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Souhrn 

Aktivity v roce 2018 navázaly na činnost 
v předcházejících letech prezentovaných v TL 2015 
a TL 2016, kde byla specifikována oblast použití 
Technických podmínek pro vodonepropustné 
betonové konstrukce pro ražené tunely a v TL 2017, 
kde byly rozpracovány hloubené tunely s možností 
řešení hydroizolačního systému bez fóliové izolace. 
Toto řešení je relativně inovativní, avšak zatím 
přináší mnoho otázek a nejasností, kterými je 
potřeba se zabývat. Pro podzemní stěny bylo získáno 
rozsáhlé množství návrhových doporučení, které 
byly zkonfrontovány se zkušenostmi a zvyklostmi 
z českého prostředí. Do těchto poznatků byl také 
zapracován nově vydaný překlad Příručky 
doporučeného postupu pro betonáž hlubinných 
základů licí rourou [1]. Výše uvedená činnost byla 
podkladem pro hlavní výsledek projektu: odbornou 
veřejností oponovaný návrh TP "Technologie 
výstavby vodonepropustných ostění" a jeho přípravu 
pro schvalovací proces. 

Oblast použití 

S ohledem na pokrok v technologii betonu je 
v současné době patrný trend využívat 
vodonepropustné betonové konstrukce v podzemním 
stavitelství, a to jak u konstrukcí ražených tunelů, 
tak i hloubených tunelů z důvodu možnosti řešení 
hydroizolačního systému bez fóliové izolace. Toto 
řešení je relativně inovativní, avšak zatím přineslo 
mnoho otázek a nejasností.  Oponovaný návrh TP 
"Technologie výstavby vodonepropustných ostění" 
sjednocuje a dává jasná doporučení možností řešení 
v jednotlivých oblastech (technologie betonu, řešení 
spárových systémů, technologie provádění, kontrolní 
činnosti, řešení oprav a sanací apod.) při využití 
vodonepropustné betonové konstrukce.  

Metodika a postup řešení 

Metodika a postup řešení byly podobné jako 
v předchozích letech na úkolu 4.3  Vodonepropustné 
betonové ostění. Byly využity zkušenosti ze staveb 

realizovaných v poslední době, (např. u tunelového 
komplexu Blanka), bylo získáno rozsáhlé množství 
návrhových doporučení, které byly zkonfrontovány 
se zkušenostmi a zvyklostmi z českého prostředí. Do 
takto získaných poznatků byl zapracován nově 
vydaný překlad Příručky doporučeného postupu pro 
betonáž hlubinných základů licí rourou [1]. 

Výsledky 

V ČR neexistuje žádná technická norma určená 
přímo pro navrhování vodonepropustných 
podzemních stěn. Při návrhu lze velmi orientačně 
vycházet z Technických podmínek České betonářské 
společnosti 02 Bílé vany – Vodotěsné betonové 
konstrukce (2006). Jedná se o překlad směrnice 
rakouské společnosti pro beton a stavební 
technologie. Tato směrnice uvažuje monolitické ŽB 
konstrukce betonované klasickým způsobem do 
bednění. Rakouská společnost pro beton a stavební 
technologie vydala také směrnici pro těsnící 
podzemní stěny [2], která ale český překlad nemá.  

V zahraničí existují dva přístupy k hloubeným 
tunelům realizovaným s využitím železobetonových 
podzemních stěn (tzv. milánské podzemní stěny).  

V prvním přístupu využití podzemních stěn jako 
součásti vodonepropustné konstrukce s cílem 
dosažení nepropustnosti není akceptováno. V tomto 
případě je potřeba do prostoru mezi podzemními 
stěnami vestavět vnitřní vodonepropustnou 
konstrukci dle zásad bílých van. 

