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Richard Schejbal

Příspěvek popisuje některé speciální problémy navrhování a realizace 

betonových nádrží ve vodním hospodářství. Vychází z osobních zkušeností 

za více než dvacet pět let projektové činnosti včetně výkonu autorského 

dozoru, a to nejen na stavbách nových, ale zejména v posledních letech 

na rekonstrukcích. Reflektuje i účast na přebírání a tvorbě norem, jednak 

v oblasti betonových konstrukcí, jednak ve vodním hospodářství obecně-

ji. Zvolené téma není určeno jen pro projektanty – konstruktéry a statiky 

v oblasti betonových konstrukcí, ale mělo by oslovit i zhotovitele staveb, 

investory i specialisty a hlavní inženýry vodního hospodářství. Při stále 

se zužující specializaci jistě nelze očekávat hlubší vhled vodohospodářů 

do problematiky řady jiných stavebních podoborů, jsem ale pevně pře-

svědčen, že existuje oblast, kde by měli mít znalosti přesahující to málo, 

co jim dokázalo dát formální vzdělání. Tou oblastí jsou právě betonové 

konstrukce ve vodohospodářských aplikacích. ❚ This paper describes 

some special problems of the design and construction of concrete 

reservoirs in water engineering. It ensues from personal experience 

gained over more than 25 years of designing, including supervision of 

new constructions as well as reconstructions, particularly in recent years. 

It also reflects on participation in accepting and production of standards 

for concrete structures and water engineering more generally. The 

chosen topic is not aimed only at designers – technical designers and 

structural engineers working in the field of concrete structures. It should 

also address contractors, investors, specialists and chief engineers of 

water management. Viewing the narrowing specialization, deeper insight 

of water managers into a number of other civil engineering subdisciplines 

cannot be expected. However, the author is convinced that there is 

an area in which their knowledge should exceed what formal training 

succeeded to provide them. 

POUŽIT Í  BETONU VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Základním a rozhodujícím materiálem vodohospodářských 

staveb byl, je a nadále bude beton. V tomto textu se soustře-

díme na betonové nádrže, které jsou ovšem jen dílčím seg-

mentem staveb vodního hospodářství. 

Dosud se v praxi prakticky jen výjimečně setkáváme se si-

tuací, při níž by některý z účastníků výstavby formuloval ně-

jaké speciální požadavky kladené na betonové konstruk-

ce nádrží. Dříve se obvykle za zcela dostačující považova-

la ustanovení platných objektových norem, např. Vodojemy 

(ČSN 73 6650) nebo Zkoušky vodotěsnosti vodárenských 

a kanalizačních nádrží (ČSN 75 0905), případně řady star-

ších typizačních prací, které obsahovaly souhrn v té době 

známých a praxí ověřených postupů pro navrhování i reali-

zaci. Vodohospodářské řešení určilo nanejvýš základní obje-

mové a výškové požadavky, podrobnosti stavebního a tedy 

i konstrukčního řešení dořešil tým projektantů stavební části 

projektu. Tato situace byla zcela běžná až do zhruba polovi-

ny 90. let. Poté, samozřejmě v souvislosti se změnami celé 

společnosti, došlo postupně ke změnám i v této oblasti. Ty-

pizační práce se již řadu let neaktualizují (není, kdo by tuto 

práci zaplatil), technické normy řada lidí začala mylně pova-

žovat za nedůležité, protože z dikce zákona náhle „nezávaz-

né“, dominantní dodavatelé zanikli nebo se transformovali 

(např. Vodní stavby). Současně došlo k významnému útlumu 

investiční činnosti ve vodárenství, jistě i v souvislosti s pokle-

sem spotřeby vody. Od počátku další dekády začaly být po-

stupně zaváděny nové evropské standardy jak pro spoleh-

livost konstrukcí (tzv. Eurokódy), tak pro funkční a stavební 

řešení mnoha různých objektů. Přes všechny tyto změny se 

zdá, že řada z nás stále žije v těch 80. a 90. letech, alespoň 

co se technického řešení staveb týká. Ale reálná situace je 

dnes zcela jiná, má své klady, např.:

• Úroveň poznání, a to i v oblasti betonových konstrukcí 

a jejich chování, významně postoupila. Do praxe byly zave-

deny postupy navrhování zohledňující chování betonových 

konstrukcí v čase, byly teoreticky popsány a v normách zo-

hledněny požadavky souvisící s působením různých dru-

hů prostředí, s korozními účinky, s vlivem objemových změn 

atd.

