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O dotacích, dětském hřišti pro psy  
a hlavně o té cestě do Palerma.....

„Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar, nebo daru podobná peněžitá úhra-
da, ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru), nebo územněsprávního 
celku (v Česku kraj, obec nebo městská část), nějakému subjektu v zájmu snížení ceny 
určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Tolik úvodní citace z WIKIPE-
DIE k termínu dotace. 

Zadáte-li kouzelné slůvko „dotace“ do vyhledávače GOOGLE, získáte bezmála 7.106 

odkazů za méně než 0,2 sekundy. Jen letmý pohled na odkazy „na čele pelotonu“ 
naznačuje, že se z dotací stal svým způsobem obor podnikání, zřejmě vysoce lukra-
tivní. Profesionálové všeho druhu vám pomohou se žádostmi, úspěšnost místních 
zastupitelů se hodnotí podle „schopnosti“ čerpat dotace, kdo umí čerpat, je pašák, 
kdo neumí, nebude znovu zvolen. 

Současně jste ujišťováni o prospěšnosti dotací i jejich škodlivosti. Netřeba pochy-
bovat, že dotace jsou a budou v zájmu rozmanitých „šibalů“, předmětem odklánění 
na různé strany „doleva“, „doprava“ i jinam. 

Současně přitom nikdo nepochybuje o tom, že existuje jakýsi veřejný zájem, kte-
rý je potřeba navzdory ekonomické nevýhodnosti podporovat, subvencovat, platit 
prostě z vybraných daní nás všech (nejlépe Evropanů). 

Je veřejný zájem, zájmem všech nebo alespoň rozhodující většiny? Asi ano. A 
co to tedy je? „Dětské“ hřiště pro psy? (Ale ano, takové máme v Podolí hned vedle 
„dětského“ hřiště pro seniory!) Je veřejným zájmem mít zdravé a hravé pejsky, nebo 
silné a hravé dědečky a babičky? Říkáte jistě? Já nevím, pochybuji. Vsadil bych se, že 
ti, kdo šlápnou čas od času do neuklizené hromádky by svobodně nehlasovali pro 
dotaci psích hřišť, a to mimochodem podotýkám, že psa mám a ne zrovna malého! 
Asi by raději dotovali sběr psích výkalů, nákup účinných „vysavačů“ na odstraňování 
takových hromádek.

I když napadá mne v této souvislosti jeden velice veřejný zájem, který spojuje 
bezpochyby všechny, ať již volí  KSČM, ODS či příznivce KDU - ČSL. 

Před mnoha lety na cestě trajektem z Livorna do Palerma přestala jít po 20 minu-
tách od vyplutí na lodi provozované společností Grandi Navi Veloci (to pro výstra-
hu!!) voda. Copak žízeň, tu jsme uhasili snadno ze zakoupené PET lahve. Ale na té 
lodi nešlo spláchnout. Nefungoval v tomto slova smyslu ani jeden jediný záchod. Že 
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si to nedovedete představit? Hm, to se nedivím. To jsme si také představit nedovedli.  
A naše představy, zejména čichové, byly každou hodinou té nezapomenutelné plavby 
překonávány více a více. Oči jsme pro jistotu ani neotvírali. Cesta trvala pouhých 19 
hodin. Necelý den. Za celou tu dobu se  nepodařilo poruchu opravit a to nás na té lodi 
cestoval nepatrný zlomek z její celé kapacity. Nevím, jak by ta loď vypadala za té situace 
plně obsazena. Ale vždy, když doma spláchnu, na tu cestu si vzpomenu a jsem nesmírně 
vděčný, že kanalizace u nás doma funguje. A nejen doma, ale v celé Praze a nepochybně 
prakticky v celé ČR.

A tak, když slyším, že se bude z „dotací“ vylepšovat nějaká ČOV, kanalizace a vše, co 
s touto mediálně ne zcela detailně diskutovanou „věcí“ souvisí, tak jsem rád. Možná jste 
to nezažili, ale pokud byste nemohli spláchnout, asi byste se shodli i s největším poli-
tickým odpůrcem, že investice do fungujících kanalizačních řadů a funkčních čistíren 
odpadních vod je naprostá priorita. Prostě veřejný zájem.

A pak si to také uvědomím vždy, když jdu kolem Vltavy. Už jsem to psal před několika 
lety v souvislosti s čištěním ovzduší. Voda ve Vltavě je (nepřeháním) průzračně čistá a 
nepochybuji, že se stav povrchových vod oproti stavu před 20 lety dramaticky zlepšil 
v celé ČR. Jak to tedy je a bude s čištěním vody, s obnovou a intenzifikací ČOV? Je, co 
zlepšovat? Jsou to smysluplně vydávané dotace, nebo ne? Sleduje někdo plošně stav 
povrchových vod?

Na to se tentokrát zajdeme zeptat do a.s. SWECO HYDROPROJEKT, za Ing. Richardem 
Schejbalem, který patří k těm povolaným a zasvěceným. 

Ing. Václav Pumpr, CSc.
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Ing. Richard Schejbal
Statik - specialista a.s. Hydroprojekt CZ, vedoucí stavebního oddělení divize Zdravotně 
inženýrských staveb. Člen Dozorčí rady akciové společnosti. Člen Technické normalizační 
komise pro beton (ÚMNZ) a předseda její subkomise pro navrhování vodohospodářských 
betonových konstrukcí.

Pracoval vesměs jako hlavní statik a vedoucí týmu projektantů stavební části na pro-
jektové přípravě a dozoru při realizaci na řadě vodárenských a čistírenských staveb, např. 
úpraven vody Želivka, Meziboří, Souš, Mostiště, Ostrava - Nová ves, Priština (Kosovo); 
čistíren odpadních vod Březnice, Benátecká Vrutice, Mladá Boleslav, Litvínov, Kronštadt 
(Rusko).

