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Ochrana podzemních částí staveb proti vodě 

a vlhkosti se řeší různými způsoby. Podle způso-

bu zajištění konstrukce proti pronikání vody a vlh-

kosti se konstrukce nazývají jako černá (asfaltové 

pásy), hnědá (bentonitové rohože) nebo bílá 

(vodonepropustná betonová konstrukce) vana. 

V  některých případech se opatření kombinují. 

Vzhledem k  tomu, že vodonepropustnost bílé 

vany je zajištěna pouze betonovou konstrukcí, 

je nutno věnovat zvýšenou pozornost návrhu 

konstrukce, technologii betonu i  vlastnímu pro-

vádění. Technologii betonu pro konstrukce bílých 

van je věnován tento článek. ❚ Protection of 

the underground constructions against water and 

humidity is solved in several ways. In dependence 

on the way of protecting constructions against 

water and humidity the constructions are called 

as black (asphalt sheets), brown (bentonitic mat) 

or white (waterproof concrete construction) tank 

(box). In some cases the protecting methods 

are combined. Since the waterproof function 

of the white tank is ensured just by a concrete 

structure, it is necessary to pay closer attention 

to the construction design, concrete technology 

and execution of construction. This article 

focuses on concrete technology for white tanks.

VODONEPROPUSTNÉ 

KONSTRUKCE

Vodonepropustnou konstrukci lze chá-

pat jako jednotlivé monolitické železo-

betonové konstrukce (desky, stěny), 

spojené těsnícími prvky (těsnící plechy, 

profily) v pracovních sparách. Případné 

poruchy bílých van (průsaky) jsou nej-

častěji způsobeny vznikem vodopro-

pustných trhlin (návrh, technologie), vo-

dopropustnou pracovní spárou (prová-

dění, technologie) nebo plošným prů-

sakem hmotou betonu (návrh, tech-

nologie). Je tedy vidět, že technologie 

betonu může ovlivnit vznik všech typů 

poruch vodonepropustné konstrukce.

Navrhování bílých van není v  České 

republice normalizované, využívají se 

proto zahraniční směrnice, případně 

jejich překlady. 

Aby bílá vana (obr.  2) správně plni-

la svou funkci, je třeba, aby byly správ-

ně navrženy tvar a  tloušťka konstruk-

cí. Při návrhu tvaru konstrukce je nutno 
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omezit případná koncentrovaná napě-

tí v místech změny tloušťky nebo výš-

kové úrovně spodní stavby. Omezit na-

pětí lze např. náběhy v konstrukci nebo 

kompresními prvky. Tloušťka konstruk-

ce závisí na  výšce vodního sloupce 

a na třídě požadavku v případě TP ČBS 

02 (překlad Rakousko), nebo na  třídě 

namáhání, typu konstrukce a  způso-

bu provedení v  případě WU směrnice 

(Německo). Obecně lze říci, že tloušťky 

monolitických železobetonových kon-

strukcí se pohybují od 300 mm při po-

užití TP ČBS 02 a od 240 mm pro stěny 

za přítomnosti podzemní vody při pou-

žití WU směrnice.

Pro správnou funkci bílé vany je roz-

hodující správný koncepční návrh, tj. 

uspořádání konstrukce, vyztužení, těs-

nění spár a  postup výstavby. Účelem 

vhodně navrženého vyztužení je za-

mezit vzniku trhlin, pokud je to možno, 

případně rozdělit trhliny na vodonepro-

pustné trhliny s menší šířkou. Pro vy-

ztužení konstrukce se nejčastěji pou-

žívá klasická prutová výztuž, nicméně 

v  některých případech svislých kon-

strukcí lze prutovou výztuž plně nahra-

dit výztuží rozptýlenou. Návrh vyztuže-

ní se provádí na vnější zatížení a na vy-

nucená namáhání (smrštění a  hydra-

tační teplo), přičemž názorů na způsob 

návrhu výztuže je více (dle použitého 

předpisu nebo směrnice). 

