

vyvíjená velkokapacitními vyvíječi páry znemožňuje přítomnost pracovníků v párou 

zaplňovaných částech objektu. [3] 

h) přímý ohřev uloženého betonu vyhřívaným bedněním 

K tomuto způsobu ohřevu se využívá systémové dvouplášťové bednění, které je 

z vnější strany chráněno tepelnou izolací, bednění je ohříváno pomocí topných 

elektrických kabelů případně pomocí trubek z polyethylenu s topným médiem 

(teplovodní vedení). Teplota betonu při ohřevu nesmí překročit teplotu 60°C. 

i) přímý ohřev uloženého betonu vyhřívanými matracemi 

Vyhřívání betonu matracemi se využívá při betonáži vodorovných konstrukcí. 

Upravený povrch betonu stropů (desky) je ihned po betonáži překryt elektricky 

vytápěnými matracemi, po celou dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu lze tímto způsobem 

regulovat teplotu. 

j) přímý ohřev uloženého betonu vnitřním vytápěním (trubkovým rozvodem 

teplé vody, trubkovým rozvodem páry, využitém elektrického odporu ocelové 

výztuže, rozvodem topnými elektrickými vodiči [3] 

Prvotní opatření jsou provedena při výrobě betonové směsi, následují opatření 

při uložení betonu a jeho ošetřování. 

Dle konkrétního druhu konstrukce a situace na stavbě je nutné navrhnout vhodnou 

kombinaci zimních opatření s ohledem na jejich účinnost a vzniklé náklady. Tyto 

náklady tvoří nezanedbatelnou částku, proto je nutné s těmito náklady počítat 
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při tvorbě rozpočtu před zahájením stavby. Nejlepší variantou je provedení betonáže 

za vhodnějších vnějších podmínek, požadavek investora na dodržení termínu výstavby 

však tento posun většinou neumožňuje. 

 

3.1.2. Betonáž v létě 

Dalším problémem je betonáž v extrémně horkém a suchém prostředí. Za tyto 

podmínky je považováno prostředí, kdy průměrná denní teplota třech po sobě jdoucích dnů 

přesáhne 20°C anebo když je teplota vyšší než 30°C. Suché prostředí je charakterizováno 

relativní vlhkostí vzduchu nižší než 50%. Při betonáži je nutné zajistit teplotu betonové 

směsi 20°C u masivních konstrukcí a 35°C u ostatních konstrukcí. 

Požadovanou teplotu betonové směsi je možné zajistit použitím studené vody, 

vhodným skladováním kameniva zabráníme jeho přehřívání. 

Ihned po uložení betonové směsi do konstrukce je nutné ochránit beton 

před působením slunečního záření (přikrytí plachtami, geotextilií, provedení přístřešku). 

Beton musí být neustále ošetřován a to až do okamžiku, kdy krychelná pevnost betonu 

dosáhne alespoň 70% hodnoty požadované výsledné pevnosti. 

 

3.2. Organizační schéma 

3.2.1. Betonáž základové desky 

 Zahájení betonáže v nejvzdálenějším místě od umístění betonářské pumpy tak, aby 

nedošlo k poškození již provedených a již stržených betonových ploch 

 Postupujeme v pracovním záběru šířky cca 6 m, eventuálně dle spádových ploch 

(klínů) 

 Nesmí dojít k zavadnutí napojované spáry předchozího záběru 

 Ukládku provádí jeden pracovník pomocí gumové hadice upevněné na konci 

ramene čerpadla 

 Dva pracovníci provádí rozprostření betonové směsi pomocí hrábek, dva pracovníci 

zhutňuji betonovou směs pomocí vibrátorů, vedoucí čety (vyučený betonář) 

kontroluje požadované výšky 

 Po nalití směsi se provede hrubé urovnání a zavibrování vibrátorem 

 Je provedena kontrola výšek laserovým rotačním přístrojem 

 Po provedení prvního záběru se strhne povrch hliníkovým hladítkem šířky 1,5 m 
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 Po zavadnutí (kdy je možno pocházet po provedeném betonu s mírným 2 cm 

hlubokým otiskem) začneme aplikovat vsyp (posyp 3 kg/m2) 

 Provádí se hlazení strojním hladítkem 

 Po provedení všech prací je nutné vyčistit pracovní nářadí a pomůcky, provést 

úklid pracoviště a zabezpečit pracoviště proti pohybu nepovolaných osob 

 