 Podílí se na přípravě technických norem typizačních prací souvisících s konstrukcemi 
vodního hospodářství. Zabývá se zejména problematikou konstrukcí betonových nádrží 
a rozvoje trhlin od omezení vynucených přetvoření.
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Rozhovor  
s Ing. Danielem Šmídem

Ve 23. čísle Sanačních novin jsme o rozhovor požádali statika specialistu ze společnosti SWECO 
HYDROPROJEKT a.s., Ing. Richarda Schejbala. Ing. Schejbal je vedoucím stavebního oddělení divize 
zdravotně inženýrských staveb, člen Dozorčí rady akciové společnosti, člen Technické normali-
zační komise pro beton (ÚMNZ) a předseda její subkomise pro navrhování vodohospodářských 
betonových konstrukcí. Podílí se na přípravě technických norem typizačních prací souvisících s 
konstrukcemi vodního hospodářství. Zabývá se zejména problematikou konstrukcí betonových 
nádrží a rozvoje trhlin od omezení vynucených přetvoření. Pracoval jako hlavní statik a vedoucí 
projekčního týmu na celé řadě vodárenských a čistírenských staveb u nás i v zahraničí a to od 
projekční přípravy po realizaci.

1.  Asi se shodneme, že mít čisté povrchové vody a tudíž vypouštět do vodních toků, co 
nejlépe vyčištěné odpadní vody je prvořadým veřejným zájmem? Monitorování stavu 
povrchových vod prodělalo a stále prodělává dosti překotný vývoj a to jak v technickém 
(fyzikálně-chemickém) slova smyslu, tak (a to možná především) ve smyslu legislativním. 
Podle údajů ČSÚ se v roce 2011 v ČR snížilo oproti předchozímu roku znečištění vod o 
0,9 procenta (2 475 tun) v případě nerozpustných látek (NL) a o 6,0 procenta (53 403 tun) 
rozpustnými anorganickými solemi (RAS). Mezi roky 1990 až 2011 pokleslo podle ČSÚ 
biologické znečištění vod o 89,5 až 95,4 procenta, koncentrace znečištění vod NL o 93,8 
procenta a znečištění RAS o 16,1 procenta. To jsou velmi potěšitelné informace. Laik by 
si mohl pomyslet, že není do této oblasti potřeba dalších masivních investic. Přesto je 
oblast rekonstrukcí ČOV oblastí, kam směřuje nezanedbatelná část dotací z EU. Jsou to 
ekonomicky obhajitelné dotace? Vrátí se nám tyto prostředky v podobě dalšího snižo-
vání znečištění vod? Nebo se jedná o nezbytné investice do zajištění provozuschopnosti 
existující kapacit na čištění vody?

Tato otázka má několik rovin. Jednou z nich je jistě ekonomická obhajitelnost dotací do 
rekonstrukcí čistíren odpadních vod, tu ale není možné vytrhnout ze širšího kontextu. Ač jsem 
v zásadě spíše odpůrcem jakýchkoliv dotací, zde je liberál ve mně na pochybách. Ochrana 
životního prostředí je jistě ve veřejném zájmu a kvalita prostředí se dotýká každého z nás, bez 
výjimky. To vede k oprávněnosti myšlenky veřejného financování této oblasti. Náklady na vy-
budování, nebo rekonstrukci čistíren jsou tak vysoké, že asi nemůžeme očekávat jednoduchou 
možnost nacházet vždy potřebné prostředky v rozpočtech obcí jako vlastníků infrastruktury, 
případně provozovatelů. Dotace tedy hrají významnou roli ve financování, a nejde přitom jen 
o dotace tzv. z EU. Další část dotací je přímo ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí. A teď ruku na srdce a selský rozum do hrsti – když už máme dotovat, 
tak spíše čistírny odpadních vod nebo projekty hotelů či tenisových hřišť?

Druhou rovinou je potřeba dalších, jak říkáte „masivních investic“ do této oblasti. Čistírna, 
jako koneckonců každá stavba (ve smyslu investice), má jistě omezenou životnost, a to jak ve 
strojně technologické části, tak u stavebních objektů. Tato životnost je limitována řadou fak-
torů, ať už to je opotřebení strojů, koroze stavebních materiálů, změny požadavků na funkci 
nebo výkon atd. Faktem je, že čištění odpadních vod a možná obecněji vodní hospodářství 
vnímáme jako běžnou a nezajímavou součást života, o které přemýšlíme jen v případě nějaké 
mimořádné situace – neteče nám voda kvůli poruše, ucpe se kanalizace a smrdí to v ulici, kde 
bydlíme, v extrému přijde povodeň a vyřadí čistírnu (kromě mnohého dalšího) z provozu, 
takže splašky vypouštíme do řeky. Tato „neviditelnost“ celého systému se pak projevuje i 
v přístupu majitelů (obcí) a jejich představitelů (zastupitelstev) k problému investic do oprav 
a rekonstrukcí. Na děravou silnici si stěžovala řada lidí – dáme do rozpočtu. Na špatnou funkci 
nebo stav čistírny upozorňuje jen její provozovatel (pokud tomu tak opravdu je), to je přece 
starý protiva, co chce, vždyť jsme mu před deseti lety koupili nové čerpadlo. A tak se vybírá 
vodné a stočné, v nezanedbatelné výši, největší část spotřebuje provoz, menší část ve formě 
nájemného dostává majitel od provozovatele a používá pak tyto prostředky na úplně jiné účely,  
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a nedochází k vytváření zdrojů ani pro prostou obnovu. Jestli se příliš nepletu, tak údaje Sdru-
žení vodovodů a kanalizací mluví o roční míře investování v oboru v řádu 0,2 až 0,3 % z celkové 
ceny infrastruktury. To znamená, že k úplné obnově by docházelo za 300 až 500 let! Samozřejmě 
zjednodušuji, ale investice do této oblasti jsou nutné už jen pro udržení dosavadního stavu.

Zde se projevuje další rovina problému – požadavky na čištění odpadních vod se postupně 
zvyšují, zpřísňují se limity na vypouštění do toků, kromě našich vlastních zákonných požadavků 
jsme povinni dodržovat i mezinárodní dohody a směrnice (tedy zjednodušeně předpisy EU). A 
to jistě není zadarmo, investujeme tedy nejen do udržení současného stavu, ale i do zlepšení 
technologií v souladu s novými požadavky. 

