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Podzemné priestory budov sa v  súčasnosti 

často navrhujú a  zhotovujú ako vodoneprie-

pustné betónové konštrukcie. Napriek dlho-

ročným skúsenostiam s  touto technológiou sa 

stále vyskytuje veľa porúch v  dôsledku chýb 

pri ich navrhovaní a  zhotovovaní. Táto skutoč-

nosť bola podnetom na  vydanie Smernice pre 

vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele 

vane (2012). V  príspevku sa uvádzajú vybrané 

požia davky na tento progresívny typ zakladania, 

ktoré sa nenachádzajú v  eurokódoch na  navr-

hovanie. ❚ Underground spaces of buildings 

are currently often designed and executed as 

watertight concrete structures. Despite many 

years of experience with this technology, 

many failures still occur due to errors in their 

design and execution. This was the impulse for 

issuing the Guideline for Watertight Concrete 

Structures – White Box. This paper presents 

selected requirements for this progressive type 

of foundation structures that are not included in 

the Eurocodes for design.

Betón má v  konštrukcii okrem nosnej 

funkcie často aj iné úlohy: vodoneprie-

pustnosť, ohňovzdornosť a pod. Vodo-

nepriepustnosť betónu sa v  minulosti 

požadovala predovšetkým pre hydro-

technické stavby. V posledných deká-

dach sa rozšírila i na konštrukcie, ktoré 

sú vystavené účinkom podzemnej vo-

dy, napr. podzemné časti budov, pod-

zemné garáže a tunely. V minulosti bo-

li tieto konštrukcie chránené povrcho-

vými hydroizoláciami na  báze asfaltov 

alebo plastov. Ak hydroizoláciu zabez-

pečuje betón svojou vodonepriepust-

nosťou, má to viaceré výhody:

• zmenšenie počtu pracovných po-

stupov (odpadne zhotovenie izolácie 

a jej ochrana),

• ľahšia lokalizácia a  oprava prípad-

ných netesností,

• betón má väčšiu životnosť ako povr-

chové izolácie.

Pre podzemné konštrukcie, kde má 

betón aj hydroizolačnú funkciu, sa za-

užíval názov biele vane (ďalej BV). Ich 

výhody sú natoľko zrejmé, že dosiahli – 

tak, ako to je už dlhšie v zahraničí – do-

minantné postavenie pri zakladaní bu-

dov aj v ČR a SR.

Česká betonárska spoločnosť (ČBS) 

vydala v roku 2007 druhé vydanie pub-

likácie Bílé vany: vodotěsné betonové 

konstrukce – technická pravidla ČBS 02 

[1]. Technické pravidlá sú prekladom 

rakúskej smernice [2]. 

V  marci 2012 vydala Slovenská ko-

mora stavebných inžinierov Smernicu 

pre vodonepriepustné betónové kon-

štrukcie – biele vane (ďalej SmeBV) [3] 

(obr. 1). SmeBV je kompatibilná s  eu-

rópskymi normami (eurokódy) na navr-

hovanie betónových konštrukcií a  do-

pĺňa ich o  špeciálne požiadavky sú-

visiace s  navrhovaním, zhotovovaním 

a  skúšaním vodonepriepustných be-

tónových konštrukcií. Potreba vydania 

tejto smernice vyplynula jednak z  ne-

dostatku poznatkov o  zásadách na-

vrhovania a  zhotovovania BV v  praxi, 

ako aj rozdielnych podmienok, ktoré 

sa prejavili pri používaní nemeckej ale-

bo rakúskej smernice na  Slovensku. 

Pre ilustráciu možno uviesť požiadavku 

rakúskej smernice používať na BV ce-

menty bez trikalciumaluminátu (C3A). 

V čase prác na smernici sa takéto ce-

menty na Slovensku nevyrábali. 

SmeBV predstavuje súčasný stav po-

znania, najmä na  základe v  Nemec-

ku publikovaných odborných [4], [5], [6] 

a vedeckých prác [7], [8], vlastných po-

znatkov a skúseností autorov. Podmien-

ky pôsobenia podzemnej vody a zem-

nej vlhkosti (triedy namáhania) a stupne 

vodonepriepustnosti (triedy využívania) 

sú prevzaté z  nemeckej smernice [4]. 