• Projektanti a investoři nejsou omezováni diktátem mono-

polních dodavatelů. Nic nenutí k místy nesmyslné prefabrika-

ci, neexistují materiálové limity.

• Na rozdíl od minulosti jsou běžně dostupné i vyšší pev-

nostní třídy betonu a zejména betony se speciálními vlast-

nostmi. 

• Rozšiřují se technologie výroby a zpracování betonu, kte-

ré umožňují dosažení dříve nedostupných vlastností. Jde 

např. o beton s rozptýlenou výztuží, betony samozhutnitelné 

(SCC), nové typy bednění, hutnění, úpravy povrchu atd.

• Nové evropské normy (viz výše) jasně definují řadu poža-

davků na betonové konstrukce, jejichž splnění zajišťuje nejen 

statickou spolehlivost ale i požadovanou životnost díla.

• Projektanti staveb mají k dispozici nástroje dokonalé-

ho modelování (jak v oblasti spolehlivosti – MKP apod., tak 

pro výkresové stavební řešení – 3D CAD). Jsou k dispozi-

ci rozsáhlé databáze řešení řady jednotlivých detailů jed-

nak v obecné rovině, jednak od výrobců různých materiá-

lů a prvků.

… ale i zápory:

• Mnohem větší důraz je kladen na ekonomickou stránku 

nových investic nebo rekonstrukcí i provozování vodohos-

podářských děl. S tím obvykle souvisí i tlak na enormní zkra-

cování lhůt výstavby.

• Výrazně v průměru klesla odbornost a profesní zkušenost 

pracovníků na stavbách. Současně systém s dlouhou řadou 

podzhotovitelů vede ke snížení nebo úplné ztrátě zodpověd-

nosti za kvalitní provedení díla.

• Došlo k tomu, co někteří odborníci nazývají revolucí ve vý-

robě cementu (jako rozhodujícího pojiva betonu) – při úspo-

rách paliv nahrazují cementárny jejich podstatnou část mé-
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ně kvalitními (např. i odpadními surovinami), bohužel nesys-

témově. To má významný vliv na výsledné vlastnosti cemen-

tového slínku, např. na chování při objemových změnách, 

i na detaily chemického složení, které jsou pak proměnné 

v závislosti na výrobní šarži. (Na stejně působících, tvaro-

vaných i vyztužených prvcích se při shodných podmínkách 

provádění i ošetřování projevují ve velmi různé intenzitě obje-

mové změny ve formě vzniku trhlin.)

• Požadavky na vlastnosti konstrukcí se v čase významně 

mění a prakticky ve všech oblastech zpřísňují, a to na zákla-

dě národní i evropské legislativy. Zvlášť výrazný je tento ná-

růst v oblasti zdravotní nezávadnosti.

• Stále nízká cena inženýrské práce (včetně té projektové) 

ve vztahu k celkovým investičním nákladům vede zákonitě 

k nižší kvalitě přípravy staveb.

• Přetlak na straně nabídky projektů a realizace způsobe-

ný termínovaným závazkem výstavby čistíren odpadních 

vod a přílivem dotací z fondů EU vedl ve velké řadě přípa-

dů k přípravě a provedení staveb (nejen) nádrží bez dosta-

tečné profesionální úrovně, někdy podle zvyklostí starších 

než třicet let!

• Značné problémy může způsobit nekritické využívání vý-

početní techniky. Software, jako každé lidské dílo, obsahuje 

často chyby a bez důkladné interpretace vede v řadě přípa-

dů k nesmyslným výsledkům, které lze odhalit jen s pomo-

cí zkušeností a „inženýrského citu“. Jako příklad lze uvést lo-

kální extrémy při výpočtech deskostěnových modelů MKP 

i od renomovaných výrobců SW.

• A samozřejmě řada problémů plyne ze samotného pře-

chodu z původních českých norem na nový systém Eurokó-

dů a navazujících standardů.

VÍME,  CO OD BETONU CHCEME?

Základní požadavky na konstrukce jistě vyplývají z funkce 

stavby. U nádrží ve vodním hospodářství zejména určují vy-

užitelný objem, úroveň hladin, napojení na další objekty atd. 