A v neposlední řadě – stav velké části vodohospodářských staveb je mírně řečeno neutěšený. 
Prakticky všude je primárním požadavkem provozovatele funkčnost zařízení a kapacita vodní 
linky. Stav stavebních konstrukcí je podceňován a opomíjen, důsledkem jsou významné škody 
na stavebních dílech vyžadující značné prostředky na rekonstrukci.

Takže závěrem:  ano - jsou nutné další investice do této oblasti, ano – dotace jsou zde obhaji-
telné, a to jistě více, než v jiných oblastech, a ano – vložené prostředky jsou nutné jak k udržení 
alespoň současné úrovně čištění, tak pro zlepšení kvality  recipientů. 

2. Na serveru www.nase-voda.cz lze nalézt desítky či stovky rozmanitých článků, zpráv 
či informací z oblasti výroby a čištění vody. Setkal jsem se tam i s názorem, že systém udě-
lování a čerpání dotací podporuje ne zcela žádoucí trend, kdy se vydávají na jednotlivé 
akce zbytečně velké prostředky. Úpravny vod či ČOV jsou v rámci rekonstrukcí osazovány 
velmi drahými technologiemi a to na úkor celkového počtu realizovaných rekonstrukcí 
apod. Menší akce nejsou z hlediska těch, kteří proces dotací administrují, prostě zajímavé. 
Je toto i Vaše zkušenost?

Ne úplně. Ano – velké akce mají přednost už proto, že jejich přínos pro prostředí je význam-
nější, současně jde o priority určené v Plánech rozvoje daného územního celku. Ale jistě hraje 
roli i to, že velkou akci připravuje a obhajuje „silnější“ tým. Ale nesetkal jsem se s tím, že by 
byly investovány „zbytečně velké prostředky“. Jistě se všichni zúčastnění snaží rekonstruovat 
především smysluplně, tedy tak, aby bylo zajištěno další dlouhodobé provozování. Použijí se 
tedy materiály, technologie a zařízení na úrovni odpovídající současným znalostem, tak, aby 
další rekonstrukci bylo možné uvažovat až za opravdu dlouhou dobu. 

3. Několikrát jsem v rámci sanací a rekonstrukcí setkal se snahou generálního dodavate-
le, což je obvykle dodavatel technologie, maximálně „ušetřit“ na stavební části, zejména 
pak na sanaci železobetonových konstrukcí. Při tom, řada objektů, vznikala v době, kdy 
nebylo běžné používat mrazuvzdorný beton, dnes jsou mrazově narušené, aplikace re-
profilací na nemrazuvzdorné podklady je riskantní, výsledky jsou mnohdy neuspokojivé 
krátce po dokončení. Trvanlivost takto provedených oprav nejistá. Nebylo by vhodné či 
logické stavební část rekonstrukce finančně i dodavatelsky oddělit? 

Zde Vám bohužel musím dát za pravdu, sám jsem se se stejnou situací setkal již mnohokrát. 
Stavební část díla je často – zcela mylně - považována za něco intaktního, nepodléhajícího 
nějakému stárnutí nebo ztrátě původních vlastností. To do jisté míry souvisí s výše zmíněnou 
filozofií provozovatelů a majitelů, kteří samozřejmě vidí rychlé fyzické i morální zastarávání 
strojů a zařízení a současně i obrovský pokrok, který tyto prvky zaznamenaly za pár posledních 
desítek let. Naproti tomu – beton je pořád beton a rozdíl v kvalitě laik prakticky nepozná. Z toho 
pak plynou i občasné situace, kdy nedostatky ve strojně technologické části a z nich plynoucí 
vícenáklady se už přímo na stavbě řeší běžně zmenšením rozsahu stavebních prací a to v zájmu 
zachování vysoutěžené ceny. 

Naštěstí jen někdy je vyšším zhotovitelem technolog. Ale fakticky rozdělit investici na finančně 
nezávislé složky (stavba – technologie) si jako princip neumím představit. Vzájemné propojení 
je obrovské a tím i riziko výmluv jednoho zhotovitele na druhého.
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4. Hydroprojekt a.s. je členem nadnárodní skupiny SWECO, nepochybně můžete srov-
návat obor vodárenství  a kanalizací v tuzemsku se situací v Evropě či ve světě. Jak z 
tohoto srovnání vychází ČR?

Bohužel naše příslušnost ke skupině SWECO nám příležitost ke srovnání nenabízí. Většina 
společností skupiny je orientována spíše na dopravní stavby, architekturu apod. Pouze část sku-
piny označovaná SWECO CEE (Central East Europe), která vznikla poměrně nedávno a zahrnuje 
firmy z ČR, Polska, Litvy, Slovenska a Bulharska, má obdobné zaměření na vodní hospodářství. 
Ve srovnání s těmito zeměmi můžeme směle říci, že jsme na špičce pelotonu. To je ovšem, s 
trochou nadsázky, srovnání Závodu míru s Tour de France. Já ale mohu vycházet z řady zkuše-
ností a osobních poznatků z vodohospodářských staveb i v jiných zemích Evropy – V Německu, 
Rakousku, Francii, Velké Británii. Nejvýznamnější rozdíl spatřuji v kvalitě provedení staveb a v 
údržbě, která se jim věnuje. Nemluvím o čistotě a pořádku, ty už začaly být standardem i u nás. 
Strojně technologické zařízení, systémy řízení a další prvky vystrojení rovněž mají srovnatelnou 
evropskou kvalitu, už proto, že výrobci řady komponentů jsou zahraniční nebo mezinárodní 
společnosti. Obrovský rozdíl ale uvidíte v kvalitě povrchů (podlahy, fasádní systémy, střechy) 
i ve zpracování základního materiálu – betonu. Na srovnatelně starých stavbách ve jmeno-
vaných zemích, např. z 60. až 80. let neuvidíte známky koroze výztuže, významné průsaky, 
netěsné prostupy atd. To bylo eliminováno kvalitou provedení i návrhu, dostatečným krytím 
výztuže, zpracováním betonu i povrchovými úpravami. Pro srovnání – u nás je dosud problém 
navrhnout a použít např. drenážní fólii na návodní líc nádrže, prostě proto, že to navýší cenu. 
Dopad lepší technologie nebo materiálu na užitné vlastnosti, životnost, vodotěsnost apod. 
obvykle nerozhodne. A znám i stavby, kde byla kvalitní technologie navržena a vysoutěžena 
a v průběhu realizace je obrovský tlak zhotovitele na její zjednodušení nebo úplné opuštění. 
Zhotovitel totiž ve snaze získat zakázku nabídl nízkou cenu – není výjimkou, že nabídnutá 
vítězná cena dosahuje 50 % nebo i méně z ceníkové rozpočtové ceny! V této situaci se někdy 
i zástupce investora postaví za požadavek zhotovitele. To je, myslím, v jiných zemích nemysli-
telná situace. Bohužel, současná podoba zákona o zadávání veřejných zakázek tomuto trendu 
nahrává a systémové zlepšení stavu se tím oddaluje.
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Obdobně si v civilizovaných zemích neumím představit až neskutečný šlendrián při reali-
zaci potrubí uloženého v zemi. Množství poruch a vad plynoucí z podcenění tohoto skrytého 
typu staveb je značné a souvisí opět jak s cenovými faktory, tak s nedostatečným technickým 
povědomím o problematice.