SmeBV je praktickou pomôckou na na-

vrhovanie, zhotovovanie a  údržbu BV. 

Pri dodržaní v smernici uvedených po-

žiadaviek by mala byť dosiahnutá poža-

dovaná používateľnosť a trvanlivosť BV. 

INFORMÁCIE O  OBSAHU 

SMERNICE

Pri tvorbe SmeBV bola snaha v  maxi-

málnej miere využiť aktuálne znenie eu-

rokódov a uvádzať iba špeciálne požia-

davky a doplnky, ktoré sú odlišné alebo 

sa neuvádzajú v eurokódoch. Pri navr-

hovaní BV sa vychádza z  návrhu kon-

štrukcie na  medzné stavy únosnosti 

od  účinkov priameho zaťaženia. Návrh 

podľa SmeBV zohľadňuje predovšet-

kým špecifické požiadavky a  aplikač-

né pravidlá pre používateľnosť a  trvan-

livosť vodonepriepustných betónových 

konštrukcií.

PREDPOKLADY UPLATNENIA 

SMERNICE

Podľa smeru tesniacej funkcie možno 

konštrukcie rozdeliť do  dvoch skupín. 

Prvú skupinu tvoria konštrukcie, ktoré 

bránia presakovaniu podzemnej vody 

do vnútorných priestorov stavby. Do tej-

to skupiny patria podzemné konštrukcie 

budov, technologické šachty, kolekto-

ry, podzemné parkovacie garáže, tune-

ly a pod. Do druhej skupiny sa zaraďujú 

konštrukcie, ktoré sa využívajú na zadr-

žiavanie vody v konštrukcii. Do tejto ka-

tegórie patria nádrže, kanalizačné zbe-

rače, vodovodné potrubia a pod.

SmeBV platí primárne pre prvú sku-

pinu. Sú to najmä podzemné priestory 

budov, navrhované a zhotovované pod-

ľa EN 1992, EN 206-1 a EN 13670, kde 

má betón popri nosnej funkcii aj úlohu 

tesnenia proti podzemnej vode a zem-

nej vlhkosti. Vodonepriepustné betóno-

vé konštrukcie sú, čo sa týka priesaku 

vody, rovnocenné konštrukciám s von-

kajšími plošnými hydroizoláciami. 

Pravidlá uvedené v SmeBV je možné 

primerane použiť aj pre iné typy betó-

nových konštrukcií. SmeBV neplatí pre 

tunely a mosty, aj keď i pre tieto stav-

by možno použiť koncepciu BV. V do-

pravných stavbách sa koncepcia BV 

využíva najmä pre hĺbené časti tunelov, 

podjazdov, podchodov a galérií. Hĺbe-

né úseky sa budujú v otvorenej staveb-

nej jame a po vybudovaní konštrukcie 

sa zasypú. V razených úsekoch, ktoré 
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sú budované banským spôsobom, sa 

systém BV používa zriedkavo. 

PODMIENKY PÔSOBENIA 

PODZEMNEJ VODY

Pri návrhu vodonepriepustnej betónovej 

konštrukcie treba zohľadniť podmienky 

pôsobenia podzemnej vody a  zemnej 

vlhkosti. Na  základe ich posúdenia sa 

stanoví trieda namáhania BV. Tab. 3.1 

v SmeBV obsahuje vysvetlivky k obom 

triedam namáhania a ich porovnanie. 

Pre trvanlivosť konštrukcie je dôleži-

té aj zistenie druhu a koncentrácie ag-

resívnych látok v  zemine a  podzem-

nej vode. Za  účelom analýzy zeminy 

a  podzemnej vody a  na  určenia návr-

hovej výšky hladiny podzemnej vody 

treba pred projektovaním urobiť geo-

technický prieskum. Vodonepriepustná 

časť konštrukcie sa navrhne na najvyš-

šiu hladinu podzemnej, ložiskovej, prí-

padne záplavovej vody, ktorá sa, na zá-

klade dlhodobých meraní alebo pred-

pokladaných podmienok, môže vyskyt-

núť počas plánovanej životnosti stavby. 