Je patrné, že technologie betonu 

nám ovlivňuje vynucená namáhání 

a dobře navržený beton dokáže snížit 

riziko vzniku trhliny nebo zmenšit jejich 

šířku. Minimalizovat napětí lze i  pro-

vedením řízených trhlin v  konstrukci 

(ve stěnách), které jsou ošetřeny těsní-

cím prvkem (např. křížový plech). I při 

správném návrhu konstrukce a správ-

ně navrženém betonu ale nelze vodo-

propustné trhliny v  konstrukci s  jisto-

tou vyloučit. Oproti průsakům přes po-

ruchy povlakové izolace lze ale poru-

chy v bílé vaně poměrně snadno loka-

lizovat a sanovat.

Pracovní spáry se nejčastěji těsní 

pomocí těsnících plechů (obr.  3) ne-

bo spárovými těsnícími pásy z  PVC. 

V obou případech se musí použít buď 

v souladu se zkušenostmi stavební fir-

my, nebo dle detailu dodavatele těs-

nícího systému a  je vhodné detail od-

souhlasit předem mezi účastníky vý-

stavby. Správná funkce těsnících prv-

ků závisí na  technologicky správném 

provedení. Prvky musí být dobře obe-

tonovány, musí být dostatečně hlubo-

ko ukotveny a musí být správně prove-

deno jejich napojení.

SPECIF IKACE BETONU PRO BÍLÉ 

VANY

Beton je v současné době v České re-

publice specifikován a  vyráběn podle 

normy ČSN EN 206 (platná od 6/2014) 

[3] nebo dle ČSN EN 206-1/Z4 (do kon-

ce přechodného období, tj. do 9/2015) 

[4]. Zároveň je v přípravě doplňková nor-

ma s  označením ČSN P 73  2404 [5], 

která bude v platnosti současně s ČSN 

EN 206. Platnost této doplňkové normy 

se předpokládá od 5/2015. 

Ze specifikace betonu podle uvede-

ných norem ovšem nelze poznat, že 

beton je určen pro vodonepropustnou 

konstrukci. Jsou zde sice požadavky 

na  maximální průsak tlakovou vodou, 

ale spíše jako parametr trvanlivosti be-

tonu v daném prostředí. Další parame-

try, jako je smrštění nebo vývin hydra-

tačního tepla, jsou řešeny pouze ne-

přímo, např. formou předepsání ty-

pových (normalizovaných) betonů (TP 

ČBS 02). 

Dokumentem, který se této temati-

ce věnuje, jsou např. Technická pra-

vidla ČBS 02 – Bílé vany – vodotěs-

né betonové konstrukce [1]. Tento do-

kument je překladem rakouské směr-

nice Vodotěsné betonové stavby – bí-

lé vany a je zajímavým podkladem pro 

návrh konstrukce a složení betonu. Ta-

to pravidla specifikují třídu požadav-

ků na  vodotěsnost vnějších stěn, zá-

kladových desek a  stropů (As, A1–4), 

kde je stanoven výsledný vzhled povr-

chu betonu a  posuzování případných 

vad. Dále je zde stanovena třída tla-

ku vody W0–4. Z  těchto dvou okrajo-

vých podmínek stanovíme konstrukč-

ní třídu pro bedněné železobetonové 

stavební díly Kons, Kon1 a  Kon2. Tyto 

konstrukční třídy nám předepisují kro-

mě konstrukčních požadavků i norma-

lizovaný beton BS 1–3, který je ještě 

dělen do  podskupin BS1 A–E a  BS2 

A, C. Pro tyto normalizované betony 

jsou stanoveny požadavky na  složení 

a vlastnosti.

Pro příklad je v tab. 1 uveden norma-

lizovaný beton BS1 A ve srovnání s po-

žadavky normy ČSN EN 206 a  ČSN 

EN 206-1/Z4 pro normalizovaným be-

tonem daný stupeň vlivu prostředí. 