Na druhou stranu musím říct, že máme i stavby a rekonstrukce objektů vodního hospodářství, 
které myslím snesou mezinárodní měřítko. Jako příklady jistě lze uvést novou ČOV Náměšť nad 
Oslavou nebo rekonstruovanou Úpravnu vody Souš.

5. Neodpustím si na závěr otázku, zda dovolenou trávíte sjížděním divokých vod či 
naopak dáte přednost aridním oblastem?

Osobně dávám přednost umírněnosti i při volbě dovolené. Divoká voda ani poušť nejsou nic 
pro mě. Párkrát jsem si vypůjčil loď a plavil se po historických francouzských kanálech, což je 
klidná voda v příjemných oblastech známých spíše z vinařské branže. A nedávno se mi podařilo 
absolvovat zájezd s plavbou po Nilu, a to nejen na běžné trase Luxor – Asuán, ale s pokračo-
váním plavby po Násirově jezeře – jinak po Velké Asuánské přehradě. Zážitek spojující poušť, 
Řeku (schválně píšu s velkým písmenem) a starověké památky byl neopakovatelný. Vidíte, že 
nějaké vnitřní postižení vodními díly a vodou ve mně tedy je.

Děkujeme Ing. Richardu Schejbalovi za jeho obsáhlé a zajímavé odpovědi. V případě po-
třeby řešit problematiku výše popsaných staveb je možné jej kontaktovat na kontaktech 
společnosti SWECO HYDROPROJEKT a.s. na http://www.sweco.cz/, nebo na richard.schejbal@
hydroprojekt.cz

Ing. Richard Schejbal nám vedle rozhovoru poskytl velmi komplexní článek, který se 
věnuje betonovým konstrukcím nádrží. Zájemci o danou problematiku v něm najdou 
celou řadu zajímavých informací.

Betonové konstrukce nádrží
Požadavky na stavby, působící vlivy prostředí a dopady na návrh 
staveb a na provádění sanací

Ing. Richard Schejbal 
HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, Praha 4

Úvod
Tento příspěvek popisuje některé speciální problémy navrhování a realizace betonových nádrží 
ve vodním hospodářství. Vychází z osobních zkušeností za více než 25 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 be-
tonových konstrukcí, jednak ve vodním hospodářství obecněji. 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 přesvědčen, že existuje oblast, kde by měli mít 
znalosti přesahující to málo, co jim dokázalo dát formální vzdělání. Tou oblastí jsou právě be-
tonové konstrukce ve vodohospodářských aplikacích. 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Veveří 95
602 00 Brno
e-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz

Nenahraditelná role radiografie  
při určování stavu železobetonových 
konstrukcí
Anotace:
Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro posouzení stavu železobetonových 
konstrukcí, je určení počtu, druhu a rozmístění výztuže v jednotlivých průřezech konstruk-
ce bez jejího porušení. K tomuto účelu bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod 
kontroly, které však mají určitá omezení v dosahu a interpretaci výsledků. Jako metoda 
kontroly s nejvyšší vypovídací schopností se již po řadu let jeví radiografická metoda, jejíž 
vývoj stále pokračuje.

Klíčová slova: radiografická kontrola, železobetonové konstrukce, ocelová výztuž

1.  Úvod
Snaha po zhospodárnění investičního zajištění technického vývoje společnosti vede stále 
ve větším měřítku k navrhování rekonstrukcí starších průmyslových objektů, aby v nich bylo 
možné zavádět nové technologie. Významné jsou i návrhy rekonstrukcí starších dopravních 
a inženýrských staveb, které musí být v mnoha případech dodatečně zesilovány přídavnou 
výztuží, aby vyhověly moderním nárokům na dopravu. Rekonstruují se v zásadě stavby fyzicky 
nebo morálně opotřebené, anebo stavby, ve kterých se mění účel jejich využívání. Před každým 
návrhem rekonstrukce je třeba zjistit, zda nedošlo ke změně původní únosnosti stavebních 
konstrukcí, popř. zda je možné zvýšit užitečné zatížení. Pro přesné zodpovězení těchto otázek 
chybí ve většině případů projektová dokumentace, podle které byly konstrukce, určené k rekon-
strukci, vystavěny. Mimo to je třeba počítat také s rozdílným stupněm opotřebení konstrukcí 
a jejich částí, a to v závislosti na jejich stáří, údržbě, instalovaném technologickém zařízení a 
v neposlední řadě i na pečlivosti, s jakou tyto stavby byly vystavěny. 

Vzhledem k tomu, že posouzení inženýrských a průmyslových objektů probíhá obvykle ve 
značném časovém předstihu před vlastní rekonstrukcí, tj. v době, kdy u nich nelze omezit stá-
vající provoz (resp. výrobu), nelze průzkum uskutečnit jinak, než některou z metod nedestruk-
tivního zkušebnictví. Metody nedestruktivního zkušebnictví se však uplatňují i u novostaveb, 
u kterých mnohdy vznikají poruchy vlivem chybné nebo neodborné výstavby, a je nutno bez 
poškození konstrukce stanovit příčiny těchto poruch.

Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro statický přepočet, je znalost množství, 
rozložení a profilu ocelové výztuže v železobetonové konstrukci a její aktuální stav. K získání 
těchto informací bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod – georadar, magnetický indi-
kátor výztuže, radiografie a.j. Právě radiografie umožňuje z nedestruktivních metod nejlépe 
stanovit veškeré požadované parametry. Jejím vývojem a praktickým využitím se již po mnoho 
let zabývá Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně 
(Česká republika).
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1.  Použití betonu ve vodním hospodářství 
Základním a rozhodujícím materiálem vodohospodářských staveb byl, je a nadále bude beton. 

V tomto textu se soustředíme na betonové nádrže, které jsou ovšem jen dílčím segmentem 
staveb vodního hospodářství. 

Dosud se v praxi prakticky jen výjimečně setkáváme se situací, při níž by některý z účastníků 
výstavby formuloval nějaké speciální požadavky kladené na betonové konstrukce nádrží. Dříve 
se obvykle za zcela dostačující považovala ustanovení platných objektových norem, např. Vo-
dojemy (ČSN 73 6650) nebo Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží (ČSN 
75 0905), případně řady starších typizačních prací, které obsahovaly souhrn v té době známých 
a praxí ověřených postupů pro navrhování i realizaci. Vodohospodářské řešení určilo nanejvýš 
základní objemové a výškové požadavky, podrobnosti stavebního a tedy i konstrukčního řešení 
pak dořešil tým projektantů stavební části projektu. Tato situace byla zcela běžná až do zhruba 
poloviny 90. let. Poté, samozřejmě v souvislosti se změnami celé společnosti, došlo postupně 
ke změnám i v této oblasti. Typizační práce se již řadu let neaktualizují (není, kdo by tuto práci 
zaplatil), technické normy řada lidí začala mylně považovat za nedůležité, protože z dikce zákona 
náhle „nezávazné“, dominantní dodavatelé zanikali nebo se transformovali (např. Vodní stavby). 
Současně došlo k významnému útlumu investiční činnosti ve vodárenství, jistě i v souvislosti 
s poklesem spotřeby vody. Od počátku další dekády pak začaly být postupně zaváděny nové 
evropské standardy jak pro spolehlivost 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, například:

- Úroveň poznání, a to i v oblasti betonových konstrukcí a jejich chování, významně postou-
pila. Do praxe byly zavedeny postupy navrhování zohledňující chování betonových konstrukcí 
v čase, byly teoreticky popsány a v normách zohledněny požadavky souvisící s působením 
různých druhů prostředí, s korozními účinky, s vlivem objemových změn atd.

- projektanti a investoři nejsou omezováni diktátem monopolních dodavatelů. Nic nenutí 
k místy nesmyslné prefabrikaci, neexistují materiálové limity.

- Na rozdíl od minulosti jsou běžně dostupné i vyšší pevnostní třídy betonu a zejména betony 
se speciálními vlastnostmi. 

- Rozšiřují se technologie výroby a zpracování betonu, které umožňují dosažení dříve nedo-
stupných vlastností. Jde např. o beton s rozptýlenou výztuží, betony samozhutnitelné (SCC), 
nové typy bednění, hutnění a úpravy povrchu atd.

- Nové evropské normy (viz výše) jasně definují řadu požadavků na betonové konstrukce, 
jejichž splnění zajišťuje nejen statickou spolehlivost ale i požadovanou životnost díla.

- Projektanti staveb mají k dispozici nástroje dokonalého modelování (jak v oblasti spo-
lehlivosti – FEM apod., tak pro výkresové stavební řešení – 3D CAD). Jsou k dispozici rozsáhlé 
databáze řešení řady jednotlivých detailů jednak v obecné rovině, jednak od výrobců různých 
materiálů a prvků.

… ale i zápory:

- Mnohem větší důraz je kladen na ekonomickou stránku nových investic nebo rekonstrukcí 
i na provozování vodohospodářských děl. S tím obvykle souvisí i tlak na enormní zkracování 
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 zodpovědnosti za 
kvalitní provedení díla.
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- Došlo k tomu, co někteří odborníci nazývají revolucí ve výrobě cementu (jako rozhodu-
jícího pojiva betonu) – při úsporách paliv nahrazují cementárny jejich podstatnou část méně 
kvalitními (např. i odpadními surovinami), bohužel nesystémově. To má významný vliv na vý-
sledné vlastnosti cementového slínku, např. na chování při objemových změnách i na detaily 
chemického složení, které jsou pak proměnné v závislosti na výrobní šarži. (Na stejně působí-
cích, tvarovaných i vyztužených prvcích se při shodných podmínkách provádění i ošetřování 
projevují ve velmi různé intenzitě objemové změny ve formě vzniku trhlin.)

- Požadavky na vlastnosti konstrukcí se v čase významně mění a prakticky ve všech oblastech 
zpřísňují, a to na základě národní i evropské legislativy. Zvlášť výrazný je tento nárůst 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 způsobený termínovaným závazkem výstavby 
čistíren odpadních vod a přílivem dotací z fondů EU vedl ve velké řadě případů k přípravě a 
provedení staveb (nejen) nádrží bez dostatečné profesionální úrovně, někdy podle zvyklostí 
starších než 30 let !

- Značné problémy pak může způsobit nekritické využívání výpočetní techniky. Software, 
jako každé lidské dílo, obsahuje často chyby a bez důkladné interpretace vede v řadě případů 
k nesmyslným výsledkům, které lze odhalit jen s pomocí zkušenosti a „inženýrského citu“. Jako 
příklad lze uvést lokální extrémy při výpočtech deskostěnových modelů FEM i od renomova-
ných výrobců SW.

- A samozřejmě řada problémů plyne ze samotného přechodu z původních českých norem 
na nový systém Eurokódů a navazujících standardů.