Obr.1 Organizační schéma betonáže základové desky 

3.2.2. Betonáž monolitických stěn 

 Osazení prostupek pro inženýrské sítě 

 Zahájení betonáže ve vrstvě 50  80 cm 

 Uložení betonové směsi kolem těsnících prvků řízených spár se provádí průběžně 

z jedné a druhé strany současně 

 Vrstvy se mezi sebou musí provibrovat  tzv. revibrace 

 Ponorný vibrátor ponoříme tak, aby se nedotýkal výztuže ani bednění 

 Čerstvá betonová směs se ukládá pomocí betonářského koše s hadicí (rukávem), 

maximální výška pádu betonu z hadice je 1,5 m (aby nedošlo k segregaci betonu) 

 Je třeba dbát zvýšené opatrnosti okolo spár  pracovních i řízených 

 Vibrátor vkládáme svisle dolů do bednění a pomalu vytahujeme v rozteči 0,5 m 

(záleží na typu vibrátoru), dokud neunikne maximální množství vzduchových 

bublinek 

UMÍSTĚNÍ  
BETONÁŘSKÉ  
PUMPY 
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 Postupujeme tak, abychom se s vibrátorem nevrátili znovu na totéž místo, aby 

nedošlo k převibrování 

 Práci řídí vyučený zkušený betonář 

 Při betonáži je třeba kontrolovat stabilitu a svislost bednění, v případě jakékoli 

poruchy ihned práci přerušit a provést nápravu  

 Kontrola dotažení závitových tyčí a matic svírajících bednění, v průběhu vibrování 

může dojít k jejich uvolnění, závitové tyče nesmí být přetaženy, aby nedošlo 

k jejich destrukci  zlomení 

 Betonáž musí probíhat kontinuálně, bez zbytečných přestávek, v určeném čase 

pro zpracování, dle dodacích podmínek 

 Provibrujeme 20  30 cm následující vrstvy tak, aby došlo k perfektnímu propojení 

betonové směsi 

 Po betonáži je nutné zkontrolovat stabilitu a svislost bednění 

 Nutno doplnit před začátkem tuhnutí směs do bednění v důsledku sedání směsi 

okolo výztuže a klenbového účinku 

 Po ukončení prací je nutno vyčistit koš, vibrátory a bednění od čerstvého betonu, 

provést úklid pracoviště a jeho zabezpečení proti pohybu nepovolaných osob 

 

Obr.2 Organizační schéma betonáže monolitických stěn 
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4. Technologický postup provedení těsnících prvků, alternativy 

4.1. Technologický postup 

4.1.1. Těsnící plechy do pracovních spár deska  stěna 

Těsnící plech je dodáván ve svitku v celkové délce 25 m (výška plechu 120 mm, 

tloušťka 0,6 mm) s povrchovou těsnící vrstvou ze syntetického elastomeru, povrch je 

obalen ochrannou fólií. Krycí fólie je v polovině výšky profilu rozdělena, aby mohla být 

stržena postupně. Na svitku jsou umístěny příchytky, které se při ukládání plechu na místo 

ohnou o 90°, pomocí příchytek je těsnící prvek přivázán k horní výztuži. V průběhu 

skladování nesmí býti pechy vystaveny slunečnímu záření. 

Pracovní postup: 

 Rozmotání svitku v místech uložení, ohnutí připevňovacích prvků o 90%, při první fázi 

betonáže bude do betonu umístěna část plechu do výšky minimálně 30 mm, což 

odpovídá výšce krytí výztuže, plech může být zalit betonem maximálně do poloviny 

výšky plechu, tzn.60 mm (výška plechu je 120 mm).  

¨ 

Obr.3 Rozmotání svitku těsnícího plechu 

 Přesné umístění prvků, připevnění pomocí vázacího drátu k horní výztuži ve vzdálenosti 

30  40 cm, prvky se umisťují v polovině tloušťky budoucí připojované stěny. Spoje 

prvků se provádějí překrytím délky 10 cm, v těchto místech se strhne krycí fólie a prvky 

se navzájem přilepí k sobě, současně je tento spoj jištěn pomocí předepsaných svorek. 

Křížové spoje a T spoje se provádí „na sraz“, v řešeném projektu se tyto spoje 

nevyskytují. 

  

Obr.4 Instalace těsnících prvků 
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 Před betonáží je stržena dolní část krycí fólie, horní fólie bude stržena při betonáži 

monolitické stěny. 

 

Obr.5 Úprava před betonáží, betonáž 

4.1.2. Těsnící křížové plechy do pracovních spár stěna  stěna 

Pracovní a řízené spáry jsou řešeny pomocí těsnících křížových plechů. Těsnící 

prvky jsou dodávány v délce 2,1m, povrch je obalen ochrannou fólií. 