Takto označené normalizované betony 

se poslední dobou již v projektech vy-

skytují. Toto způsobuje určité problé-

my, protože se jedná o překlad rakous-

ké normy, kde se počítá s jinými vstup-

ními materiály (např. s  cementem bez 

C3A). Dalším problémem je, že směrni-

ce koliduje s normami, podle kterých je 

beton v ČR vyráběn (např. v předepsa-

ném množství cementu). V  letním po-

časí je zase bez chlazení těžko dodrži-

telná maximální teplota čerstvého be-

tonu 22 °C. Na druhou stranu je směr-

nice z  hlediska maximálního průsa-

3

Obr. 1 Plavené tunely metra v Praze 

Holešovicích ❚ Fig. 1 Floated tunnels 

of Prague metro in Holešovice

Obr. 2 Bílá vana rezidence Na Farkáně 

❚ Fig. 2 White tank of residence 

Na Farkáně

Obr. 3 Těsnící plech zabetonovaný 

v pracovní spáře ❚ Fig. 3 Waterproofing 

metal sheet in construction joint
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ku a maximálního vodního součinitele 

poměrně benevolentní. Složení beto-

nu dle směrnice je totiž navrženo spíše 

s ohledem na minimalizaci vynucených 

namáhání (smrštění a hydratační teplo).

Dle již neplatné normy ČSN 73 1209 

– Vodostavebný betón se betony podle 

masivnosti konstrukce dělily na masiv-

ní a středně masivní beton (M) a na hru-

bostěnný a tenkostěnný beton (H). Z to-

hoto označení vycházel požadavek 

na nízký vývoj hydratačního tepla. Dále 

se nestanovoval maximální průsak, jak 

je tomu dnes, ale vodotěsnost betonu. 

Ta se lišila dle maximálního tlaku vo-

dy při zkoušce (V2, V4, V8 a V12). Ma-

ximální průsak směl být 80 mm, resp. 

do poloviny tělesa, pokud byla tloušťka 

menší než 150 mm. Dále se specifiko-

vala odolnost vůči korozi (A1–3), mra-

zuvzdornost (T50–150) a houževnatost 

(HB) betonu. Toto byla tehdejší alterna-

tiva k dnešním stupňům vlivu prostředí. 

Přesný převod mezi tehdejším a dneš-

ním značením vzhledem k  odlišnos-

ti použitých zkoušek není možný. Vý-

hodou značení dle ČSN  73  1209 by-

la jasná specifikace masivnosti kon-

strukce, a  tím požadavek na  snížený 

vývoj hydratačního tepla. Ostatní poža-

davky jsou dnes pokryty stupněm vlivu 

prostředí.

Parametry a složení betonu 

pro bílé vany

Z tab. 1 je patrné, že jediným parame-

trem dle ČSN EN  206-1 je maximální 

průsak tlakovou vodou. Tento parame-

tr se dá považovat jako základní v pří-

padě betonu pro bílou vanu, neplatí 

ovšem vždy pravidlo, že čím nižší prů-

sak, tím lepší beton pro účely bílé vany. 

Z předepsaného složení pro normalizo-

vaný beton BS1 A  je vidět hlavně zá-

měr omezit vynucená namáhání (smrš-

tění autogenní i  z  vysychání a  hydra-

tační teplo). 

Teplota betonu během hydratace

V uvedeném příkladu normalizovaného 

betonu BS1 A dle TP ČBS 02 [1] je po-

žadavek nepřesáhnout maximální pří-

pustnou hodnotu teploty konstrukční-

ho dílu 45 °C. Cílová maximální teplo-

ta je nižší o dalších 5 °C. Nárůst teplo-

ty betonu během hydratace by měl být 

maximálně 13 °C (K).

Na  dosaženou maximální teplotu 

v  konstrukci mají hlavní vliv následují-

cí parametry:

• teplota čerstvého betonu,

• teplota prostředí,

• geometrie konstrukce,

• vývoj hydratačního tepla betonu.

Jediné, co můžeme ovlivnit slože-

ním betonu, je vývoj hydratačního tep-

la při hydrataci. Nejvíce vývin hydra-

tačního tepla betonu ovlivňuje množ-

ství a  typ cementu. Cementy s  velmi 

pomalým vývinem hydratačního tepla 

mají v označení písmena LH (low heat). 