POŽIADAVKY NA  KVALITU 

PODZEMNÝCH PRIESTOROV

Na  základe jednoznačných požiada-

viek investora na účel využívania pod-

zemných priestorov sa stanoví trieda 

využívania (stupeň vodonepriepustnos-

ti). Tab. 3.2 v SmeBV obsahuje vysvet-

livky k triedam využívania a príklady po-

užitia. Podrobnejšie rozdelenie triedy A 

pre zvýšené nároky na kvalitu prostre-

dia podzemných priestorov uvádza [5].

VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN

V súvislosti s  rozšírenou výstavbou vo-

donepriepustných betónových kon-

štrukcií treba spresniť význam označe-

ní vodotesný a vodonepriepustný mate-

riál. Vodotesný (wasserdicht, waterpro-

of) materiál je definovaný ako materiál, 

do  ktorého neprenikne tlaková voda, 

kým do  vodonepriepustného (wasser-

undurchlässig, watertight) materiálu pre-

nikne voda do určitej hĺbky. Ako vodo-

nepriepustná sa betónová konštruk-

cia označuje vtedy, ak od účinku tlako-

vej vody nevzniknú na  vzdušnej stra-

ne viditeľné priesaky. Aj keď betón nie 

je z  fyzikálneho hľadiska vodotesný, 

cez prvok hrubší ako 150 mm prechá-

dza na  vzdušnú stranu len veľmi malé 

množstvo voľnej zámesovej vody, kto-

rá nie je viazaná hydratačnými produkt-

mi [6]. Na vzdušnej strane zostáva be-

tónový povrch suchý, lebo transportná 

kapacita vzduchu je pri bežnom vetraní 

o  jeden rád vyššia ako množstvo vod-

nej pary uvoľnenej pri vysychaní betónu. 

Vodonepriepustnosť betónu sa pre-

ukazuje skúškou presiaknutia tlakovou 

vodou podľa EN 12390-8. Ako vodo-

nepriepustný sa označuje betón, kto-

rého maximálny priesak pri skúške ne-

prekročí 50 mm [9]. Takýto betón je nie-

len vodonepriepustný, ale aj trvanlivý 

a  pri vhodnom zložení dobre odoláva 

účinkom chemicky agresívneho pros-

tredia.

Model transportu vlhkosti v betóne je 

zobrazený na obr. 2. Ohraničenie hod-

noty w/c nemá obmedziť iba hĺbku prie-

saku vody pod tlakom (oblasť tlakovej 

vody), ale aj celkový transport vlhkos-

ti cez hrúbku betónového prvku, pre-

dovšetkým v oblasti kapilárnej nasiaka-

vosti, aby mladý betón na vzdušnú stra-

nu odvádzal difúziou vodnej pary iba 

vlastnú vlhkosť. Hĺbka priesaku vody 

v  správne navrhnutom, spracovanom 

a  ošetrovanom betóne dosahuje naj-

viac 70 mm. Na vzdušnej strane prebie-

ha odparovanie vlastnej vlhkosti zatvrd-

nutého betónu. Difúzna oblasť dosahu-

je hrúbku 40 až 80 mm [10]. Hrúbka vo-

donepriepustného betónového prvku 

(stena, základová doska) by mala byť 

navrhnutá tak, aby nedošlo k prekrýva-

niu kapilárnej a difúznej oblasti. Vytvore-

nie jadrovej oblasti, v ktorej neprebieha 

kapilárna nasiakavosť ani difúzia vodnej 

pary, zabráni transportu vlhkosti z  ná-

vodnej na vzdušnú stranu prvku. 

KONCEPCIE NÁVRHU 

A  ZHOTOVOVANIA

Navrhovanie podľa SmeBV zohľadňu-

je špecifické požiadavky na používateľ-

nosť a  trvanlivosť vodonepriepustných 

betónových konštrukcií. Pri ich navrho-

vaní sa vychádza z návrhu konštrukcie 

na medzný stav únosnosti, kde sa jed-

notlivým nosným prvkom pridelil podiel 

na prenose zaťaženia a overila odolnosť 

na všetky relevantné zaťaženia. Realizá-

ciou viacerých opatrení, ako napr. ob-

medzením šírky trhlín alebo ich doda-

točným utesnením, možno navyše zho-

toviť vodonepriepustnú betónovú kon-

štrukciu BV zodpovedajúcu požiadav-

kám investora. 