Pracovní postup: 

 Těsnící plech se umisťuje doprostřed tloušťky monolitické stěny, plocha obalená 

syntetickou vrstvou se umisťuje rovnoběžně s plochou stěny, kolmé děrované lišty 

kolmo ke stěně 

 Plech je připevněn pomocí vázacího drátu k výztuži stěny. Spoje jsou prováděny 

překrytím prvků o 10 cm, v těchto místech je odstraněna fólie a prvky přitlačeny k sobě, 

spoj je jištěn pomocí svorky. Připevňovací lišta je na každém konci o 10 cm kratší než 

těsnící plech, což vymezuje délku překrytí. 

 V místech vložení prvku je na obě strany bednění připevněna plastová lišta 

lichoběžníkového profilu, která zeslabuje v daném místě profil konstrukce a vymezí tak 

prostor pro vytvoření řízené trhliny. 

 

     

Obr.6 Umístění křížových plechů ve stěně 
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4.2. Alternativy použitých prvků 

Cílem těsnících prvků je zabránění vniknutí vody do konstrukcí v místě oslabení  

v místě prostupů a spár. Na stejném principu existují další materiály k možnému provedení 

těchto spár. Jako alternativu můžeme zvolit profily z PVC P např. Forte, jehož výška je  od  

150 mm  do  320 mm, avšak  u  těchto těsnících prvků  je  třeba speciálně upravit  výztuž  

nebo  zvýšit  v místě  stěny úroveň pracovní  spáry, protože tento profil je třeba zalít při 

první fázi betonáže nimimálně do poloviny jeho šířky. 

Dalším možným profilem tohoto typu  je  např. těsnící  pás  z PVC P KAB,  kde  

minimální  zapuštění  prvku  při  prvním fázi je 25 mm. Tento pás je navíc vybaven 

bobtnavým páskem. Vzhledem k vlastnostem uvedeného materiálu je profil náchylnější 

k porušení stability při betonáži a je znatelná větší spotřeba kotvících prvků v porovnání 

s těsnícími plechy. Výška prvku je identická jako u plechového těsnění, tedy 125 mm. 

Další možný způsob vnitřního těsnění pracovních spár je použití Elastomerů a Tricomerů.  

4.2.1. Pracovní spáry 

V místech, kde je nutno dočasně přerušit betonáž, vznikají pracovní spáry. Jedná se 

oslabené místo v konstrukci, proto je třeba jejich umístění dopředu zvážit. Navrhují se tam, 

kde je konstrukce co nejméně namáhána tahovými nebo smykovými silami. Betonování 

vodorovných konstrukcí, které jsou namáhány většinou ohybem, se přerušuje v 1/5 až ¼ 

rozponu, u malých rozpětí převažuje namáhání smykem, proto přerušujeme betonáž 

v polovině rozpětí a to svislou plochou. Při realizaci složitých konstrukcí lze provádět 

pracovní spáry pouze dle dohody se statikem anebo v místech určených projektovou 

dokumentací. Pracovní spáru je nutno dočasně vymezit bedněním, aby bylo možné 

dokonale zhutnit beton až do místa spáry. Do pracovních spár jsou vkládány těsnící prvky, 

abychom docílili vodonepropustnost konstrukce i v těchto kritických místech. 

Před navazující betonáží je nutné provést očištění povrchu betonu, odstranit všechny 

nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem, spáru omýt vodou a řádně 

navlhčit, nově přibetonovanou vrstvu je nutné intenzivně hutnit.  

a) Bentonitové pásky 

Bobtnající těsnící profily jsou nerozpustné ve vodě a ve styku s vodou bobtnají, 

zvětší tak několikrát svůj objem a zatěsní prostor spáry. Profily pásků jsou různé, 

doporučuji konzultovat s výrobcem vhodný výběr pásku. 

 Homogenní vysoce bobtnající profil 

 Dvojitě bobtnající profil s nosným jádrem 
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 Dvojitě bobtnající profil s nosným dutým jádrem 

      

Obr.7 Profily bobtnajících těsnících pásků 

Pásky se aplikují na pevný, čistý, suchý, „matově zavlhlý“ povrch zbavený 

veškerých nečistot, prachu, dutin a vyčnívajícího kameniva. Na hladké, suché podklady 

jako PVC, kovy, betonové prefabrikáty lze pásky připevňovat kontaktním lepidlem, které 

se nanáší malým štětečkem. Na drsných podkladech mohou být pásky lepeny tmelem, 

který v dostatečném množství vyrovná drsnost podkladu. Tmel zatuhne během jednoho 

dne. Zpoždění bobtnání je cca 24 hodin.  

