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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže 

bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN 

EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena stěna nádrže 

a základová deska. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, 

statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy 

obsahují výkresovou dokumentaci a statický výpočet, který doplňuje textovou část 

a dopodrobna řeší konstrukci.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

konstrukce, nádrž, základová deska, předpjatý beton, dotvarování, smršťování, předpětí, 

zatížení, zatěžovací stavy, kombinace, vnitřní síly, dimenzování, ohyb, smyk, mezní stav 

únosnosti, mezní stav použitelnosti, napětí, sedání, železobeton  

ABSTRACT  

The diploma‘s thesis deals with the design and assessment of prestressed cocrete tank 

of biogas station at ultimate limit state and also at serviceability limit state, according 

to ČSN EN 1992-1-1: Design of concrete structures. Specifically, the design of wall of the 

tank and foundation slab. The text part contains general information on the desing of the 

structure, static idealization of the structure, type of load and method for calculation 

of inner forces. Attachments contain drawing documentation and structural analysis, 

which completes the text part and solves in detail said structure.  

KEYWORDS  

structure, tank, foudation slab, prestressed concrete, creep, shrinkage, prestress, load, 

load cases, combinatons, inner forces, design, bending, shear, ultimate limit state, 

serviceability limit state, tension, sitting, reinforced concrete  
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1 ÚVOD 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci kruhové nádrže fermentoru bioplynové 

stanice. Pro stanovení účinků od zatížení bylo použito výpočetního softwaru SCIA Engineer 

spolu s ověřením výsledků ručním výpočtem. Konstrukce byla posouzena na mezní stav 

únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace: výkres tvaru, 

výkresy předpínací výztuže a výkresy betonářské výztuže. 

 

2 POPIS OBJEKTU 
Jedná se o nádrž, kterou podporuje železobetonová základová deska. Základová deska je 

kruhová, průměru 21,72 m s přesahem 0,5 m od vnějšího líce stěny nádrže a výšky 0,6 m. 

Předpjatá nádrž je kruhová, světlého průměru 20 m, tloušťky stěny 0,36 m a výšky stěny 6,4 

m. Střecha je z dřevěné konstrukce, která je podporována stěnou nádrže a středovým 

sloupem s hlavicí. Střešní plášť bude z gumové flexibilní plachty. Nádrž je zasypána do výšky 

5,2m. 

 

3 POUŽITÉ MATERIÁLY 

3.1 Beton 
Beton třídy 35/45-XA2; samozhutnitelná směs 

 

3.2 Betonářská výztuž 
Třída B550B 
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3.3 Předpínací systém firmy VSL 
 

Předpínací lana  

Třída Y1860S7-15,7 (monostrand) 

7-lanové a 4-lanové kabely předpětí 

 

 

Kotvy 

Aktivní kotvy typu VSL-E 

 
Obr. 2 Kotva VSL-E [18] 

Kabelové kanálky 

Vroubkované kabelové kanálky (HDPE) – systém VSL PT-PLUS 

 
Obr. 3 Kabelový kanálek [19] 

 

  

Obr. 1 Předpínací lano – monostrand [13] 
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4 POPIS VÝPOČETNÍHO MODELU 
Konstrukce nádrže bude v průběhu výstavby měnit svá statická schémata, a to z důvodu, aby 

při předpínání nedocházelo k velkým vnitřním sílám z důvodu zabránění volné deformace, 

důsledkem tohoto by mohla být trvale narušena vodotěsnost celé nádrže. 

Konstrukce bude rozdělena do dvou modelů: Model A který představuje nádrž v průběhu 

výstavby a předpínání, kdy liniová podpora zabraňuje pouze svislému posuvu, vodorovné 

posuvy jsou volné (posuvná liniová podpora), to se při stavbě provede tak, že bude na desce 

položen asfaltový pás s PE folií a na něj se vybetonuje kruhová stěna nádrže. Po svislém i 

vodorovném předepnutí nádrže se statické schéma změní na model B, kde se doplní 

zabránění volných vodorovných posuvů (kloubová liniová podpora), toto chování se zajistí 

dodatečným vybetonováním vnější a vnitřní obruby kolem celého obvodu nádrže, tato 

obruba bude zabraňovat vodorovným posuvům nádrže a vznikne tak kloubové spojení. 