U konstrukcí nesouvisících přímo s vodní linkou jsou poža-

davky obdobné jako u běžných pozemních staveb. Poža-

davky na stavební provedení vodohospodářských nádrží je 

možné rozdělit např. do těchto skupin:

1.  požadavky plynoucí z charakteru stavby a souvisící 

s funkcí, tedy tvar, objem, výškové řešení, trubní vystroje-

ní nádrží apod., 

2.  pro nádrže rozhodující vlastnost – vodotěsnost (nepro-

pustnost),

3.  požadavky ekonomické realizace i provozování,

4.  stabilita stavby a statická spolehlivost celku i jednotlivých 

prvků,

5.  zajištění požadované životnosti a odolnosti proti vlivům 

působícího prostředí,

6.  hygienické požadavky,

7.  požadavky na spolehlivé a snadné provozování – čištění, 

možnost oprav nebo rekonstrukce za provozu, omezení 

nároků na údržbu atd.,

8.  bezpečnost provozu,

9.  další, výše neuvedené požadavky plynoucí z ekonomic-

kých, ekologických, architektonických a jiných aspektů 

výstavby.

Z výše uvedených požadavků je ovšem přesně definována 

jen část. Jasné jsou – obvykle z principu věci – požadavky 

skupin 1. a 8. Normy pro spolehlivost stavebních konstruk-

cí vcelku jasně definují požadavky mezních stavů únosnos-

ti i použitelnosti a tedy podmínky 4. skupiny. Přesto i zde 

jsou nejasné body. U ostatních skupin je řada požadavků 

ovlivněna různou interpretací legislativních nebo normových 

ustanovení, individuální zkušeností projektanta, zvyklostmi 

provozovatele, místními zvyklostmi, individuálními podmín-

kami působení a dalšími vlivy. 

Konkrétními příklady nejasných požadavků mohou být:

• Detailní požadavky na vodotěsnost. Jaký stupeň nepro-

pustnosti volit pro nádrže uvnitř větších stavebních objektů? 

Jaké jsou stavebně-fyzikální souvislosti prosakující vlhkosti 

a prostředí v budovách, resp. jejich obvodových plášťů?

• Místně i časově odlišné požadavky na odvodnění, příp. 

na čištění nádrží. Liší se pohledy různých provozovatelů 

na nutné spády podlah, systém úžlabí nebo žlábků a jejich 

hloubky atd. 

• Požadavky na rovinnost a hladkost povrchů nádrží. 

Podle jakého etalonu vůbec hodnotit hladkost, jak jednotlivé 

stupně ocenit (současné ceníky stavebních prací např. rozli-

šují hlazení betonu podlah dřevěným nebo ocelovým hladít-

kem bez další podrobnosti). Jak objektivizovat kriteria pře-

vzetí plochy?

• Požadavky hygienické, resp. na styk materiálů s pitnou 

vodou jsou sice asi jasné legislativně, obtížnější je situace při 

návrhu a realizaci. Pro betonové konstrukce obecně nejsou 

k dispozici nástroje pro ověřování souladu s platnou vyhláš-

kou in situ. Neexistují údaje výrobců cementů, což souvisí 

i s výše uvedeným rozptylem vlastností. Jak tedy požadavky 

specifikovat, na stavbě provést a poté ověřit? Jaká jsou kri-

téria tvarové vhodnosti z hlediska omezení růstu mikroorga-

nismů na vnitřním líci nádrží?

• Všeobecné požadavky na životnost, trvanlivost a odol-

nost proti vlivům prostředí. Jen výjimečně se v praxi se-

tkáme s číselně jasně vyjádřeným požadavkem na životnost. 

Soustava Eurokódů přitom uvádí např. vztah mezi plánova-

nou životností a tzv. indikativní třídou betonové konstrukce, 

z čehož plynou různé požadavky na detaily řešení – pevnost, 

krycí vrstvu apod.

Často je zřejmé, že stavební řešení současně splní někte-

ré požadavky z různých skupin (např. dostatečná „hladkost“ 

návodních povrchů vodojemu bude vyhovovat požadavkům 

provozním – snadné čištění – i hygienickým), v jiných přípa-

dech si ale budou navzájem odporovat (opět např. „hlad-

kost“ dna a tedy kluzkost bude snižovat bezpečnost při čiště-

ní za provozu). Úkolem správného návrhu a provedení novo-

stavby nebo rekonstrukce je splnění všech relevantních poža-

davků. Na otázku v názvu této kapitoly musíme, bohužel, od-

povědět: Obvykle nevíme, pokud ano, tak ne přesně.