Je nutné dbát na to, aby byl pásek přilepen celoplošně, spoje a rohy jsou spojeny 

tupým spojem (styčná spára). Profily musí být uloženy co nejblíže středu betonové 

konstrukce, minimální překrytí na obou stranách musí činit 10 cm u vyztuženého betonu a 

15 cm u prostého betonu. Při menším překrytí hrozí tzv. „ustřelení“ krycí vrstvy betonu. 

V průběhu následné betonáže je nutné provést uložení betonu bez vzniku dutin. 

b) Bentonitové pásky s delší dobou bobtnání 

Jednou z variant bobtnavých bentonitových pásků je pás potažený speciální 

ochrannou fólií, která zabezpečuje použití nezávisle na počasí. Díky ochranné fólii může 

být pásek vystaven minimálně 10 dní dešti nebo stojaté vodě, aniž by nabobtnal. Ochranná 

fólie se rozpustí po několika dnech reakcí s betonovou směsí. Pásky se instalují pomocí 

připevňovací mřížky, nesmí se lepit. Spoje se provádí na tupo, při řezání a spojení je nutno 

zabránit kontaktu pásku s vodou, tzn. krycí fólie na cca 5 cm stáhnout, zaříznout a 

ochrannou fólii ohrnout zpět. 

c) PVC pásy 

Pružné a vodotěsné pásy na bázi měkčeného polyvinylchloridu PVC se vyrábějí 

v různých profilech pro těsnění pracovních spár. Spojování pásů se provádí svařováním, 

konce pasů se nahřejí vhodným zařízením (200°C), až se začne hmota rozpouštět, konce 

přitiskneme k sobě. Spárové pásy musí být připevňovány pouze za k tomu určené výstupky 

pomocí kotevních oček. 

             

 

Obr.8  Profily vnitřních spárových pásů 
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Těsnící pásy lze také užít na povrch konstrukce, vždy na stranu tlakové vody. 

Principem těchto pásů je tzv. labyrintový způsob  prodloužení cesty vody kolem těsnicího 

prvku.  

         

Obr.9 Profily povrchových spárových pásů 

Pro křížení, odbočky a rozvětvení je nutné použít továrně vyráběné speciální dílce 

(T  kus, křížový kus, rohový kus, L  kus). Při individuálním svařování pásů je nutné 

provést práci důkladně a napojit na sebe jednotlivá žebra, která budou tvořit souvislý celek 

(nebudou přerušena). 

 

Obr.10 Prostorové schéma napojení pásů PVC 

Obr.11 Dílce pro křížení, odbočky a rozvětvení PVC pásů 

Při montáži je nutné zabránit poškození např. proražením a před zalitím betonem 

z něj odstranit všechny nečistoty pro zajištění správné funkce. Při betonáži je nutné 

uložený beton v blízkosti spárových pásů dokonale hutnit, aby dokonale přilnul ke všem 

záhybům a bylo dosaženo dokonalého labyrintového principu utěsnění. 

d  Kombinovaný systém KAB 

Jedná se o kombinaci pracovního pásu a bobtnavého profilu. Pás se před betonáží 

připevní k výztuži pomocí třmínků osazených po 0,5 m. Během nebo těsně po zálivce 

betonem se zatlačí do čerstvého betonu. Ve výšce od 2,5 cm do 5c m od spodního okraje je 

umístěn hladký pásek, který slouží pro vizuální kontrolu správné hloubky uložení. 
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Obr.12 Profil kombinovaného systému KAB 

e) Těsnící plech s butylkaučukovou povrchovou úpravou 

Jedná se o pozinkovaný ocelový plechový pás délky 2,5m s oboustrannou 

povrchovou úpravou těsnící hmotou z butylkaučuku. Tato vrstva je chráněna stahovací 

silikonovou fólií. Butylkaučuková vrstva reaguje s částicemi čerstvého cementového 

tmele, tato vrstva pohlcuje pohyby vzniklé v důsledku smršťování betonu. Před osazením 

se odstraní ze spodní poloviny prvku krycí fólie, plech se upevňuje na horní výztuž 

vázacím drátem přes otvory v upevňovací hraně, minimální zapuštění plechu musí být 

3 cm, maximální do poloviny plechu (8 cm). Před betonáží Spojení jednotlivých dílů se 

provádí přeplátováním o minimální šířce 5 cm, dále se spoje opatřují malou svorkou.  