 

MODEL A 

 
 

MODEL B 
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5 POPIS ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ 

5.1 Nádrž 
Nádrž je předepnuta ve vodorovném i svislém směru. Vodorovné kabely jsou kotveny do 

kotevních žeber na stěně nádrže a kotvení je vystřídáno každou výškovou úroveň. Betonářská 

vyztuž je kladena ve svislém i vodorovném směru 

 

Vodorovné předpětí 

 
Kotevní žebro 

 
Svislé předpětí 

 
 

 

Obr. 4 Svislé předpětí [18] 
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5.2 Kruhová základová deska 
Základová deska je železobetonová, průměru 

21,72m a výšky 0,6 m. Vyztužení je provedeno 

radiálními a tangenciálními pruty na vnějším 

prstenci a ortogonální výztuží uprostřed. 

Vyztužené jsou oba povrchy základové desky.  

 

5.3 Obruby 
Po předepnutí se dodatečně vybetonuje vnější a vnitřní obruba pro zajištění kloubového 

spojení základové desky se stěnou nádrže. Obruby mají rozměry 480×200 mm.  

 

 

  

Obr. 5 Schéma vyztužení kruhové desky [11] 
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6 ZATÍŽENÍ 
Pro konstrukci byly vytvořeny zatěžovací stavy 

6.1 Stálé 
6.1.1 ZS1 – Vlastní tíha 
Vlastní tíha je spočítána programem SCIA engineer 

6.1.2 ZS2 – Dřevěná konstrukce střechy 
 

Návrh dřevěné konstrukce není předmětem této diplomové 

práce, proto je konstrukce navržena pouze orientačními 

rozměry. 

 

6.1.3 ZS3 – Tlak kapaliny 
Tlak kapaliny představuje živočišný substrát, který se používá k výrobě 

bioplynu 

6.1.4 ZS4 – Zemní tlak 
Nádrž je zasypána do výšky 5,2m (včetně desky), 

k zatížení je připočteno i zatížení proměnné 

představující průjezd nákladních automobilů. 

6.1.5 ZS5 – Hladina podzemní vody 
Hladina podzemní vody zasahuje do výšky 1,5 výšky nádrže  

 

  

 

Obr. 6 Interiér nádrže s pohledem 

na střechu [17] 
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6.2 Proměnné 
6.2.1 ZS6, 7 – Teplota 1, 2 
Byly uvažovány dvě návrhové situace. Nádrž je zateplena, oslunění nádrže bude mít menší 

vliv než uvažované návrhové situace. 

 

1) Teplota v zimě (Tint = -34 °C), nádrž prázdná, zastřešení nádrže demontované (zima vnikne 

do nádrže), nádrž je zasypána 

 

2) Teplota v zimě (Text = -34 °C), nádrž je odkopána. 

Nádrž v provozu (odpadový substrát je ve fermentorech zahříván na teplotu Tint = 55 °C) 

 

6.2.2 ZS8 – Sníh 
Oblast návrhu: Hrušov, okres Mladá Boleslav 

 

6.3 Reologické 
6.3.1 ZS9, 10 – Smršťování (t30); (t∞) 
Bylo spočítáno zatížení na nádrž vlivem smršťování v časech t30 (fáze zkoušení nádrže) a 

t∞ (životnost) 

  
 

6.3.2 ZS11, 12 – Dotvarování (t30; t10); (t∞; t10) 
Bylo spočítáno zatížení na nádrž vlivem dotvarování od předpětí a kombinace kdy je nádrž 

prázdná a zasypána v časech t30 (fáze zkoušení nádrže) a t∞ (životnost) 
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7 KOMBINACE 
Pro kombinaci účinků zatížení byly použity kombinační rovnice  

z ČSN EN 1991-1: Zatížení stavebních konstrukcí. 