ZVLÁŠTNÍ  POŽADAVKY VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ

Hygienické požadavky

Hygienické požadavky kladené na betonové konstrukce ve  

styku s pitnou, resp. upravovanou vodou:

• Nejen hmoty v přímém styku s pitnou vodou musí vyhovět 

požadavkům Vyhlášky 409/2005 Sb. [5]. Požadavek se pře-

neseně týká i např. prvků nad nádržemi, kde může docházet 

k odkapu kondenzátu. 

• Ve vodárenství se při zpřísňování hygienických požadav-

ků bude prokazovat vhodnost samotného betonu pro styk 

s pitnou vodou. Problémem pro zhotovitele pak bude dolo-

žit požadovanou vhodnost. Upozorňuje se na fakt, že již by-

la zavedena evropská norma hodnotící vliv průmyslově vy-

ráběných cementových výrobků na vodu určenou k lidské 
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spotřebě [3]. Už před více než dvaceti lety bylo v původní 

ČSN 73 1209 ustanovení o hygienické vhodnosti cementu 

v betonu ve vodárenských nádržích!

• U materiálů pro sanace betonových konstrukcí platí stej-

né zásady, projekt přitom musí jasně specifikovat technické 

a hygienické požadavky na materiály a postupy.

• Vrstvy, které budou překryty jinými tenkovrstvými úprava-

mi při sanacích, by nutně nemusely přísná kritéria splňovat, 

rozhodující bude vhodnost povrchové úpravy a její schop-

nost zabránit vyluhování z překrytých vrstev. 

• Zásadně je nutné vyhýbat se hmotám umožňujícím nebo 

dokonce podporujícím vznik mikroorganických znečištění, 

jako jsou např. akrylátové nátěry nebo tmely apod. (vžívá se 

pojem „minerální hmoty bez organických příměsí“).

Požadavky mezních stavů použitelnosti

Požadavky mezních stavů použitelnosti jsou obsaženy 

v dnes již plně zavedených a od dubna 2010 jedině plat-

ných částech Eurokódů – viz [1] a [8]. Rozhodující pozornost 

je nutné věnovat omezení šířky trhlin – upozorňuje se na Ná-

rodní přílohu [9] s upřesněním limitních hodnot. Dlouhodo-

bá zkušenost ukazuje, že významný vliv na celkovou spo-

lehlivost a porušení trhlinami má chování mladého betonu při 

omezení vynucených přetvoření od objemových změn, te-

dy zákonitý vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla 

a smršťování – charakteristický průběh ilustruje obr. 1. 

Šířka trhlin jak od těchto účinků, tak od běžného zatíže-

ní je významným faktorem ovlivňujícím vodotěsnost, odol-

nost proti účinkům prostředí, potažmo životnost konstruk-

ce. Obr. 2 ukazuje vztah šířky trhliny a průběhu vyluhování 

při průsaku vody, obr. 3 pak vliv šířky trhlin na proces kol-

matace – samoutěsnění.

Požadavky odolnosti proti specifickým účinkům 

prostředí v čistírenství

Především v oblasti nádrží čistíren odpadních vod je defino-

vání podmínek působení obtížné vzhledem k různorodos-

ti složení odpadních vod, a to jak pro různost kombinací ko-

munálních a průmyslových odpadů, tak pro změny v průbě-

hu čistícího procesu. Průměrný obsah některých agresivních 

iontů a dalších látek v komunální odpadní vodě uvádí např. 

ČSN 75 6101, nejde ale o seznam vyčerpávající. Za pod-

statné je třeba považovat i vliv směsi agresivních plynů nad 

hladinami v uzavřených nádržích čistíren, vyluhovací agresi-

vitu a účinky kondenzované (tedy destilované, hladové) vo-

dy na povrchu zastropení nádrží, vliv provzdušňování, dáv-

kování některých dalších sloučenin dávkovaných do odpad-

ní vody (např. síranů), a zejména působení mrazu na prvky 

nad hladinou a v oblasti jejího kolísání, jak u otevřených, tak 

u zakrytých nádrží (obr. 4).