2.  Víme, co od betonu chceme? 
Základní požadavky na konstrukce jistě vyplývají z funkce stavby. U nádrží ve vodním 

hospodářství zejména určují využitelný objem, úroveň hladin, napojení na další objekty atd.  
U konstrukcí nesouvisících přímo s vodní linkou jsou požadavky obdobné, jako u běžných po-
zemních staveb. Požadavky na stavební provedení vodohospodářských nádrží je pak možné 
rozdělit např. do těchto skupin:

1. Požadavky plynoucí z charakteru stavby a souvisící s funkcí, tedy tvar, objem, výškové 
řešení, trubní vystrojení nádrží apod. 

2. Pro nádrže rozhodující vlastnost – vodotěsnost (nepropustnost)

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 rekon-
strukce za provozu, omezení nároků na údržbu atd.

8. Bezpečnost provozu

9. Další, výše neuvedené požadavky plynoucí z ekonomických, ekologických, architek-
tonických 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 konstrukcí vcelku 
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jasně definují požadavky mezních stavů únosnosti i použitelnosti a tedy podmínky 4.skupiny. 
Přesto i zde jsou nejasné body. U ostatních skupin je řada požadavků ovlivněna různou interpre-
tací legislativních nebo normových ustanovení, individuální zkušeností projektanta, zvyklostmi 
provozovatele, místními zvyklostmi, individuálními podmínkami působení a dalšími vlivy. 

Konkrétními příklady nejasných požadavků mohou být:
- Detailní požadavky na vodotěsnost. Jaký stupeň nepropustnosti 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. 
rozlišují hlazení betonu podlah dřevěným nebo ocelovým hladítkem bez další podrob-
nosti). Jak objektivizovat kriteria převzetí 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 vyhláškou 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 kritéria tvarové vhod-
nosti z hlediska omezení růstu mikroorganismů na vnitřním líci nádrží?

- Všeobecné požadavky na životnost, trvanlivost a odolnost proti vlivům prostředí. 
Jen výjimečně se v praxi setkáme s číselně jasně vyjádřeným požadavkem na životnost. 
Soustava Eurokódů přitom uvádí např. vztah mezi plánovanou 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 některé požadavky z různých skupin (např. 
dostatečná „hladkost“ návodních povrhů vodojemu bude vyhovovat požadavkům provozním 
– snadné čištění – i hygienickým), v jiných případech si ale budou navzájem odporovat (opět 
např. „hladkost“ dna a tedy kluzkost bude snižovat bezpečnost při čištění za provozu). Úkolem 
správného návrhu a provedení novostavby nebo rekonstrukce je splnění všech relevantních 
požadavků. Na otázku v názvu této kapitoly ale musíme bohužel odpovědět: Obvykle nevíme, 
pokud ano, tak ne přesně.

3.  Zvláštní požadavky ve vodním hospodářství 
Hygienické požadavky kladené na betonové konstrukce ve styku s pitnou, resp. upravo-

vanou vodou:
- Nejen hmoty v přímém styku s pitnou vodou musí vyhovět požadavkům Vyhlášky 409/2005 

Sb. (4). Požadavek se přeneseně týká i např. prvků nad nádržemi, kde může docházet k odkapu 
kondenzátu. 

- Ve vodárenství se při zpřísňování hygienických požadavků bude prokazovat vhodnost samot-
ného betonu pro styk s pitnou vodou. Problémem pro zhotovitele pak bude doložit požadovanou 
vhodnost. Upozorňuje se na fakt, že již byla zavedena evropská norma hodnotící vliv průmyslově 
vyráběných cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě (3). Už před více než 20 
lety bylo v původní ČSN 73 1209 ustanovení o hygienické vhodnosti cementu v betonu ve vo-
dárenských nádržích!

- U materiálů pro sanace betonových konstrukcí platí stejné zásady, projekt přitom musí jasně 
specifikovat technické a hygienické požadavky na materiály a postupy.

- Vrstvy, které budou překryty jinými tenkovrstvými úpravami při sanacích, by nutně nemusely 
přísná kritéria splňovat, rozhodující bude vhodnost povrchové úpravy a její schopnost zabránit 
vyluhování z překrytých vrstev. 
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- Zásadně je nutné vyhýbat se hmotám umožňujícím nebo dokonce podporujícím vznik mi-
kroorganických znečištění, jako jsou např. akrylátové nátěry nebo tmely apod. (vžívá se pojem 
„minerální hmoty bez organických příměsí“).

 

 Obr. 1 Charakteris-
tické trhliny jako 
důsledek omezení 
vynuceného přetvo-
ření (nezasypaný 
vodojem při zkoušce 
vodotěsnosti, trhliny 
před kolmatací)

Požadavky mezních stavů použitelnosti jsou  obsaženy v dnes již plně zavedených a od 
dubna 2010 jedině platných částech Eurokódů – viz (1) a (9). Rozhodující pozornost je nutné 
věnovat omezení šířky trhlin – upozorňuje se na národní přílohu (9) s upřesněním limitních 
hodnot. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že významný vliv na celkovou spolehlivost a porušení 
trhlinami má chování mladého betonu při omezení vynucených přetvoření od objemových 
změn, tedy zákonitý vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla a smršťování – charak-
teristický průběh ilustruje Obrázek 1. 

Šířka trhlin jak od těchto účinků, tak od běžného zatížení je významným faktorem ovlivňu-
jícím vodotěsnost, odolnost proti účinkům prostředí, potažmo životnost konstrukce. Obrázek 
2 ukazuje vztah šířky trhliny a průběhu vyluhování při průsaku vody, obrázek 3 pak vliv šířky 
trhlin na proces kolmatace - samoutěsnění.