 

Obr.13 Těsnící plech s butylkaučukovou povrchovou úpravou 
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4.2.2. Řízené spáry 

Řízené spáry jsou důležitým konstrukčním prvkem systému „bílá vana“. Správným 

umístěním těchto spár nevznikají trhliny náhodně, ale na předem určených místech, 

v místech oslabení průřezu vložením těsnících prvků. 

a) Těsnící profil „sluníčko“ 

 

Obr.14 Těsnící profil „sluníčko“ 

Těsnící pás je vyroben z materiálu PVC P v barvě černé nebo betonově šedé 

v délkách 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m a 5,0 m. Pásy lze spojovat svařováním tepelně nožem a 

svářecími pájkami (do 250W) nebo teplovzdušnými svářecími přístroji (do 1400 W). 

b) Bentonitová těsnící lišta 

Jedná se o plastový profil s bentonitovým páskem, který bobtná při kontaktu s vodou. 

Bentonit dokáže vázat vodu na 5 7 násobek své váhy, čímž se jeho objem zvětší 12

 15 krát. 

Těsnící lišty se osazují mezi výztuže stěn upevněním pomocí vázacího drátu 

na dodatečně vložené svislé pruty. Pro vytvoření cílené trhliny se do bednění umístí 

trapézová lišta.  

c) Křížový plech 

Tento prvek je vyroben z plechu šířky 150 mm opatřen bentonitovou vrstvou anebo 

bitumenovým povlakem, který je chráněn oboustranně krycí fólií. Uprostřed šířky plechu 

jsou navařeny plechové lišty (další variantou lišt jsou pásky tahokovu). Tyto lišty jsou 

na obou koncích o 7 cm kratší než plech, tyto konce slouží ke spojování (slepování) dalších 

dílů. Zeslabovací prvek musí mít šířku minimálně poloviny tloušťky stěny. Před osazením 

se slepí ochranná krycí fólie, bitumenový plech je umístěn podélně uprostřed stěny, 

plechové lišty jsou napříč stěnou, připevňují se k výztuži pomocí vázacího drátu otvory 

v liště. 
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4.2.3. Prostupy 

Z důvodu prostupu instalací monolitickou betonovou konstrukcí vzniká v konstrukci 

další kritické místo, které může narušit vodonepropustnost konstrukce. Při návrhu prostupů 

upřednostňujeme prostupy ve svislých stěnách, snažíme se vyhnout prostupům v základové 

desce. Prostupy je možné ošetřit osazením těsnící manžety, vložením bobtnajících pásků. 

a) Bentonitové těsnící pásky 

Jednou z možností utěsnění potrubí při prostupu monolitickou železobetonovou 

konstrukcí je umístění bentonitových těsnících pásků. Jedná se o stejné pásky, které lze 

vkládat do pracovních spár. Do konstrukce umísťujeme dva pásky, minimálně 6 cm 

od vnějšího okraje konstrukce. Pásky připevňujeme na potrubí nalepením (spodní vrstva je 

lepící ochráněná silikonovou fólií), spoje jsou bez přesahů na tupý spoj.  

 

Obr.15 Těsnění prostupů 

b) Těsnící pouzdra 

U prostupů betonových stěn, kde chceme zachovat možnost výměny vedení instalací 

nebo kabelů, používáme pouzdra, která se vodotěsně zabetonují do stěny. Do těchto 

pouzder se osadí roury a kabely a utěsní pomocí těsnících kroužků. Používají se tři druhy 

pouzder: 

 Pouzdra z PE, z vnější strany opatřena vroubkováním a dvěma bentonitovými 

pásky, vnitřní stěna pouzdra je hladká (vroubkování vnější stěny zabezpečí 

vodotěsné spojení pouzdra s betonem) 

 Pouzdra ze speciálního vláknitého betonu, z vnější strany vroubkovaná, vnitřní 

stěna pouzdra je hladká 

 Pouzdra z tvrzeného PVC, z vnější strany opatřena zdrsněním a chlupy, vnitřní 

stěna pouzdra hladká 
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Před započetím betonáže je nutno opatřit pouzdra ochrannou záslepkou, aby nedošlo 

k zatečení betonu dovnitř. Dovnitř pouzdra se osazuje těsnění s nerezovým kroužkem, 

případně modulárním přestavitelným těsněním. 

4.2.4. Přísady do betonu 

Dalším opatřením pro zajištění vodonepropustnosti betonu je vmíchání speciálních 

přísad XYPEX do čerstvé betonové směsi při její výrobě, tato přísada současně zlepšuje 

zpracovatelnost betonové směsi a pevnost ztvrdlého betonu. Přidání zmíněné přísady 

zajišťuje a kontroluje dodavatel těsnících směsí přímo ve výrobně betonové směsi. Směsí 

aktivních netoxických látek dochází po hydrataci v betonu k vytvoření unikátního druhu 

krystalu. Tyto nerozpustné krystaly utěsní póry a kapiláry betonu proti vodě a mnoha 

chemickým roztokům.  