Obr. 1 Charakteristické trhliny jako důsledek omezení vynuceného 

přetvoření (nezasypaný vodojem při zkoušce vodotěsnosti, trhliny před 

kolmatací) ❚ Fig. 1 Typical cracks as a result of limiting forced 

deformation (unburied tank during the test of watertightness, cracks 

before colmatage)

Obr. 2 Průběh vylouhování Ca (OH)2 z trhlin v betonu (g/10 mm délky 

trhliny) [11] ❚ Fig. 2 Process percolation of Ca (OH)2 from cracks 

in concrete (g/10 mm of the length of the crack) [11]

Obr. 3 a) Výpočtové křivky samoutěsnění, b) vliv kolmatace trhlin 

na pokles počátečního průsaku [11) ❚ Fig. 3 a) Calculated curves 

of choking, b) the effect on the drop of the initial leakage [11]

1

2

3a

3b
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Požadavky na odolnost proti specifickým vlivům 

prostředí ve vodárenství

Rozhodující vliv má vysoká vlhkost, resp. přímý styk s vodou. 

Průvodními jevy jsou vyluhování (jev v německy mluvících ze-

mích známý jako „hydrolytická koroze“) – viz obr. 5, koroze 

probíhající i bez přítomnosti kyslíku (způsobená vysokým ob-

sahem chlóru po nadávkování), působení dalších dávkova-

ných prvků nebo sloučenin (ozón, sírany), zvýšené riziko koro-

ze výztuže nad hladinou a zejména v oblasti kolísání hladiny.

Pro připomenutí trocha chemie. Cementový slínek (portland-

ských cementů) je tvořen především čtyřmi petrografickými 

složkami. Jsou to trikalciumsilikát (CaO)3 . SiO2 (zkráceně C3S, 

alit), dikalciumsilikát (CaO)2 . SiO2 – (C2S, belit), tetrakalcium-

aluminátferit (CaO)4 . Al2O3 . Fe2O3 (C4AF, celit) a trikalcium-

aluminát (CaO)3 . Al2O3 (C3A). Ty ve styku se záměsovou vo-

dou exotermně reagují (hydratují), což je chemický a fyzikál-

ní proces, při němž kašovitá směs cementu s vodou přechází 

do tuhého a tvrdého stavu. Vytvářejí se hydratované sloučeni-

ny (řady kalciumhydroaluminátů a kalciumhydrosilikátů s růz-

ným množstvím chemicky vázané vody), vzniká komplexní 

krystalická struktura, a z částí alitu a belitu volný hydroxid vá-

penatý Ca(OH)2, který dále částečně disociuje. Výsledkem je 

vysoce alkalické prostředí s pH v hodnotě cca 12,6. Ocel be-

tonářské výztuže je v takových podmínkách pasivována – ne-

může docházet k běžné korozi oxidací (obr. 6).

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 je ale jednak rozpustný (při sty-

ku s vodou, zejména proudící a „hladovou“ je vyluhován – 

dochází k hydrolytické korozi), jednak reaguje se vzdušným 

CO2 (při procesu karbonatace). Výsledkem obou procesů je 

postupný pokles pH a následná koroze oceli.

ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ  A  ÚČINKY PROSTŘEDÍ 

Zásadním požadavkem na stavební provedení je vysoká ži-

votnost v daných podmínkách, při minimálních nákladech 

na údržbu a opravy. Kategorizaci staveb podle požadované 

životnosti zavádí soubor Eurokódů – doporučená třída běž-

ných betonových konstrukcí je S4 s návrhovou životností 

padesát let. U vodárenských staveb by se mělo, domnívám 

se, uvažovat s vyšší třídou konstrukce a delší návrhovou ži-

votností, a to především s ohledem na význam zásobování 

vodou. Změna Z1 Eurokódu ČSN EN 1990 (Zásady navrho-

vání konstrukcí) přitom zařazuje stavby vodního hospodářství 

včetně vodojemů (kromě hrází a jezů) v Národní příloze opět 

do kategorie 4 s informativní návrhovou životností padesát 

let, tedy stejnou, jako pro běžné budovy. 

Účinky prostředí působícího na konstrukce a prv-

ky nádrží vodohospodářských staveb můžeme shrnout 

v několika bodech:

• Ve všech případech vysoká vlhkost až po relativní nasycení 

vzduchu, doprovázená agresivním působením sloučenin ob-

sažených nebo dávkovaných jak ve vodě, tak nad hladinou, 

i v prostorech bez otevřené hladiny. Významný je vliv iontů 

SO2, NH4, Cl2, O3 a různých síranů.