Obr. 2  Průběh 
vylouhování Ca (OH)2 
z trhlin v betonu
 (g/10 mm délky trhli-
ny - viz Lit. 11)
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Obr. 3
a)Výpočtové křivky 
samoutěsnění

b)Vliv kolmatace trh-
lin na pokles počáteč-
ního průsaku
(viz Lit. 11)

Požadavky odolnosti proti specifickým účinkům prostředí v čistírenství. Především 
v oblasti nádrží čistíren odpadních vod je definování podmínek působení obtížné vzhledem 
k různorodosti složení odpadních vod, a to jak pro různost kombinací komunálních a prů-
myslových odpadů, tak pro změny v průběhu 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 podstatné je třeba považovat i vliv směsi agresivních plynů nad 
hladinami v uzavřených nádržích čistíren, vyluhovací agresivitu a účinky kondenzované (tedy 
destilované, hladové) vody na povrchu zastropení nádrží, vliv provzdušňování, dávkování 
některých dalších sloučenin dávkovaných do odpadní vody (např. síranů), a zejména působe-
ní mrazu na prvky nad hladinou a v oblasti jejího kolísání, jak u otevřených, tak u zakrytých 
nádrží – viz obrázek 4.
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Obr. 4 Účinky mrazu na beton nad hladinou a v oblasti kolísání u otevřených nádrží

 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 němec-
ky mluvících zemích známý jako „hydrolytická koroze“) – viz obrázek 5, koroze probíhající i bez 
přítomnosti kyslíku (způsobená vysokým obsahem chlóru po nadávkování), působení dalších 
dávkovaných prvků nebo sloučenin (ozón, sírany) zvýšené riziko koroze výztuže nad hladinou 
a zejména v oblasti kolísání hladiny.
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Obr. 5 Povrchu sloupu ve vodojemu po vyluhování.   Hluboká degradace stěn v ozonizaci.  
(stáří obou nádrží cca 30 let)

 
 Pro připomenutí trocha chemie. Cementový slínek (portlandských cementů) je tvořen 

především čtyřmi petrografickými složkami. Jsou to TRIKALCIUMSILIKÁT (CaO)3 . SiO2 (zkráceně 
C3S, alit), DIKALCIUMSILIKÁT (CaO)2 . SiO2 – (C2S, belit), TETRAKALCIUMALUMINÁTFERIT (CaO)4 . 
Al2O3 . Fe2O3 (C4AF, celit) a TRIKALCIUMALUMINÁT (CaO)3 . Al2O3 (C3A). Ty ve styku se záměsovou 
vodou exotermně reagují (hydratují), což je chemický a fyzikální proces, při němž kašovitá směs 
cementu s vodou přechází do tuhého a tvrdého stavu. Vytvářejí se hydratované sloučeniny 
(řady kalciumhydroaluminátů a kalciumhydrosilikátů s různým množstvím chemicky vázané 
vody), vzniká komplexní krystalická struktura, a z částí alitu a belitu volný hydroxid vápenatý 
Ca(OH)2, který dále částečně disociuje. Výsledkem je vysoce alkalické prostředí s pH v hodnotě 
cca 12,6. Ocel betonářská výztuže je v takových podmínkách pasivována – nemůže docházet 
k běžné korozi oxidací – viz obrázek 6.
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A … oblast koroze   C … oblast imunity
B … oblast pasivity – vznik Fe2O3 a … obvyklé rozmezí potenciálu
D … oblast pasivity – vznik Fe3O4

Obr. 6  Pourbaixův diagram pro systém Fe – H2O při 25°C

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 je ale jednak rozpustný (při styku 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.

Celý článek naleznete v našem archivu  
na http://novinybetosan.wz.cz/clanky/clanky.html
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železobetonových konstrukcí
V roce 2012 došlo v městysu Svitávka nedaleko Boskovic v Jihomoravském kraji, k realizaci nové 
kanalizace a železobetonových nádrží v čističce odpadních vod (ČOV). K povrchové úpravě kon-
strukce byl vyžadován nátěr se zvýšenou ochranou proti chemickým vlivům. Realizační firma, 
kterou byla společnost STRABAG a.s., si vybrala materiál EXTRAFIN, který splňuje požadované 
parametry. Extrafin je jednosložková, trvale pružná olejotěsná nátěrová suspenze určená pro 
izolaci záchytných jímek, podlah, betonových havarijních nádrží a dalších stavebních objektů, 
kde může docházet k nežádoucímu úniku olejů a podobných kapalin. Po vyzrání je pochozí 
a trvale odolává olejům, vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Finální povrch tak zaručuje 
dlouhodobou životnost konstrukce i v případech, kdy na ni budou výše popsaná agresivní 
média působit. 
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SPřečetli jsme za vás ...

Rozhodli jsme se do našeho čtvrtletníku zařadit pravidelnou rubriku „Přečetli jsme za vás...“. 
Jedná se o službu zahrnující sledování nových, rozšiřujících a inovativních trendů zejména 
v oboru betonu, jeho technologie výroby a zpracování a sanace. Vzhledem k tomu, že naše 
společnost je členem nejrůznějších sdružení u nás i v zahraničí a v souvislosti s tím jsme odbě-
rateli celé řady časopisů a jednoduchých bulletinů, různé odborné úrovně a to jak v papírové, 
tak elektronické podobě. Zdá se nám užitečné tyto tiskoviny pro vás přečíst a upozornit na ty 
opravdu zajímavé alespoň formou anotace, kterou Sanační noviny přinesou.

Prvním zajímavým článkem je příspěvek „GFRP rebar replaces steel in parking garage„ 
(http://www.compositesworld.com/articles/%28619%29) 

autorky Sary Black v elektronickém médiu COMPOSITES WORLD, který pojednává o ná-
hradě konvenční ocelové výztuže, v křížem vyztužených deskách garážových stání, výztuží 
kompozitní (GFRP – Glass Fiber Reinforced Polymer) ze skelných vláken. 

Použití je demonstrováno na rekonstrukci garážového domu v Quebecu. Předností této 
výztuže je vysoká odolnost vůči působení korozních médií, zejména ve vodě rozpustných 
chloridů, které mají významný vliv na sníženou životnost konstrukcí jako jsou garáže, rampy 
apod. Článek upozorňuje zejména na prodloužení životnosti takových konstrukcí, ale věnuje 
se i cenovým relacím jednotlivých řešení. Text je v anglickém jazyce.