Všeobecně je vhodné použít cement 

s pomalejším nárůstem pevností a niž-

ším množstvím slinku. Další možnos-

tí je použití minimálního množství port-

Tab. 1 Porovnání požadavků na normalizovaný beton BS1 A dle TP ČBS 02, ČSN EN 206 

a ČSN EN 206-1/Z4 ❚ Tab. 1 Comparison of demands on standardised concrete BS1 A from 

TP ČBS 02, ČSN EN 206 and ČSN EN 206-1/Z4

 

Požadavky kladené na beton BS1 A

dle TP ČBS 02
vzhledem k svp 
dle ČSN EN 206

vzhledem k svp 
dle ČSN EN 206-1/Z4

Typové označení BS1 A - -

Stupeň vlivu prostředí XC3,XD2,XF3,XA1 XC3,XD2,XF3,XA1 XC3,XD2,XF3,XA1

Pevnostní třída C25/30 – 56 dní min.C30/37 min. C25/30

Cement podle ÖNORM B 3327-1 max. WT33 bez C3A - -

Nárůst teploty v betonu [K] max. 13 - -

Obsah vzduchu [%] 2,5 až 5 min. 4 min. 4

Celkový obsah vody [l/m3] max 170 - -

Voda/pojivo max. 0,6 - -

Vodní součinitel - max 0,5 max 0,5

Teplota čerstvého betonu [°C] max. 22 - -

Maximální přípustná teplota 
betonového dílu [°C]

45 - -

Obsah cementu [kg/m3] 240 až 260 min. 320 min. 320

Maximální průsak při kontrolních 
zkouškách [mm]

50 - 35

Odolnost betonu vůči zmrazování 
a rozmrazování, při zkoušce dle 
ČSN 73 1326 – metoda/počet cyklů/
odpad [g/m2] 

- -
A/100/ 1 250,
C/75/ 1 250

Obr. 4 Ukládka betonu základové desky 

bílé vany ❚ Fig. 4 Concrete placing 

to base slab of white tank

Obr. 5 Zpracování betonu základové desky 

bílé vany ❚ Fig. 5 Concrete processing 

in base slab of white tank

Obr. 6 Průběh teploty v modelu ❚ 

Fig. 6 Temperature development in a model 

of concrete structure

Obr. 7 Chlazení betonu kapalným dusíkem 

❚ Fig. 7 Concrete cooling by liquid nitrogen
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landského cementu a  přidání vyššího 

množství latentně hydraulické přímě-

si (popílek, struska) přímo do betonu. 

Vždy záleží na  konkrétních podmín-

kách, zejména na  možnostech kon-

krétní betonárny. 

Vliv typu cementu je vidět v  grafu 

na obr. 6, kde je průběh teploty v ča-

se v  jádru modelu, který zhruba si-

muluje 1 m silnou desku. V grafu jsou 

průběhy teplot betonů C40/50 se stej-

ným množstvím cementu, ale jiného 

typu. Betony neobsahují další příměsi. 

I přes to, že 90denní pevnosti jsou ob-

dobné, maximální teplota v modelu je 

u betonu s cementem CEM III/B zhru-

ba o 14 °C nižší. Maximálních teplot je 

dosaženo zhruba v  čase 30 až 36 h 

od namíchání.

Problémem při specifikaci betonu je 

upřesnění požadavku na  vývin hyd-

ratačního tepla. Výše uvedené normy 

pro výrobu betonů neumožňují speci-

fikovat vývin hydratačního tepla. Zá-

roveň není jednotná metodika zkouše-

ní a  v  neposlední řadě většina výrob-

ců betonu tyto hodnoty nemá či ne-

zná. V poptávkách se občas vyskytuje 

požadavek na  „nízký vývoj hydratač-

ního tepla“, což je problematické, pro-

tože nikde není stanoveno, co je běž-

ný a co nízký vývoj hydratačního tepla. 

Jediným možným, i když problematic-

kým, způsobem je stanovení maximál-

ní přípustné teploty v  konstrukci bě-

hem hydratace [1], zároveň ovšem mu-

sí být stanoveny geometrické parame-

try konstrukce.