• U nádrží dlouhodobé působení vodního tlaku na návodní 

líc, někdy se stálou ale často s proměnlivou hladinou. I při pH 

v neutrální oblasti a běžné tvrdosti vody vysoké riziko vyluho-

4a
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vání povrchových vrstev. Zvyšuje se s klesající tvrdostí a s ros-

toucí rychlostí proudění a výměny vody v nádrži.

• Střídání směru působení rozhodujícího zatížení, velmi ne-

obvyklé pro jiné typy konstrukcí. Má to zásadní vliv na prů-

běh a chování trhlin.

• U zastropených nádrží velmi stabilní teploty prostředí ovliv-

ňované jen sezónním kolísáním teploty vody o několik °C. Při 

nízké vnitřní teplotě je běžné působení mrazu na stropní kon-

strukci i při vysokém zásypu nebo tepelné izolaci.

• U otevřených nádrží působení mrazu na stěny a další prvky 

nad hladinou a zejména v oblasti kolísání hladiny.

• Na vnějším líci většinou působení zeminy obsypu a zásy-

pu včetně prosáklých srážkových vod. U solitérních vodoje-

mů jen výjimečně účinky podzemní vody, ty jsou naopak běž-

né u nádrží tvořících suterény budov úpraven vody a u nádrží 

čistíren, budovaných vesměs v údolních nivách.

• Dno a stěny nádrží jsou běžně čištěny tlakovou vodou se 

značnou intenzitou proudu, v periodě několika měsíců. Zvý-

šené riziko abraze.

• Při návrhu a realizaci jak nových staveb, tak při sanacích 

starších objektů je třeba vzít v úvahu výše popsané působe-

ní prostředí a přizpůsobit mu konstrukční, materiálové i tech-

nologické řešení. Pro dosažení navrhované životnosti je 

nutné:

– Monolitické konstrukce navrhovat z betonů vyšších tříd 

(dnes běžně C 25/30 a C 30/37 oproti dříve běžným B 20 

nebo ještě dříve B 170, tedy nárůst až o tři pevnostní tří-

dy!), uplatnit zvláštní požadavky na ochranu proti působí-

címu prostředí – např. mrazuvzdornost stropů, v nádržích 

odolnost proti hydrolytické korozi.

– Navrhnout konstrukci s omezenou šířkou trhlin, které 

představují riziko jak pro životnost (přístup korozního média 

k výztuži), tak pro základní požadovanou vlastnost – vodo-

těsnost. Upozorňuje se na zásadní význam omezení trh-

lin od účinků omezení vynucených přetvoření (nebo jiným 

výrazem od objemových změn). Pro kontrolu šířky trhlin je 

rozhodující správné vyztužení.

– Omezit účinky objemových změn správnou specifikací 

požadovaných vlastností betonu jak v konečném stavu, tak 

při provádění (množství a druh cementu, vodní součinitel, 

kamenivo vylučující alkalickou reakci, odsunutá doba dosa-

žení požadovaných pevností atd.).

– Pro stropy nádrží používat přednostně kompaktní strop-

ní desky lokálně podpírané sloupy, s vyloučením tyčových 

prvků – trámů a průvlaků, do nichž se koncentruje zatížení, 

citlivých na ohyb a vznik trhlin. 

– Navrhnout a realizovat dostatečné krytí výztuže beto-

nem, především nad hladinou a v oblasti jejího kolísání. 

Běžně 30 a více mm.

ZÁVĚR –  ZÁSADY A OBECNÁ DOPORUČENÍ

Dále uvedená doporučení a zásady vycházejí zejména ze 

zkušeností z navrhování a realizací řady staveb, a to i nejno-

vějších při použití již platících Eurokódů, a jsou plně v soula-

du s obdobnými požadavky v řadě dalších zemí. Především 

v Německu byla již větší část z nich implementována do ná-

rodních technických standardů. 

Nové objekty – zásady navrhování

• Navrhovat pro styk s vodou pokud možno nedilatova-

né celky pouze s pracovními spárami, z kvalitního beto-

nu, s jasně definovanými vlastnostmi omezujícími vliv ome-

zení vynucených přetvoření (tzv. objemové změny). Zjed-

nodušit tvar a odstranit citlivé detaily za cenu zvýšené po-

zornosti při výpočtu a vyššího stupně vyztužení. Zdůrazňu-

je se význam správného tvarového a materiálového návrhu 

spár. 