4.2.5. Nátěry 

Kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní 

chemickou bází Xypex způsobuje v kapilárním systému betonu růst vláknitých krystalů 

na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří 

systém nepropustný pro tlakovou vodu, olejům i řadě průmyslových chemikálií. Nátěr se 

provádí na podklad dostatečně nasycený vodou, zbavený nečistot, prachu, cementových 

šlemů, případně mírně zdrsněn, aby byl zpřístupněn kapilární systém betonu, nesmí být 

mastný a zatížen stojící vodou. Kompozit se smíchá s pitnou vodou ručně anebo 

míchadlem, nanáší se na povrch štětkou anebo stříkací pistolí. 

4.2.6. Distanční prostupky 

Z důvodu zajištění projektované tloušťky stěn je bednění staženo závitovými tyčemi. 

Po odbednění zůstávají v konstrukci otvory, vznikají tak další kritická místa následné 

možné netěsnosti. Za účelem možnosti zpětného vyjmutí závitové tyče a následného 

zajištění vodonepropustnosti spínacích míst jsou do bednění vkládány speciální distanční 

prostupky. Střed prostupky se po betonáži stává součástí betonové konstrukce. Vnitřní dutá 

část je po odbednění utěsněna vlepením vláknobetonových kónusů dvousložkovým 

epoxidovým lepidlem. 
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Obr.16 Distanční prostupka 

4.2.7. Sanace  injektážní hadičky 

Z důvodu možné následné sanace osazujeme do konstrukce systém injektážních 

hadiček, které doplňují systém těsnění spár pomocí PVC pásů anebo bobtnajících pásků. Je 

možné i použití injektážních hadiček jako samostatného těsnícího systému. 

Injektážní hadičky se osazují na zatvrdlý betonový povrch, který je zbaven nečistot, 

hadičky se osazují doprostřed konstrukce, minimálně 8 cm od okraje, upevnění se provádí 

pomocí upevňovací mřížky anebo příchytek po cca 15  20 cm tak, aby nedošlo k posunu 

hadičky v průběhu betonáže. Hadičky se do konstrukce umisťují po sektorech, na každém 

konci hadičky se osadí pakry, které se pak přibijí na bednění. Při provádění dalšího úseku 

je nutné provést překrytí hadiček předchozího úseku o 5 až 10 cm v pracovní spáře.  

V rozích a při přechodu hadičky z vertikální do horizontální roviny je nutné dohlídat 

správný ohyb hadičky tak, aby nedošlo k zalomení a způsobení tak neprůchodnosti 

hadičky.  

Hadičky jsou vyrobeny z materiálu na bázi PVC s otvory, resp. drážkami, které se 

kónicky sbíhají zevnitř ven, aby byl umožněn výstup tlakového injektážního materiálu. 

Otvory v hadičkách jsou schopny se uzavírat tak, aby nebylo možné proniknutí cementové 

směsi do přepravního kanálku.  

 

Obr.17 Profil injektážní hadičky 

 

Při použití polyuretanových pryskyřic, je možná injektáž pouze jednou, injektážní 

materiály na cementové a akrylové bázi jsou vhodné pro opakovatelné injektáže. 
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Obr.18 Schéma umístění injektážních hadiček 
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5. Chyby provádění 

Při návrhu konstrukce je nutno správně zkoordinovat všechny procesy, aby díky 

technologické nekázni v průběhu stavby nedošlo k nesprávnému provedení. Tyto procesy 

na sebe navazují a díky chybě jednoho článku (od projektanta až po dělníky na stavbě) 

může dojít ke konečné nefunkčnosti navrhovaného systému. 

5.1.  Chyby v projekční fázi 

Prvním krokem k nefunkčnosti systému může být nevhodný návrh. Po zvážení 

požadavků na vnitřní prostředí a poznatků o vnějším prostředí navrhneme stupeň vyztužení 

a vhodný typ betonové směsi. 

Je nutné vyřešit umístění a utěsnění pracovních a řízených spár. Řízené spáry 

umísťujeme do svislých stěn minimálně za každými čtyřmi až pěti díly (moduly) bednění. 

Doporučuji konzultaci s dodavatelem těsnících prvků, aby navrhl vhodnou variantu 

těsnícího prvku. 

5.1.1. Návrh výztuže s ohledem na vložení prvků 

Již při návrhu výztuže betonové konstrukce je nutné počítat s vložením těsnících prvků. 