S  teplotou betonové konstrukce, ale 

i  se způsobem ošetřování a  s  teplo-

tou prostředí souvisí teplotní gra dient. 

Teplotní gradient (spád) vyjadřuje roz-

díl teplot v  jádře a  na  povrchu be-

tonové konstrukce. Pokud je tento 

gradient vysoký, dochází v  konstruk-

ci k  pnutí způsobenému teplotní roz-

tažností. Jádro, které má vyšší teplo-

tu, se rozpíná více než povrch beto-

nu, což může způsobit trhliny v  povr-

chových vrstvách konstrukce. Zejmé-

na pak při ochlazení betonu, který se 

nemůže volně deformovat, vznikají vý-

znamná tahová namáhání. Tyto trhliny 

mohou následně snižovat trvanlivost 

konstrukce. 

Gradient se zvyšuje, pokud beton vy-

víjí při hydrataci více tepla, ale také po-

kud je povrch betonu ochlazován ne-

vhodným ošetřováním (kropením stu-

denou vodou) nebo chladným prostře-

dím (zimní období). Proto je vhodné 

jednak použít beton s nízkým vývinem 

hydratačního tepla (viz výše), ale také 

beton chránit před chladným prostře-

dím (zateplením). Z  grafu na  obr. 6 je 

vidět doba, v které hrozí největší pro-

blémy s  teplotním gradientem a  kdy 

by se měla ošetřování věnovat zvýše-

ná pozornost. 

V  technologických možnostech je 

i  snížení teploty čerstvého betonu. Je 

to ale velmi náročné na  vybavení be-

tonáren a  betonárny takto běžně vy-

baveny nejsou. Chladit můžeme buď 

právě namíchaný čerstvý beton, ne-

bo jeho složky ještě před mícháním. 

Na  obr.  7 jsou zachyceny autodomí-

chávače, v  kterých je beton chlazen 

kapalným dusíkem.

V  případě chlazení složek před mí-

cháním se nejčastěji chladí pouze vo-

da na teploty těsně nad 0 °C. V přípa-

dě nutnosti intenzivnějšího chlazení se 

volí buď použití záměsové vody ve for-

mě ledových šupin, chlazení kameniva 

nebo chlazení cementu. Vždy je nut-

né si uvědomit, čeho chceme chlaze-

ním dosáhnout. Pokud nám jde pou-

ze o snížení maximální dosažené tep-

loty, pak je většinou efektivnějším způ-

sobem použití optimalizované recep-

tury (viz výše) než chlazení čerstvého 

betonu. 

V grafu na obr. 8 je vidět průběh tep-

lot během hydratace na  stejném be-

tonu C30/37 (Easycrete), ale zchlaze-

ném s  různou intenzitou. Je vidět, že 

na  tomto modelu, který simuluje cca 

1  m silnou desku, se intenzita zchla-

zení projeví stejnou měrou i  na  maxi-

mální teplotě. Předpoklad ale je, že při 

mocnější konstrukci se efekt zchlaze-

ní projeví více.

Objemové změny betonu

Objemové změny, resp. smrštění beto-

nu úzce souvisí s  množstvím a  šířkou 

trhlin v betonové konstrukci. Se snižu-

jícím se celkovým smrštěním se snižují 

vynucená namáhání, a tím i riziko trhlin. 

Smrštění můžeme rozdělit na následu-

jící základní typy:

• plastické – smrštění vysychajícího, 

ještě plastického betonu,

• autogenní – smrštění způsobené 

hydratujícím cementem,

• z  vysychání – smrštění způsobené 

vysycháním ztvrdlého betonu.