• Zakomponovat spádové prvky odvodnění přímo do nos-

né konstrukce nádrží – desky dna. Odstraňuje se nabeto-

nování mazanin a problém jejich přídržnosti na konstrukci 

za cenu větší technologické náročnosti. Osvědčuje se pou-

žití speciálních vibračních a hladících vedených lišt.

• Použít tzv. drenážní fólie pro bednění stěn s výslednou 

vysoce kompaktní a hladkou povrchovou vrstvou. Vyloučit 

plastové distanční vložky pro krycí vrstvy.

• Navrhovat stropní konstrukce s vyloučením tyčových prv-

ků – trámů a průvlaků, které jsou citlivé na koncentraci za-

tížení a rozvoj trhlin. Konstrukce musí být navržena přede-

vším na mezní stavy použitelnosti, tedy na šířku trhlin!!!

• Pro části staveb pozemního charakteru věnovat zvýše-

nou pozornost stavebně-fyzikálnímu řešení. Limitní hodno-

ty šířky trhlin volit především v závislosti na vlhkosti a dal-

ším korozním působení.

• Konstrukci navrhovat z betonu vhodných vlastností 

(v souladu s doporučením ČSN EN 206-1 Z3) – pevnostní 

třída C25/30 nebo C30/37, určení příslušného stupně vli-

vu prostředí.

• Navrhovat zpomalení rychlosti tvrdnutí betonu (dosažení 

Obr. 4 Účinky mrazu na beton, a) v oblasti kolísání 

u otevřených nádrží, b) nad hladinou v kombinaci 

s alkalickou reakcí kameniva,  ❚ Fig. 4 Frost effects on 

concrete, a) in the area of fluctuations of open reservoirs, 

b) above the water surface, 

Obr. 5 a) Povrch sloupu ve vodojemu po vyluhování, 

b) hluboká degradace stěn v ozonizaci (stáří obou nádrží 

cca třicet let) ❚ Fig. 5a) Surface of a pier in the tank 

after percolation, b) deep degradation of the walls in 

ozonization (age of both reservoirs – some 30 years)

Obr. 6 Pourbaixův diagram pro systém Fe – H2O 

při 25 °C [12] ❚ Fig. 6 Pourbaix diagram for system 

Fe – H2O at 25 °C [12]
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požadované pevnosti až po např. devadesáti dnech), ome-

zit množství cementu, popílku, příp. mikrosiliky ve směsi.

• Navrhovat a konstruovat výztuž především s ohledem 

na omezení trhlin, zajištění životnosti ochranou výztuže kry-

cí vrstvou c
min

= 30 mm, c
nom

= 45 mm.

• Podrobně specifikovat požadavky na pomocné a jiné prv-

ky (např. těsnící pásy, úpravu povrchu, úpravu pracovních 

spár atd.).

Nové objekty – zásady pro realizaci:

• Používat hladké, vodotěsné bednění, bez odbedňovacích 

olejů, nikdy dřevěné bednící prvky přímo na líc betonu. Nej-

běžnější úprava pomocí drenážní fólie pro dosažení kom-

paktní povrchové vrstvy bez pórů a dutin.

• Vyloučit umělohmotné distanční vložky, používat betonové 

nebo vláknobetonové.

• Omezit hodnotu vodního součinitele w/c < 0,5.

• Povrchovou úpravu dna provádět vakuovým rotačním 

hlazením nebo vedeným vibračním hlazením. V závislos-

ti na technologii definovat v projektu (specifikaci) požadavky 

na přesnost provedení.

• Používat osvědčené a systémově kompatibilní pomocné 

prvky – těsnění pracovních spár (pásy, plechy s integrova-

nou bobtnající vrstvou, bobtnající pásky nebo tmely, injek-

tážní zabudované prvky), těsnění dilatačních spár (vždy elas-

tomerní vnitřní pásy dostatečné šířky, správně uložené, aby 

umožňovaly bezpečný únik vzduchu při betonáži), distanční 

a rozpěrné prvky atd.

• Ošetřovat beton (zakrytí, kropení atd.) minimálně po do-

bu jednoho týdne po odbednění, lépe 10 až 14 dní. Omezit 

přímý sluneční osvit zejména v letních měsících dva až čty-

ři týdny.

Zásady pro rekonstrukce a sanace

• Pouhé obnovení původního technického stavu stavby = 

chybná strategie!!!