American Concrete Institute (ACI) upozorňuje na publikaci (Report ACI (308 – 213) 
R – 13), která nastiňuje použití lehkého porézního kameniva k vnitřnímu „ošetřování“ 
betonu. V reportu jsou popsány např. přínosy použití a optimální skladby betonových 
směsí. Možnost bližších informací je na:
http://www.concrete.org/BookstoreNet/ProductDetail.aspx?itemid=30821313

International Concrete Repair Institute (ICRI) ve svém bulletinu March/April – 2013 
uveřejnil článek, který se věnuje řešení prosakujících dilatačních spár v konstrukcích 
spodní stavby:
(http://www.icri.org/PUBLICATIONS/2013/PDFs/marapr13/CRBMarApr13_VonFay-
Joy.pdf). Jedná se o použití injektáží polyuretanovými pryskyřicemi.
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SSoučasně je zde v bulletinu May / June – 2013 uveden článek o zesílení železobetonového 

potrubí pomocí uhlíkových tkanin (CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer), které nabízí i spo-
ečnost Betosan s.r.o.

Dále nás zaujal článek „Třicet let sanací 
a regenerací panelových budov – zkuše-
nosti z uplynulých let“ Doc. Ing. Hany Gat-
termayerové, CSc. v časopisu BETON TKS 
(č. 3/2013, str. 22). Ten se věnuje popsání 
poruch a různých způsobů sanace panelo-
vých objektů, které se u těchto konstrukcí 
nejčastěji vyskytují. V článku jsou popsány 
také chyby, kterých je vhodné se při rekon-
strukcích a sanacích dobré vyvarovat.

V Materiálech pro stavbu (5/2013) je na 
straně č. 32 článek, který se věnuje podla-
hovým konstrukcím. Je od autorů Doc. Ing. 
Jiří Dohnálek, CSc. a Ing. Vladimír Veselý, a 
věnuje některým aspektům použití drát-
kobetonu u průmyslových podlah („Vztah 
kvality betonu a z něj vyrobeného drát-
kobetonu“). 

V příštím čísle se pokusíme upozornit na další články, zejména v zahraničních médiích,  
která nejsou tak snadno dostupná. Snad se tato rubrika osvědčí. 
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Konference Povrchové úpravy  
ve stavebnictví 2013
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult s.r.o.
Stavebnictví prochází v současnosti velmi složitým obdobím, ve kterém se projevuje celá řada 
trendů, které mají, nebo mohou mít, na jednotlivé účastníky stavebního procesu velmi nega-
tivní vliv. Nejedná se jen o celkový úbytek zakázek a snahu konkurovat snižováním ceny, a to 
mnohdy na zcela absurdní úroveň. Těchto trendů je celá řada a jen namátkou lze vyjmenovat 
následující:

- Neustálý nárůst normových předpisů, a to jak tzv. Evropských norem, tak i nejrůznějších 
Technických podmínek a regulativů, které jsou však často navzájem velmi rozporné a umož-
ňují zhodnotit stejný předmět různým způsobem. Nedostatkem je i jejich rozsáhlost a častá 
nekonkrétnost, která pro běžného uživatele není oporou, ale naopak komplikovaným nepře-
hledným systémem, který jen velmi omezeně může pozitivně ovlivnit výsledek. 

- Postupně se zvyšující absence některých řemeslných profesí, a naopak v důsledku kon-
kurence najímání pracovníků často bez jakékoliv kvalifikace. Tato situace v kontextu s naopak 
stále se „zdokonalujícími“ normovými předpisy vytváří pro projektanty i zhotovitele mimo-
řádně náročné prostředí, kde stoupající nároky na kvalitu musí být realizovány často s velmi 
proměnlivým a problematickým personálem.

- Snahu investorů dosáhnout slevy či úspor jednak volbou zcela minimalistických technic-
kých řešení, jejichž výsledkem je standard, který je pak následně reklamován. Z reklamací se 
v jistých ohledech stává vědní obor, který umožňuje technicky orientovaným investorům či 
vyšším zhotovitelům snížit cenu stavební zakázky či subdodávky pod prosté náklady. 

V tomto složitém prostředí má tedy technická kompetence a orientace v problematice mi-
mořádný význam, protože umožňuje všem zúčastněným minimalizovat svá rizika a vyhnout 
se neúspěchům i následným reklamacím. 

Právě výše uvedené okolnosti jsou impulzem pro pořádání konference Povrchové úpravy 
ve stavebnictví. Je evidentní, že vzhled konstrukčních prvků, resp. celých objektů, je většinou 
základním parametrem kvality, který zejména v případě laiků rozhoduje o jejich akceptovatel-
nosti. Veškeré povrchové úpravy stavebních konstrukcí, resp. objektů, jsou tedy nejkritičtějším 
prvkem díla z hlediska reklamací i přejímacího řízení jako celku. Cílem konference je umožnit 
projektantům i zhotovitelům získat konkrétní informace jak o nejaktuálnějších trendech a 
materiálech v oblasti povrchových úprav, tak i o rizicích, která s jednotlivými materiály, resp. 
technologiemi jsou spojeny. 

Tématické okruhy, na které se konference zaměřuje:
•	Normalizace, věda a výzkum
•	Nátěry (na beton, ocel, dřevo a další podklady)
•	Povrchové úpravy v interiérech
•	Povrchové úpravy v exteriéru
•	Fasádní a zateplovací systémy
•	Pohledové betony
•	Střešní krytiny
•	Nová progresivní technická zařízení v povrchových úpravách ve stavebnictví
•	Povrchové úpravy z pohledu památkové ochrany
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Konference nechce být platformou pouze pro specialisty v jednotlivých oblastech povrcho-
vých úprav, ale naopak informačním a diskusním fórem, které by běžným zhotovitelům a projek-
tantům umožnilo získat přehled v dané oblasti i specifické kontakty, které by jim v konkrétních 
situacích umožnily projektování či provádění povrchových úprav konzultovat a vyhnout se tedy 
nezdarům. Konference si klade za cíl společně s časopisem Povrchové úpravy vytvořit tradici, 
která by zajišťovala v tomto důležitém segmentu stavebnictví stručné a podstatné informace 
pro všechny ty účastníky stavebního procesu, kteří musí kromě studia tisíců stran norem, tech-
nických regulativů a technických listů nejrůznějších hmot současně i projektovat, stavět. 

Sekretariát konference: 
BETONCONSULT, .s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
e-mail: konference@konferencepovrchoveupravy.cz
www.konferencepovrchoveupravy.cz
Tel./fax: +420/ 244 401 879 K
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www.konferencepovrchoveupravy.cz