Trhliny vzniklé z  plastického smrště-

ní se vytvářejí v průběhu tuhnutí beto-

nu, tzn. při přechodu z plastické do tu-

hé fáze. Tyto trhliny jsou způsobeny 

rychlým vyschnutím plastického beto-

nu, který není správně ošetřován. Trh-

liny z plastického smrštění jsou typic-

ké pro plošné konstrukce, u kterých je 

použit beton s nízkým obsahem vody 

(tzn. beton pro bílé vany typický) a kte-

ré se začnou ošetřovat až po  zatvrd-

nutí. Odolnost betonu vůči plastické-

mu smrštění lze zvýšit například pou-

žitím vláken. Správné ošetřování beto-
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nu je ovšem nutné i  v případě použití 

vláken.

Autogenní smrštění a smrštění od vy-

sychání mají dlouhodobý charakter. 

Metod na měření smrštění existuje vel-

ké množství. Nejvyšší rychlost smrš-

ťování je na  začátku zrání betonu. 

Pro získání reprezentativních výsled-

ků je nutné s  měřením smrštění začít 

ihned po uložení betonu. Toto umožňu-

je např. tzv. korýtková metoda, kdy se 

beton uloží do korýtka s posuvným če-

lem a pomocí tohoto posuvného čela 

se měří objemové změny betonu. Další 

vhodnou metodou je měření objemo-

vých změn pomocí tenzometrů, ulože-

ných ve  válcích. Touto metodou byly 

naměřeny výsledky prezentované dále 

v tomto článku.

Naměřené hodnoty smrštění ovlivňu-

jí i další podmínky měření. Zejména jde 

o dobu odformování tělesa, dobu ošet-

řování, způsob ošetřování (voda, vlh-

ko, prostředí laboratoře) a  teplotu. To 

vše má výrazný vliv na průběh smrště-

ní a na jeho absolutní hodnotu. Je ov-

šem problematické říci, kdy se již jed-

ná o hodnotu absolutní. 

Na  grafu na  obr. 9 jsou vidět obje-

mové změny betonu C40/50, ulože-

ného v  různých prostředích. Vzorek 

uložený v  laboratorním prostředí (plná 

značka) má standardní průběh smrš-

tění, které se ustálí zhruba ve  stá-

ří 1  rok na  hodnotě 500 až 550 mik-

rostrainů, tzn. 0,5 až 0,55 mm/m. Dru-

há křivka (prázdná značka) reprezen-

tuje vzorek uložený nejdříve ve  100% 

vlhkém prostředí, poté ve  vodní láz-

ni a  nakonec v  laboratorním prostře-

dí. V počáteční fázi grafu je vidět podíl 

autogenního smrštění a smrštění z vy-

sychání na  smrštění celkovém. Tento 

poměr je samozřejmě různý u různých 

betonů.

Vodonepropustnost betonu

Míra vodonepropustnosti betonu jako 

materiálu je zkoušena dle normy ČSN 

EN 12390-8 – Zkoušení ztvrdlého be-

tonu – část 8: Hloubka průsaku tla-

kovou vodou [6]. Tato zkouška probí-

há na krychlích o hraně 150 mm, kdy 

na plochu betonu působí voda pod tla-

kem 0,5 MPa po dobu 3 d. Po ukon-

čení zkoušky se těleso rozlomí a je zjiš-

těn maximální průsak vody do  beto-

nu. Tento průsak je porovnán s poža-

davky. Dle požadavků TP ČBS 02 [1] je 

maximální průsak 50 mm, což je hod-

nota bez problémů splnitelná pro vět-

šinu konstrukčních betonů a  požado-

vaná u většiny vlivů prostředí dle ČSN 

EN 206-1/Z4 [4]. Vodonepropustnost 

betonu je tedy ten nejmenší problém 

a  není třeba ji vylepšovat speciálními 

přísadami. 

Ani v případě TP ČBS 02 [1], resp. ra-

kouské směrnice pro bílé vany, nejsou 

tyto přísady v požadavcích na norma-

lizované betony uvedeny. Příkladem 

může být jedna z nejnáročnějších vo-

donepropustných konstrukcí součas-

ného stavitelství, plavené tunely me-

tra v  pražských Holešovicích (obr. 1). 

Tyto plavené tunely byly provedeny 

z  kvalitního betonu, ale bez speciál-

ních přísad, a  přesto bez problémů 

fungují. 