Ve druhém přístupu se podzemní stěny bez vnitřní 
vodonepropustné železobetonové konstrukce 
připouští, při dodržení daných podmínek. Hloubené 
tunely z podzemních stěn bez vnitřní 
vodonepropustné konstrukce jsou akceptovatelné 
v místech, která nejsou situována pod hladinou 
podzemní vody nebo u konstrukcí, u kterých je 
připuštěn průsak vody spárami (Jedná se tedy o 
vlhké prostředí dle III. kategorie kvality vnitřního 
prostoru.) V ostatních případech je třeba při návrhu 
hloubeného tunelu zohlednit předepsaná omezení. 
Nejdůležitější z těchto omezení jsou následující: 
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Pozn: První z hodnot je platná pro I. kategorii 
vnitřního prostoru, druhá z hodnot je platná pro II. 
kategorii téhož třídění. Kategorie vnitřního prostoru 
charakterizuje přípustný výskyt vody v 
konečném podzemní díle, jedná se o prostředí zcela 
suché, převážně suché a vlhké. 

 Maximální přípustná šířka trhlin 0,15 mm na 
návodní straně, resp. 0,2 mm na vnitřní 
straně;  

 v případě, že momenty mají v konečné a 
stavebních fázích rozdílná znaménka, musí 
být prokázáno, že se oblasti tahového 
namáhání nepřekrývají. V opačném případě 
(oblasti tahového namáhání se překrývají) 
musí být v těchto oblastech při obou 
površích provedeno opatření k omezení 
šířky trhlin na šířku o 0,05 mm menší než 
výše uvedené hodnoty; 

 lokální oslabení průřezu o max. 1/4, resp. 
1/3 tloušťky průřezu je přípustné pouze 
mimo tahové oblasti; 

 musí být uplatněna dodatečná opatření ve 
všech spárách (dilatačních i pracovních).  

Obecně je potřeba k hloubenému tunelu 
realizovanému pomocí podzemních stěn přistupovat 
jako k jedné celistvé konstrukci. Skutečnost, že lze 
zrealizovat podzemní stěny se zaručeným 
omezeným průsakem není tedy pro garanci 
vodonepropustnosti konstrukce hloubeného tunelu 
jako celku dostačující. 

Z hlediska návrhu není přípustné hloubený tunel 
dělit na podzemní stěny, stropní desku a desku dna. 
S ohledem na garanci vodonepropustnosti celé 
konstrukce je nutné řešit těsnost celého systému 
(hloubeného tunelu) včetně spár, jejich návazností, 
uzavřených dilatačních celků apod.   

V případě požadavku na II., příp. I. kategorii 
vnitřního prostoru se doporučuje uvážit vestavbu 
vnitřní železobetonové konstrukce navržené dle 
zásad pro bílé vany. Vestavbou kvalitní 
železobetonové konstrukce lze zaručit dodržení 
požadavků kladených na kvalitu vnitřního prostředí. 

S ohledem na vlastnosti betonu je téměř 
nedosažitelné provést železobetonovou konstrukci 
bez trhliny. Při návrhu vodoneporpustných 
konstrukcí bývá často rozhodující mezní stav 
použitelnosti, a to s ohledem na limitní šířku trhlin.  

U vodonepropustných konstrukcí je třeba již 
v návrhu počítat s výskytem průsaků, které ještě 
před uvedením díla do provozu je nutné odstranit. Je 
potřeba hledat optimální rovnováhu mezi celkovou 
cenou díla a cenou na dodatečné sanace. Může být 

ekonomicky výhodné ubrat množství zabudovaných 
pojistných prvků v konstrukci na úkor navýšení 
nákladu na dodatečné sanační práce. 

Závěr 

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové 
konstrukce hloubených tunelů dávají přehled 
možností řešení vodotěsnosti konstrukce bez použití 
externích hydroizolačních prvků, jako jsou 
hydroizolační fólie nebo asfaltové pásy.  

Technické podmínky řeší realizaci hloubených 
tunelů v otevřené jámě stejně jako možnost řešení 
pomocí podzemních stěn a následného odtěžování 
pod zastropením.  
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