 

Dílčí součinitele spolehlivosti: 

 
�� = 1,35 (
�áé ���íž��í ���ří����é) 
�� = 1,0 (
�áé ���íž��í �ří����é) 
�� = 1,5 (����ě��é ���íž��í ���ří����é) 
�� = 0 (����ě��é ���íž��í �ří����é) 
 

7.1 Mezní stav únosnosti (MSÚ) 

(6.10�): ��,#$%,# + �'( + ��,)*+,),%,) + - ��,.*+,.,%,. 

(6.10/): 0#��,#$%,# + �'( + ��,),%,) + - ��,.*+,.,%,. 

 

7.2 Mezní stav použitelnosti (MSP) 

(6.14/): $%,# + ,%,) + - *+,.,%,.           2ℎ���4����
��54á 4��/���5� 

(6.15/): $%,# + *),),%,) - *6,.,%,.         Č�
�á 4��/���5� 

(6.16/): $%,# + - *6,.,%,.                         8����
�áá 4��/���5� 
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8 NÁVRH A POSOUZENÍ PRVKŮ 

8.1 Nádrž 
8.1.1 Mezní stav použitelnosti 
Posouzení napětí ve stěně nádrže od kombinace zatížení s předpětím 

 

9: = �; + �'
<:

+ �;
=:

· �: 

 

Dovolená napětí 
2ℎ���4����
��54á 4��/���5� (������í ��?é�ý5ℎ ��ℎ��):  
9:,ABC = −0,6E:% 

 
Č�
�á 4��/���5� (������í ����4F ��ℎ��ý5ℎ ��ℎ��):  
9:,ABC = E:GH 

 
8����
�áá 4��/���5� (��I�š�ě�í ��á��íℎ� ?�������á�í):  
9:,ABC = −0,45E:% 

 

8.1.2 Mezní stav únosnosti 
Posouzení kombinace 

normálové síly a 

ohybového momentu 

(N+M) pomocí 

interakčního diagramu.  

 

Dále posouzení smyku a 

návrh smykové výztuže 

ve spodní části stěny. 

 

 

 

Započítání předpětí do únosnosti  

Neexistuje soudržnost mezi betonem a monostrandem: KL ≠ K: proto je zbytkové napětí 

v předpínací výztuži určeno podle [06]: ∆9L,OPQ = 100 R(�. 
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8.1.3 Kotevní oblasti 
Byly vytvořeny stěnové modely hlavních napětí v kotevní oblasti. Pomocí těchto modelů byla 

navržena výztuž pod kotvu. Dále byl posouzen soustředěný tlak pod kotvou (otlačení betonu) 
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8.2 Základová deska 
Výztuž byla navržena v 5-ti 

návrzích. Posouzení 

kombinace normálové síly a 

ohybového momentu (N+M) 

pomocí interakčního 

diagramu.  

 

Dále byl posouzen smyk na styku deska – stěna a posouzeno protlačení středového sloupu 

základovou deskou 

         Protlačení 

 

Smyk deska – stěna  
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8.2.1 Mezní stav použitelnosti 
Posouzení napětí v základové desce nádrže od kombinace zatížení  

9:,S = �;
<.

+ �;
=.

· �. 

 

Dovolená napětí 

Napětí v betonu 

2ℎ���4����
��54á 4��/���5�:  
9:,ABC = −0,6E:%(������í ��?é�ý5ℎ ��ℎ��) 
9:,ABC = E:GH (������í ����4F ��ℎ��ý5ℎ ��ℎ��) 

 
8����
�áá 4��/���5� (��I�š�ě�í ��á��íℎ� ?�������á�í):  
9:,ABC = −0,45E:% 

 

Napětí v betonářské výztuži 

2ℎ���4����
��54á 4��/���5�:  
9T,ABC = 0,8EV% (������í ����Fž�ý5ℎ �ř����ř��í � ��ℎ��) 

 

8.3 Mezní stavy základové půdy 
Byla posouzena únosnost základové půdy, sedání a stabilita proti vyplavání konstrukce 

nádrže vztlakem. 