Spornou otázkou je, když se na  zá-

kladě těchto speciálních přísad zvyšu-

je návrhová šířka trhliny, a  tím se sni-

žuje množství výztuže. Snižujeme tím 

spolehlivost konstrukce a  zvyšujeme 

výskyt trhlin. 

ZÁVĚR

Vodonepropustné betonové konstruk-

ce se využívají od  malých rodinných 

domů, přes bytové a  administrativní 

budovy až po  složité inženýrské kon-
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Obr. 8 Průběh teplot různě vychlazeného 

betonu ❚ Fig. 8 Temperature development 

in differently cooled concretes

Obr. 9 Smrštění betonu C40/50 v různém 

uložení ❚ Fig. 9 Shrinkage of concrete 

C40/50 with different curing
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strukce. V  naprosté většině případů 

se jedná o  spodní stavbu, kde je izo-

lace proti vodě nahrazena betonovou 

konstrukcí. Toto řešení šetří náklady 

na  hydroizolaci, na  druhou stranu vy-

žaduje kvalitnější beton, více výztuže, 

těsnící prvky a vysokou technologickou 

kázeň. V  případě poruchy je sanace 

vodonepropustné konstrukce jedno-

dušší než sanace poškozené hydroizo-

lace, protože místo poruchy lze identifi-

kovat a přímo opravit. Oproti tomu ze-

jména foliová hydroizolace je nepřístup-

ná a místo poruchy je tedy velmi těžké 

dohledat a sanovat. 

K betonu pro vodonepropustné kon-

strukce je nutno při návrhu přistupovat 

komplexně, ne pouze z hlediska hod-

noty maximálního průsaku. Maximální 

průsak je nutno ověřovat, nicméně při 

návrhu složení betonu je třeba přihléd-

nout i k dalším důležitým parametrům, 

jako jsou vývin hydratačního tepla ne-

bo smrštění. 

Použití správného betonu je pou-

ze jednou z mnoha podmínek úspěš-

né rea lizace bílé vany. Kromě vhodné-

ho betonu je nutno konstrukci správně 

koncepčně navrhnout, vyřešit pracov-

ní, smršťovací a dilatační spáry a v ne-

poslední řadě je nutno konstrukci tech-

nologicky správně provést. Vzhledem 

k velkému množství realizací se jedná 

o  technologii ověřenou a  pro mnoho 

objektů vhodnou.

V článku jsou uvedeny některé výsledky 

získané při řešení projektu č. FR TI3/531 

podporovaného MPO.

Ing. Robert Coufal, Ph.D.

TBG Metrostav, s. r. o.

Rohanské nábř. 68 

186 00  Praha 8

tel.: 724 283 989

e-mail: robert.coufal@tbg-beton.cz

www.tbgmetrostav.cz

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Stavební fakulta ČVUT v Praze

Metrostav, a. s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

tel.: 266 019 461

e-mail: vitek@metrostav.cz

Ing. Kristýna Chmelíková

TBG Metrostav, s. r. o.

tel.: 221 709 707 

e-mail: kristyna.chmelikova

@tbg-beton.cz

SÍDLIŠTĚ 

SOLIDARITA
editor: Barbora Špičáková

Sídliště Solidarita postavené 
v  období několika málo let 
po druhé světové válce, jako 
první pražské sídliště té doby, 
tvoří unikátní urbanistický ce-
lek důležitý v  pražském i  ev-
ropském srovnání.

Solidarita vznikala v  rámci 
poválečného hospodářského 
plánu, tzv. dvouletky, v letech 
1946 až 1948. Hektické ob-
dobí, plné poválečného nad-
šení a  zároveň složitých politických událostí, 
má na  podobě a  celkovém pojetí urbanismu 
i architektury Solidarity významný podíl. V Pra-
ze, jako v  jiných evropských městech, drama-
ticky chyběly byty a sídliště mělo ve velmi krát-
ké době poskytnout nové bydlení několika tisí-
cům obyvatel. 