Z  hľadiska vzniku a  rozvoja deliacich 

trhlín sa rozlišujú tri koncepcie návrhu 

a zhotovenia konštrukcie BV:

• konštrukcia bez deliacich trhlín sa 

dosiahne konštrukčnými, technologic-

kými a výrobnými opatreniami,

• konštrukcia s deliacimi trhlinami so 

šírkou umožňujúcou ich samoutes-

nenie (tab. 1) sa dosiahne návrhom 

a usporiadaním betonárskej výstuže, 

• konštrukcia s  deliacimi trhlinami 

s maximálnou šírkou podľa tab. 7.1N 

v  EN 1992-1-1, ktoré sa dodatočne 

utesnia.

Okrem všeobecných požiadaviek 

EN  13670 treba pri zhotovovaní BV 

zohľadniť aj špecifické požiadavky na 

obmedzenie účinkov objemových 

zmien. Uprednostňujú sa betónové kon-

 štrukcie bez dilatačných škár, o to väč-

šiu pozornosť treba venovať rozmiest-

neniu a zhotoveniu pracovných škár, ako 

aj ošetrovaniu betónu. Prevencia pro-

ti vzniku veľkých rozdielov teplôt med-

zi rôznymi miestami v  konštrukcii (tep-

lotný spád) predpokladá realizáciu účin-

ných opatrení vedúcich k  obmedzeniu 

odovzdávania tepla medzi konštruk-

ciou a  okolitým prostredím. Zhotovo-

vanie BV v  zime má, na  základe do-

terajších skúseností, viacej výhod 

oproti betónovaniu v letnom období.

Obr. 1 Smernice pre vodonepriepustné 

betónové konštrukcie – biele vane ❚ 

Fig. 1 Guideline for Watertight Concrete 

Structures – White Box

Obr. 2 Model transportu vlhkosti v betóne pri 

jednostrannom účinku tlakovej vody [10] 

❚ Fig. 2 Model of moisture transport in 

concrete by unilateral water pressure [10]
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KONTROLA 

VODONEPRIEPUSTNOSTI

Kontrola vodonepriepustnosti je doplňu-

júce overenie používateľnosti BV podľa 

EN 1992-1-1 čl. 7.1, ods. (1). Pri kon-

trole obmedzenia šírky trhlín sa uvažuje 

častá kombinácia zaťažení. Na kontrolu 

obmedzenia šírky trhlín platí čl. 7.3 uve-

denej normy.

Pri kontrole obmedzenia šírky trhlín sa 

zohľadňuje časový vývoj vnútorných síl, 

ak je potrebné vo všetkých smerodaj-

ných štádiách – tvrdnutia betónu, zho-

tovovania, užívania – s ohľadom na ak-

tuálnu hodnotu efektívnej pevnosti be-

tónu v ťahu fct,eff.

Pre triedu využívania A a triedu namá-

hania 1 treba preukázať, že výška tla-

čenej oblasti x v prvkoch s čiastočnými 

trhlinami od ohybových momentov a vy -

nútených napätí spĺňa podmienku x ≥ 

30 mm a x ≥ 1,5 dg, kde dg je maximálny 

rozmer zrna kameniva. Dodržanie tejto 

podmienky má zabrániť priesaku vody 

cez čiastočné (ohybové) trhliny. 

Ak sa pri triede namáhania 1 pripúš-

ťa v BV dočasný priesak vody cez de-

liace trhliny, potom sa ich návrhová šír-

ka, v závislosti od hydraulického spádu 

(obr. 4), obmedzuje podľa tab. 1. Pri do dr-

žaní tabuľkových hodnôt možno pred-

pokladať, že vplyvom samoutesnenia 

trhlín sa po čase výrazne obmedzí po-

čiatočný priesak vody, nemožno však 

vylúčiť vlhké plochy na povrchu betónu. 

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY 

NA  BETÓN BV

Pre vodonepriepustné betónové kon-

štrukcie sú vhodné betóny pevnostnej 

triedy C20/25 a  C25/30. Vyššie pev-

nosti nie sú vhodné, nakoľko úmerne 

s nárastom pevnosti betónu sa zvyšu-

je plocha výstuže potrebnej na kontro-

lu šírky trhlín, resp. náklady na ich do-

datočné utesnenie. 