 

Kontaktní napětí na základové desce 
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9 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývala návrhem konstrukce kruhové nádrže fermentoru bioplynové 

stanice. Konstrukce byla navržena a posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Ke 

konstrukci byla vytvořena výkresová dokumentace – výkres výztuže. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

10.1 Normy 
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[02] ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, Praha: ČNI, 2004 

[03] ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 

Praha: ČNI, 2004 

[04] ČSN EN 1991-1-5: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení teplotou 

Praha: ČNI, 2005 

[05] ČSN EN 1991-4 ed.2: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží Praha: 

ČNI, 2018 

[06] ČSN EN 1992-1-1 ed.2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla pro pozemní stavby, Praha: ČNI, 2011 

[07] ČSN EN 1992-3: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a 

zásobníky, Praha: ČNI, 2007 

[08] ČSN EN 206-1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Praha: ČNI, 

2001 

[09] ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, ÚNM Praha, 

2010 

[10] ČSN 73 1208: Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů, Praha, 

ČNI, 2010 
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Písmena latinské abecedy 

<  plocha průřezu 

<::  plocha tlačené části betonu 

<T  plocha betonářské výztuže 

<T,HWX  maximální hodnota plochy betonářské výztuže 

<T,H.Y  minimální hodnota plochy betonářské výztuže 

<T,LZBC  navržená plocha výztuže v extrémně namáhaném průřezu 

<T.Z[\  staticky nutná plocha betonářské výztuže 

<TZ  plocha rozdělovací betonářské výztuže 

<T]  plocha smykové betonářské výztuže 

/  šířka prvku 

/]  nejmenší šířka prvku vzdorující smyku 

5T  návrhová hodnota krycí vrstvy výztuže 

5YBH  nominální hodnota krycí vrstvy výztuže 

5H.Y  minimální hodnota krycí vrstvy výztuže 

5), 56  rozměry sloupu 

2[  součinitel expozice 

2G  součinitel tepla 

?  účinná výška průřezu 

?^  rozměr největšího zrna kameniva 

?)  poloha těžiště betonářské výztuže od taženého kraje 

_  modul pružnosti materiálu 

_%  charakteristické hodnoty účinků zatížení 

_A  návrhové hodnoty účinků zatížení 

_:H  sečnový modul pružnosti betonu 

_:,[``  účinný modul pružnosti betonu 

_T  modul pružnosti betonářské výztuže 

EaA  návrhová hodnota mezního napětí soudržnosti 

E:A  návrhová pevnost betonu v tlaku 

E:%  charakteristická pevnost betonu v tlaku 

E:H  střední hodnota pevnosti betonu v tlaku 

E:GA  návrhová pevnost betonu v tahu 

E:G%;+,+c  5% kvantil charakteristické pevnosti betonu v tahu 

E:GH  střední hodnota pevnosti betonu v tahu 

dA  návrhové hodnoty zatížení 

d%  charakteristické hodnoty zatížení 

E  průhyb 

EVA  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

EV%  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

eA  návrhové stálé zatížení plošné/liniové 
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e%  charakteristické stálé zatížení plošné/liniové 