Při neodborném provádění se může stát, že těsnící pásy nejsou z důvodu přítomnosti 

výztuže osazeny dostatečně hluboko, anebo je dokonce výztuž pracovníky na stavbě 

přeřezána, aby vytvořili dostatečně hlubokou spáru. 

 

Obr.19 Hloubka uložení těsnícího prvku do spáry podlaha  stěna 

5.2. Chyby při ukládání těsnících prvků 

5.2.1. Chybné spojení prvků 

Při ukládání těsnících prvků je nutné dodržet předpis výrobce na spojování prvků. PVC 

pásy se spojují svařováním, zde musí jednotlivá žebra na sebe navazovat. Těsnící 
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bobtnající pásky se spojují na sraz. Při nevhodném spojení vzniká kritické místo 

způsobující nefunkčnost systému. 

5.2.2. Aplikace až po dokončení výztuže 

Těsnící prvky je nutno umisťovat do konstrukce až po vyvázání výztuže, jinak 

v průběhu dalších prací by mohlo dojít k jejich poškození, zejména u PVC pásů by mohlo 

dojít k proražení, přeříznutí. 

5.2.3. Dodržet dostatečné krytí 

Při použití těsnících PVC pásů se nesmí betonářská výztuž přímo dotýkat pásu anebo jej 

deformovat, těsnící pás musí být obklopen celistvou vrstvou betonu. 

 

Obr.20 Chybné provedení detailu  nedodržení dostatečného krytí 

5.2.4. Perforace pásků např. hřebíky 

Při ukládání bobtnajících pásků je nutné dodržovat technologický postup, pásky se 

připevňují lepením na čistý povrch, dále se pásky překrývají síťkou, kterou mechanicky 

připevňujeme ke konstrukci. Nesmí dojít k tomu, že pásek bude porušen například 

mechanickým přikotvením. 

 

Obr.21 Chybné provedení detailu  propíchnutí bobtnajícího pásku 
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5.2.5. Naříznutí/ nastřihnutí pásů 

Při práci s PVC pásy je nutno pracovat tak, aby nedošlo k jejich naříznutí či nastřihnutí 

pásů, případně proražení hřebíky či vyčnívající výztuží. 

5.2.6. Špatné svaření pásů (nespojení žeber) 

Při spojování PVC pásů je nutné použít systémové odbočky anebo pásy svařovat sami 

tak, aby žebra na sebe navazovala (byla průběžná). Při nesplnění tohoto požadavku vzniká 

místo, kde je vodě usnadněn přístup. 

5.2.7. „Utopení“ pásů 

Při vkládání prvků do konstrukce musíme zajistit jejich správnou polohu a upevnit tak, 

aby při betonáži nedošlo k pohybu prvku. Mohlo by dojít k tomu, že prvek bude 

tzv. utopen, při další fázi betonáže bude vyčnívat pouze krátká část prvku, která nevytvoří 

dostatečně velkou bariéru proti průniku vody. 

5.2.8. Odlepení ochranné fólie a dřívější nabobtnání 

Těsnící plechy jsou opatřeny těsnící fólií proti dřívějšímu nabobtnání. Proto tuto fólii 

musíme odstranit až před betonáží, aby nedošlo k dřívějšímu nabobtnání ještě 

před zahájením betonáže. Při zabetonování do stěny by prvek již neplnil svou funkci. 

5.2.9. Aplikace pásků min. 10cm od okraje 

Bobtnající pásky se umísťují nejlépe doprostřed průřezu konstrukce, minimálně však 

10 cm od vnějšího okraje, nabobtnáním by mohlo dojít k „ustřelení“ slabší vrstvy betonové 

konstrukce. 

5.2.10. Správný úhel ohnutí hadičky („nezlomit“) 

Při použití injektážních hadiček musíme v rozích připevnit hadičku tak, aby vytvářela 

oblouk, nesmíme ji ohnout tak, aby se tzv. zlomila a byl znemožněn nebo omezen průnik 

injektážní hmoty. 

5.2.11. Zamezit pohyb po výztuži 

Při vázání konstrukce se nesmí pracovníci pohybovat přímo po výztuži ale po trasách 

vytvořených z dřevěných fošen. Zatěžováním části vyvázané výztuže může dojít k posunu 

prutů a sítí, a tak nebude dodrženo správné krytí výztuže. 
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5.3. Chyby při ukládání betonové směsi 

Beton monolitických stěn a sloupů musí být ukládán do bednění po vrstvách a postupně 

zhutňován, aby nedošlo k posunu nebo deformaci bednění, správným zhutněním je 

zabráněno vzniku tzv. “hnízd“. Tato místa jsou považována za oslabení konstrukce a 

umožňují tak vniknutí vody do konstrukce a narušení vodonepropustnosti konstrukce. 