• Nový stav má co nejvíce odpovídat současným poznat-

kům a požadavkům jak z hlediska stavebních konstruk-

cí, jejich materiálů a ochrany, tak z hledisek vodohospodář-

ských!!!

• Pokud je to technicky a ekonomicky možné, má se při 

opravách a rekonstrukcích postupovat obdobně, jako při ná-

vrhu a realizaci zcela nové nádrže.

• Podkladem pro návrh každého sanačního zásahu musí být 
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odborně vypracovaný stavebně technický průzkum a součas-

ně co nejhlubší znalost působení prostředí na konstrukci.

• U nádrží v budovách minimalizovat vnitřní provozní teplo-

tu v interiéru (v zimě) pro snížení odparu a pro optimalizaci 

funkce obvykle nedostatečného obvodového pláště. Pokud 

možno zakrývat hladiny se separátním odvětráním. 

• Pokud možno volit náhradu korozně citlivých konstrukcí 

s tyčovými prvky. Není-li to možné, pak zvýšenou pozornost 

věnovat reprofilaci trámů a průvlaků i vzhledem k působení 

prostředí nad hladinou.

• Kde je to možné a vhodné, preferovat přibetonování před 

tenkovrstvými reprofilacemi. Výhodou je jasná kontrola polo-

hy přidané výztuže se zvýšeným krytím a obvykle větší ho-

mogenita materiálu – betonu vyšší pevnostní třídy s jasně 

specifikovanými vlastnostmi. 

• Sanace konstrukcí (tedy preparaci a následnou reprofilaci 

poškozených ploch) provádět za trvalého odborného dozoru, 

celoplošně, na základě diagnostiky a operativního průzkumu.

• Při existenci kvalitních, soudržných a neporušených omí-

tek na návodním líci ponechat je a opravit pouze místa po-

škozená lokálně.

• Zvážit možnost užití celoplošných vystýlek či obkladů 

na návodním líci z důvodů hygienických, překlenutí existují-

cích aktivních trhlin, vodotěsnosti atd. podle korozního sta-

vu a podmínek působení lze volit provedení jak s kontrolova-

nou vzduchovou mezerou (pokud nehrozí koroze skrytého lí-

ce betonu), tak kontaktní provedení se zainjektováním a pa-

sivací betonové konstrukce. Volba je možná i co do druhu 

materiálu – existují a v rámci EU byly realizovanými stavbami 

ověřeny různé metody vložkování, např. nopovanými deska-

mi z PE, epoxidovými lamináty se skleněnými vlákny, skleně-

nými deskami, fóliemi apod.

A jedna společná zásada: betonové konstrukce ve vodá-

renství běžně není nutné opatřovat sekundární ochranou 

proti působení vlivů prostředí. Konstrukce nebo její sanace 

jen musí být řádně navržena a provedena s jasným vědo-

mím všech souvislostí.

Text článku byl posouzen odborným lektorem.

Ing. Richard Schejbal

HYDROPROJEKT CZ, a. s.

Táborská 31, 140 00 Praha 4

tel.: 261 102 458, mob.: 606 485 800

e-mail: richard.schejbal@hydroprojekt.cz 

Obr. 7 Povrch stěny při užití drenážní fólie, a) odbedněná část, 

b) detail ❚ Fig. 7 Surface of a wall when using drainage sheeting, 

a) demoulded section, b) detail

Obr. 8 Vystýlka stěn a obložení sloupů vodojemu deskami / fólií z PE 

❚ Fig. 8 Brickwork of the walls and column cladding of the tank made 

with boards / sheeting from PE

Nafufill KM 250

MC-Bauchemie s.r.o
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Tel: 311 545 155
info@mc-bauchemie.cz

Zkoušeno dle RWS

Geniální univerzál pro sanaci 
a protipožární ochranu
Se správkovou maltou Nafufi ll KM 250 dosáhnete 
dlouhodobé sanace vašich betonových ploch a plné-
ho obnovení únosnosti železobetonových konstrukcí. 
Tato polymery modifi kovaná cementová malta dopo-
sud jako jediná nabízí splnění požadavků na sanační 
zásahy nejen v pozemní a občanské výstavbě, ale i pro 
stavebně požární ochranu tunelových staveb. Tím vám 
poskytujeme jedinečnou záruku jistoty.

�  Nehořlavá stavební hmota třídy A1

� Odolná požáru, třída požární odolnosti F90

� Schválen systém pro třídu zatížení M3 
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