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VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE / 

PŘEKLAD NĚMECKÉ SMĚRNICE A  KOMENTÁŘE

Nová směrnice ČBS je překla-

dem německé směrnice v  pů-

vodním znění z roku 2003 dopl-

něná komentářem, který je pře-

kladem Heftu 555 DAfStb z ro-

ku 2006. Tato směrnice včet-

ně komentáře je dodnes i přes 

značné stáří považována za je-

den z  nejlepších dokumentů 

zabývajících se problematikou 

vodonepropustných konstrukcí. 

Důvodem je komplexní přístup 

k  problematice, který je svým 

způsobem nadčasový. I  v  Ně-

mecku se počítá s jistou inova-

cí a vydáním nové směrnice, ale 

přesné termíny zatím nejsou známy. Proto se ČBS rozhodla pře-

ložit směrnici existující. 

Tato směrnice nenahrazuje překlad rakouské směrnice, která 

byla po druhé vydána v roce 2007. Jde o jinou metodiku návr-

hu vycházející z do jisté míry odlišných předpokladů, proto ne-

lze tyto dva dokumenty porovnávat, nebo dokonce jejich usta-

novení kombinovat. Jde o dva nezávislé dokumenty. 

Předložený dokument vychází z  obec ného předpokladu, že 

vodotěsná betonová konstrukce je navržena tak, aby slouži-

la svému účelu a  zároveň nebyla neúměrně nákladná. Z  toho 

plyne, že jde o kompromis mezi dokonalým technickým řeše-

ním a  jeho ekonomickou variantou. U běžných bílých van (tří-

da užívání B ve smyslu Směrnice) je přijat předpoklad, že kon-

strukce nebude dokonalá a  že bude vyžadovat určité opravy. 

Je známo, že nižší investiční náklady a náklady na opravy dá-

vají v součtu nejnižší možné náklady na spolehlivě fungující vo-

donepropustnou konstrukci. Aby tato filozofie návrhu mohla být 

akceptována, vyžaduje velmi úzkou spolupráci investora, pro-

jektanta a  rea lizátora vodonepropustné konstrukce. Stanove-

ním, projednáním a odsouhlasením podmínek pro výstavbu vo-

donepropustné konstrukce se všichni zmínění účastníci výstav-

by podílejí na vytvoření společného díla a dosažení požadova-

ných technických parametrů. To je postup, který u nás není pří-

liš obvyklý, ale zkušenosti z Německa i  jiných zemí ukazují, že 

to je jediný možný způsob, jak postavit konstrukci funkční, spo-

lehlivou a ekonomickou.

Směrnice definuje řadu oblastí, které ovlivňují vodonepropust-

nost betonové konstrukce a kterým je třeba se proto věnovat. 

Patří sem zejména: kvalita betonu, konstrukční úpravy (např. 

spáry a  jejich těsnění, tvar základové desky), technologie vý-

stavby objektu (dělení na betonážní úseky), vyztužení a v nepo-

slední řadě způsoby dodatečného utěsnění konstrukce. Vyztu-

žování konstrukcí, které se považuje mnohdy za hlavní a téměř 

jediný parametr pro dosažení vodonepropustnosti, je ve směr-

nici postaveno na úroveň dalších opatření. To je zcela správný 

postup, protože dalšími opatřeními, jako je např. vložení řízených 

spár nebo umožnění dříve vázané deformace, se podstatně sni-

žují tahové síly v konstrukci, a tím se umožní i redukce vyztuže-

ní. Komplexním účelným návrhem se tak přispěje k snížení ná-

kladů na vodonepropustnou konstrukci.

Hlavním cílem směrnice je proto právě uvážlivý přístup k na-

vrhování, který zváží účelnost jednotlivých opatření a jejich vzá-

jemnou vyváženost, čímž se dosáhne funkčního návrhu za při-

měřenou cenu. Směrnice byla zpracována v  Německu, proto 

se odkazuje na řadu souvisejících dokumentů, které jsou v Ně-

mecku běžné, ale u nás obtížně dostupné. Protože jde o pře-

klad, nelze tyto odkazy vynechat. Mohou sloužit uživatelům, 

kteří budou mít citované dokumenty k  dispozici. Pro použití 

v ČR jsou v poznámkách uvedeny alternativní dokumenty platné 

a používané v ČR. Směrnice sama o sobě vymezuje výše zmí-

něné oblasti, dává doporučení a definuje hraniční hodnoty. Po-

drobnější vysvětlení a rozvedení jednotlivých oblastí je pak před-

mětem komentáře. Tam lze nalézt řadu konkrétních údajů pro 

návrh jednotlivých oblastí přispívajících k  zajištění vodonepro-

pustnosti betonové konstrukce.

ČBS vydává oba dokumenty (Směrnici a Komentář) součas-

ně, aby je bylo možné využívat ve vzájemné shodě s cílem na-

vrhovat funkční a  ekonomické vodonepropustné konstrukce 

i v České republice.

Vydavatel: ČBS ČSSI, Formát: A4, Počet stran: 28 (směrnice) 

+ 65 (komentář), ISBN: 978-80-903806-9-1

Zdroj: ČBS ČSSI, předmluva k publikaci

ŘÍZENÁ SPÁRA

PROSTUP POTRUBÍ

PRACOVNÍ SPÁRA

DILATAČNÍ SPÁRA

KABELOVÝ PROSTUP

Česká betonářská společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

Technická pravidla ČBS 

04

VODONEPROPUSTNÉ 
BETONOVÉ KONSTRUKCE

PŘEKLAD NĚMECKÉ SMĚRNICE A KOMENTÁŘE

TP 04

2015