Na výrobu betónu do BV sa zvyčajne 

používajú čo najnižšie dávky cemen-

tov s nízkym alebo veľmi nízkym hyd-

ratačným teplom, prímesi typu II, čia-

ra zrnitosti kameniva obvykle s  maxi-

málnym zrnom Dmax 22 pre základo-

vé dosky a Dmax 16 pre steny a prísady 

umož ňu júce zníženie dávky zámesovej 

vody (w/c ≤ 0,55), pri dodržaní požado-

vanej konzistencie betónu v čase jeho 

ukladania.

Predpísaná doba zretia betónu má 

významný vplyv na  jeho zloženie a  aj 

na  vlastnosti v  čerstvom a  zatvrdnu-

tom stave. Použitie SmeBV umožňu-

je predĺženie doby zretia z  28 na  56, 

resp. 90 dní (skúšanie vlastností betó-

nu po 56, resp. 90 dňoch). To umož-

ňuje znížiť dávku cementu v  betóne, 

použiť cement s  pomalším nárastom 

pevnosti a teda aj nižším hydratačným 

teplom. 

Použitý cement musí spĺňať požiadav-

ky EN 197-1 alebo ČSN 72 2103 alebo 

EN 14216 alebo EN 15743. Vzhľadom 

na dlhodobé skúsenosti sa odpo rúča 

prednostne používať cement vyhovujú-

ci EN 197-1 alebo ČSN 72 2103. Odpo-

rúča sa použiť cement s nízkym alebo 

veľmi nízkym hydratačným teplom. Po-

kiaľ je v betóne použitý iný cement ako 

CEM III/B 32,5 N – LH, CEM III/C 32,5 

Tab. 1 Návrhové hodnoty šírok deliacich 

trhlín pre ich samoutesnenie [4] ❚ 

Tab. 1 Recommended design values of 

separating crack widths for their autogenous 

healing [4]

Hydraulický spád 

i = hw/t 1)

Max. šírka trhliny 

wmax [mm] 2)

≤ 10 0,2

> 10 až ≤ 15 0,15

> 15 až ≤ 25 0,1
1)  hw – výška hladiny podzemnej vody

t – hrúbka prvku (stena, základová doska)
2)  pre agresívne vody s obsahom > 40 mg/dm3 CO2 

a pH < 5,5 sa nemôže uvažovať so samoutesnením 

trhlín
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N – LH, pred začatím realizácie samot-

ného diela je nutné overiť priebeh uvoľ-

ňovania hydratačného tepla spojivo-

vej zmesi vopred dohodnutou metó-

dou. Obr. 5 potvrdzuje vhodnosť vy-

sokopecného cementu na  zhotovova-

nie BV z pohľadu intenzity aj celkového 

uvoľneného hydratačného tepla. Ne-

menej dôležitý je tiež priaznivý vplyv 

vysokopecných cementov na odolnosť 

betónu voči chemicky agresívnemu 

prostrediu.

Príklad špecifikácie betónu základovej 

dosky BV podľa SmeBV:

Betón SmeBV – C25/30 (90) – XC3, 

XA1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 

• max. priesak 50 mm podľa STN 

EN 12390-8, 

• betón s nízkym hydratačným teplom.

TESNENIE ŠKÁR A  DODATOČNÉ 

TESNENIE PRIESAKOV

Škáry BV možno rozdeliť podľa funk-

cie a  spôsobu vytvorenia v  konštruk-

cii na  dilatačné, pracovné a  nepra-

vé škáry. Odporúčané tesniace sys-

témy pre škáry a  prestupy sú uvede-

né v tab. 2.

Výber materiálov na dodatočné utes-

nenie priesakov závisí od viacerých či-

niteľov. Všeobecné požiadavky sú nízka 

viskozita, dobrá spracovateľnosť, stabi-

lita po  zmiešaní, malá objemová zme-

na, dostatočná pevnosť, odolnosť voči 

starnutiu a absencia agresívnych látok.