Návrh Solidarity, v podstatě ve stejné podo-
bě, jak ji známe dnes, stál na propracovaných 
návrzích zkušených architektů Františka Je-
cha, Hanuše Majera a Františka Storcha. Ti už 
před válkou spolupracovali na  několika obyt-
ných souborech s  tematikou sociálního byd-
lení a zlevnění výstavby a po válce se angažo-
vali v řadě organizací. Pro podobu Solidarity je 
velmi důležité poučení z principů skandinávské 
družstevní výstavby. 

Už v zadání pro návrh sídliště z roku 1946 by-
ly stanoveny určující podmínky: zástavba mu-
sí být řešena jako funkční celek s dostatečnou 
občanskou vybaveností, sadovou úpravou ze-
leně a důrazem na  typizaci půdorysů. Důleži-

tým bodem bylo zlevnění provozu díky společ-
nému ústřednímu vytápění spojenému s  vý-
stavbou centrální teplárny a  společným prá-
delnám. Významná byla také finanční podpora 
a záruky pro stavební družstva od státu. 

K  poválečným letům, které Solidaritu stači-
ly výrazně formovat, patří kromě prvních de-
mokratických let i  následný nástup komunis-
tické strany k  moci a  začátek totalitního reži-
mu v Československu v roce 1948. Tato situa-
ce byla u nás ovšem všeobecným jevem a So-
lidaritu, zdá se, nezasáhla o nic víc, než tomu 
bylo jinde. 

Vedle kvalitního zadání a návrhu je pro Soli-
daritu stěžejní, že se ji podařilo postavit v navr-

hovaném celku včetně kom-
pletní občanské vybavenos-
ti a  vysazení zeleně. Tento 
„přepych“ zásadně přispívají-
cí ke  komfortu bydlení nebyl 
u akcí podobného typu té do-
by běžnou součástí jejich do-
končení.

Fenoménem Solidarity jsou 
sociální vazby, které dokáže 
reálně utvářet. Přívětivé měřít-
ko zástavby, občanská vyba-
venost určená svou polohou 
převážně místním reziden-
tům, společné zahrady ne-
bo dostatek volného veřejné-
ho prostoru, to vše umožňu-
je funkční sousedské soužití. 

Sídliště Solidarita je v  kníž-
ce představeno formou tří textů s  bohatým 
obrazovým doprovodem. Americká historič-
ka architektury Kimberly Elman Zarecor popi-
suje dobový kontext Solidarity a  jejích archi-
tektů v  poválečné evropské výstavbě s  důra-
zem na  skandinávské vlivy. Text Evy Novotné 
nastiňuje samotné počátky vzniku Solidarity: 
od prvních návrhů po výstavbu sídliště v soubě-
hu překotných poválečných událostí. Michae-
la Janečková ve svém příspěvku popisuje sa-
motnou technologii výstavby řadových i byto-
vých domů s  použitím staveništních betono-
vých prefabrikátů, na svou dobu mimořádnou.

Vedle odborné části je součástí knížky také 
dvanáct rozhovorů s  místními obyvateli, které 
přináší pohled na kvality i neduhy místního by-
dlení. Rozhovory umožňují čtenáři nahlédnout, 
co konkrétně tento specifický typ městské zá-
stavby přináší. Vedle portrétní fotografie dota-
zovaných před domečkem či bytem rozhovory 
doprovází i řada dobových rodinných fotografií 
zachycených na pozadí sídliště. 

Knížku uzavírají fotografie současného stavu 
sídliště z jara 2014.

Editor: Barbora Špičáková
Fotografie: Dora Kubíčková, Viktor Tuček, 
Zdeněk Voženílek
Obrazové podklady: IPR Praha, Státní oblast. archiv 
Praha, Archiv staveb. úřadu MČ Praha 10, soukromé 
archivy, VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2014 
Grafická úprava a sazba: Adéla Svobodová

Vydal Archiv výtvarného umění, o. s., Kostelec 
nad Černými lesy v roce 2014, www.artarchiv.cz
Vydání první
Náklad 600 výtisků
ISBN 978-80-905744-2-7
Cena: 350,- Kč

1966 1948