ℎ  výška prvku 

=  moment setrvačnosti průřezu 

  rozpětí 

aA  návrhová kotevní délka  

a,H.Y  minimální kotevní délka  

a.Z\A  základní kotevní délka výztuže  

[``  účinné rozpětí  

+  návrhová délka přesahu, vzpěrná délka prutu  

+,H.Y  minimální délka přesahu 

R  ohybový moment 

R:Z.fG  moment na mezi vzniku trhlin 

RgA  návrhová hodnota ohybového momentu 

RhA  návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti 

i  normálová síla 

igA  návrhová hodnota normálové síly 

ig%  charakteristická hodnota normálové síly 

jA  návrhové proměnné zatížení plošné/liniové 

j%  charakteristické proměnné zatížení plošné/liniové 

kA  přípustné návrhové hodnoty účinků zatížení stanovených pro MSÚ 


  charakteristické zatížení sněhem, osová vzdálenost prutů betonářské výztuže, 

  sedání 


%  normové zatížení sněhem 


HWX  maximální osová vzdálenost výztuže 


H.Y  minimální osová vzdálenost výztuže 

�  tloušťka podpory 

l  posouvající síla 

lgA  návrhová hodnota posouvající síly 

lg%  charakteristická hodnota posouvající síly 

lhA,:  návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže 

lhA,:,H.Y minimální návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže 

lhA,HWX maximální návrhová únosnost ve smyku prvku se smykovou výztuží 

lhA,T  návrhová únosnost ve smyku prvku se smykovou výztuže 

m  šířka trhliny 

n  poloha neutrální osy 

�  rameno vnitřních sil 

 

Písmena řecké abecedy 

o:G  součinitel zohledňující dlouhodobé účinky na pevnost v tahu a nepříznivé 

  účinky vyplívající ze způsobu zatížení 

o:]  součinitel zohledňující stav napětí v tlačeném pásu 

o)  součinitel vyjadřující vliv tvaru prutu 

o6  součinitel vyjadřující vliv minimální betonové krycí vrstvy 
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op  součinitel vyjadřující vliv ovinutí příčnou výztuží 

oq  součinitel vyjadřující vliv přivařených prutů 

oc  součinitel vyjadřující vliv tlaku kolmého na rovinu odštěpování betonu 

or  součinitel návrhové délky přesahu 

s  deformační úhel 

�  objemová tíha 

�:  dílčí součinitel betonu 

�;  dílčí součinitel zatížení 

��  dílčí součinitel stálého zatížení 

�t  dílčí součinitel materiálu 

��  dílčí součinitel proměnného zatížení 

�T  dílčí součinitel betonářské výztuže 

Δ5A[C  návrhový přídavek krytí 

K:W  účinky autogenního smršťování betonu 

K:A  účinky vysychání betonu 

K:T  hodnota poměrného smršťování betonu 

K:p  mezní poměrné přetvoření rovnoměrně tlačeného betonového průřezu 

K:vp  mezní přetvoření betonu dle MSÚ 

KT  poměrné přetvoření betonářské výztuže 

KG  mezní přetvoření betonářské výztuže 

KVA  přetvoření betonářské výztuže na mezi kluzu 

w)  součinitel závislý na kvalitě podmínek soudržnosti 

w6  součinitel závislý na průměru prutu 

x  sklon tlačené diagonály 

y  součinitel, ohybová štíhlost  

yA  vymezující ohybová štíhlost  

yz.H  mezní štíhlost 

{  součinitel tvaru střechy 

|  redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem 

}]  geometrický stupeň smykového vyztužení  

}],H.Y  minimální geometrický stupeň smykového vyztužení  

9:  napětí betonu v tlaku 

9T  napětí v prutu betonářské výztuže 

9TA  návrhové napětí v prutu v místě, od kterého se měří kotevní délka 

~  průměr prutu betonářské výztuže 

*  kombinační součinitel 

�  mechanický stupeň vyztužení 
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13 SEZNAM PŘÍLOH 
 

P1 – Varianty řešení 

 

P2 – Výkresová dokumentace 

P2 – 01 Výkres tvaru 1:50 A1 

P2 – 02 Schéma rozmístění vodorovných předpínacích kabelů 1:50 A1 

P2 – 03 Schéma rozmístění svislých předpínacích kabelů 1:50 A2 

P2 – 04 Výkres výztuže základové desky a sloupu 1:50 A0 

P2 – 05 Výkres výztuže nádrže 1:50 A0 

P2 – 06 Výkres výztuže kotevního žebra vodorovného předpětí 1:15 A1 

P2 – 06 Výkres výztuže kotevních oblastí svislého předpětí 1:15 A2 

 

P3 – Stavební postup 

 

P4 – Statický výpočet 

 

P5 – Přílohy ke statickému výpočtu 

 

P6 – Použité podklady 

P6 – 01 Výkres nádrží  

P6 – 02 Inženýrskogeologický průzkum  

P6 – 03 Dokumentace sond   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