5.4.  Chyby ošetřování betonu, odbednění 

Beton musí být v průběhu zrání správně ošetřován, zejména při extrémních zimních 

či letních podmínkách (viz odst.3.1), výsledkem nedodržení správných postupů je vznik 

trhlin na povrchu konstrukce, které omezí vodonepropustnost navrhovaného díla.  

Dalším faktorem, který ovlivní výslednou kvalitu díla, je vhodná doba odbednění. 

Při brzkém odbednění může dojít ke vzniku trhlin v konstrukci. 
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6. Požadavky na konečné vlastnosti, zhodnocení, závěr 

6.1.  Vyhodnocení možných variant 

Návrh těsnících prvků do konstrukce je individuální, v každém projektu je nutno 

posoudit: 

 finanční a realizační náročnost daného řešení 

 vnější podmínky, jakým bude konstrukce vystavena 

 požadavky na vnitřní prostředí (vzniklé škody při nefunkčnosti a zatečení) 

 náklady na případnou sanaci 

  
Finanční 

náročnost 
Pracnost Spolehlivost 

  [Kč] [Kč] [%] 

Bobtnající pásky 150 100 60 

PVC pásy 200 130 70 

Těsnící plechy 230 80 60 

Povrchový pás 250 100 80 

Kombinace pásky+ hadičky 550 200 95 

Tab.č.1   Porovnání  finanční náročnosti, pracnosti a spolehlivosti těsnících prvků 

 

 

Graf č.1  Porovnání  finanční náročnosti, pracnosti a spolehlivosti těsnících prvků 
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V řešeném projektu se jedná o monolitickou vanu bytového domu, kdy suterén je 

využíván jako sklepy pro obyvatele domu a technické místnosti. Nepředpokládá se, že by 

zde bylo skladováno zboží anebo se zde vyskytovaly místnosti s trvalým pobytem osob. 

Při případném zatečení by nedošlo k velkým škodám, konstrukce jsou zevnitř přístupné, 

lze provést dodatečnou sanaci např. pomocí injektáží. Proto pro provádění nebyla zvolena 

nejdražší a nejspolehlivější varianta kombinace bobtnajících pásků a injektážních hadiček. 

Byly zvoleny těsnící plechy se syntetickou krycí vrstvou. Cena prvků je srovnatelná s PVC 

pásy, pracnost při provádění je nižší oproti použití těsnících pásků, realizační firma má 

s použitím těchto prvků větší zkušenosti, proto předpokládám, že bude zamezeno vzniku 

chyb vzniklých technologickou nekázní. 

6.2.  Závěr 

Lze konstatovat, že použití železobetonové monolitické konstrukce systému bílá 

vana je při bezchybném návrhu a precizním dodržení technologické kázně dnes již 

proveditelnou a konkurenceschopnou alternativou bariérových izolací. Dříve nám v jejich 

návrhu a provedení bránil nedostatek zkušeností. Dnes víme, že úspěšné provedení závisí 

na mnoha faktorech, a vzhledem k rozmanitosti různých detailů a variabilitě provedení je 

nutné každou stavbu provádět jako jedinečnou a s velkou pečlivostí. 

Je zcela zřejmé, že přiměřená dávka rizika při návrhu ze strany projektanta a kvalitní 

provedení ze strany zhotovitele dokáže investorovi výrazně snížit náklady na zřízení 

vodonepropustné konstrukce. Avšak nelze absolutně vyloučit působnost lidského činitele a 

tím zaručit bezvadný výsledek. Přesto všechno si myslím, při plném vědomí si uvedených 

rizik, že provedení „bílé vany“ patří momentálně k jednomu z nejlepších řešení provedení 

vodonepropustných konstrukcí. V současné době se uplatňuje na trhu stavebních prací 

(okolní státy až 70 % všech staveb) a setkal jsem se s několika projekty, kdy původně 

navržené povlakové izolace byly před zahájením realizace změněny na systém bílé vany. 

Důležitý je bez pochyby prvotní vhodný návrh a samozřejmě provedení, protože v případě 

nefunkčnosti systému je sanace konstrukcí spodních staveb časově náročná a finančně 

nákladná. V takovém případě může být nedodržení technologické kázně velmi 

nepříjemným důvodem odčerpání značných finančních prostředků pro zhotovitele, a proto 

je nutné klást velmi přísný důraz na dodržování všech částí uvedeného technologického 

postupu.   
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