Vzhľadom na charakter netesnosti sa 

používajú tieto spôsoby dodatočného 

utesnenia betónu BV:

• utesnenie plošných priesakov:

- rastrová (objemová) injektáž betónu 

konštrukcie, 

- clonová injektáž – za rub konštrukcie,

- plošná impregnácia – napr. použitie 

sekundárnej kryštalickej izolácie,

• utesnenie líniových priesakov:

- pasívne trhliny – materiál zohľadňu-

júci vlhkosť v trhline a tlak presakuj-

úcej vody,

- aktívne (dynamické) trhliny – iba „tr-

vale“ pružné materiály.

V kap. 7 SmeBV sa uvádzajú aj infor-

mácie o povrchových ochranných sys-

témoch pojazdných plôch. Tie priamo 

nesúvisia s problematikou BV, vzťahujú 

sa však k využívaniu konštrukcií BV ako 

podzemných garáží. Ich ochrana a za-

bezpečenie primeranej trvanlivosti v da-

nom prostredí nie sú v  našich predpi-

soch v potrebnej miere zakotvené.

KONTROLA A  SKÚŠANIE

Predpokladom spoľahlivosti BV je aj 

kontrolná činnosť pri výbere materiá-

lov a  počas zhotovovania BV. Podľa 

EN 13670 je zhotovovenie BV ako be-

tónovej konštrukcie zaradené do kon-

trolnej triedy 3 a platia pre ňu požiadav-

ky ako na zásobník. Podľa tohto zatrie-

denia sa pri zhotovovaní BV požadu-

je minimálne:

• vypracovanie kontrolného plánu,

• stanovenie postupov na kontrolu,

• činnosť v prípade nezhody,

• kontrola každého betónovania,

• každá činnosť musí byť doložená pí-

somnou dokumentáciou.

Zoznam a  rozsah počiatočných skú-

šok typu, kontrolných a  preberacích 

skúšok sa uvádza v kap. 8 SmeBV.

ZÁVER

Používanie SmeBV je dobrovoľné. 

Smernica nadobúda záväznú platnosť, 

ak je to výslovne uvedené v zmluvách 

medzi účastníkmi stavby.

Na  vypracovaní SmeBV sa okrem 

univerzitných pracovníkov podieľali aj 

pracovníci z  projekčných a  zhotoviteľ-

ských organizácií, aby sa vyhlo zau-

žívanému obyčaju, že jedna skupina 

predpisy vyrába a  druhá ich ignoruje. 

Snahou bolo vytvoriť smernicu, ktorá 

bude praktickou pomôckou na navrho-

vanie, zhotovovanie a údržbu BV.

Príspevok vznikol za podpory výskumného 

projektu VEGA č.1/0784/12 „Holistické 

navrhovanie a overovanie betónových 

konštrukcií“.

Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

Stavebná fakulta STU Bratislava

Katedra betónových konštrukcií 

a mostov 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava

e-mail: juraj.bilcik@stuba.sk

tel.: +421 259 274 546
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Tab. 2 Odporúčané tesniace systémy pre jednotlivé typy škár 

a prestupy ❚ Tab. 2 Recommended sealing systems for different 

types of joints and penetrations

Systém tesnenia škáry

Typ škáry

Dilatačná 

škára

Pracovná 

škára

Nepravá škára 

(riadená trhlina)
Prestupy

Elastomérové alebo termo-

plastické tesniace pásy
x x – –

Plechy bez náteru – x – –

Plechy s náterom – x – –

Kombinované pásy – x – –

Injektážne hadičky – x – –

Napučiavacie profily – x – x

Napučiavacie pasty – x – x

Lepený tesniaci pás x x – x

Tesniaca trubica (Slniečko) – – x –

Krížový tesniaci plech – – x –
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Obr. 3 Najväčšia BV na Slovensku – Eurovea – rozmery približne 

390 x 105 m ❚ Fig. 3 The largest white box in Slovakia – Eurovea 

– dimensions approximately 390 × 105 m

Obr. 4 Stanovenie hydraulického spádu i v základovej doske a stene 

❚ Fig. 4 Determination of the hydraulic gradient i in the foundation slab 

and wall

Obr. 5 Príklad uvoľňovania hydratačného tepla vybraných druhov 

cementov ❚ Fig. 5 Example of hydration heat release of selected 

cements


