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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže 

čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. 

Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, pomocí tabulek a 

metodou konečných prvků pomocí softwaru. Prvky nádrže jsou posouzeny na mezní 

stav únosnosti. Také je posouzena únosnost základové půdy a sedání nádrže. Také 

jsou vypracovány výkresy výztuže a výkres tvarů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Čistička odpadních vod, nádrž, beton, ocel, výztuž, deska, stěna, mezní stav 

únosnosti, ohybový moment, posouvající síla, normálové síly, napětí. 

ABSTRACT  

Bachelor's thesis deals with structural design and check of cast-in place tank of 

sewage plant. Solved elements are floor slab, walls and foundation slab. Calculation 

of load effect is done three methods: manually, per tables and finite element 

method per software. Elements of tank are checked on ultimate limit state. Load-

bearing capacity of subsoil and settlement of tank are checked too. Next are 

processed reinforced drawings and formwork drawing.  

KEYWORDS  

Tank of sewage plant, tank, concrete, steel, reinforcement, slab, wall, ultimate limit 

state, bending moment, shear force, normal force, stress. 
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1   ÚVOD 
 Cílem práce bylo navrhnout monolitickou nádrž �isti�ky odpadních vod. Statická 

analýza byla provedena ru�ním výpo�tem, pomocí tabulek a metodou kone�ných prvk� 

ve studentské verzi programu SCIA Engineer 17.1. Byl proveden návrh a posouzení 

výztuže všech prvk� nádrže tzn. stropní desky, st�n a základové desky podle normy 

�SN EN 1992. Dále byly zpracovány výkresy výztuže t�chto prvk� a výkres tvar�. 
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2   T ECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2.1  Popis konstrukce 

 Jedná se hranatou monolitickou nádrž zhotovenou z betonu C30/37. Vn�jší 

p�dorysné rozm�ry nádrže jsou 4,6x3,6 m, základová deska je ze t�í stran vyložena p�es 

st�ny, tzn. že její p�dorysné rozm�ry jsou 4,9x4,2 m. Ze �tvrté strany není vyložena, 

protože nádrž bezprost�edn� sousedí s budovou pro technologii �OV. Mezi st�nu objektu 

a st�nu nádrže bude vloženo 50 mm polystyrenu. Tlouš�ka základové desky je 0,35 m. 

Výška st�n je 4,35 m nad základovou desku, jejich tlouš�ka je 0,3 m. Na st�nách je 

uložena 0,2 m tlustá stropní deska, ve které jsou t�i otvory p�dorysných rozm�r�: 0,7x0,9 

m, 0,95x0,7 m a 0,6x0,6 m. Výška spodní hrany základové desky je 278,600 m. n. m., B. 

p. v. 

 Pod základovou deskou je 0,1 m podkladního betonu C12/15 a pod ním je 1 m tlustá 

vrstva št�rkodrt� uložené na geotextilii. Mezi základovou deskou a podkladním betonem 

je hydroizola�ní PVC folie. Pracovní spára mezi základovou deskou a st�nami bude 

ut�sn�na bitumenovým t�snicím plechem.  

 

2.2  Použité materiály 

 Celá konstrukce bude zhotovena z betonu C30/37 a vyztužena výztuží B500B. 

 

2.3  Vyztužení prvk� 

2.3.1   Základová deska 

 Prost�edí základové desky je XC2 a XD2. Krytí výztuže je 45 mm. Základová deska 

bude vyztužena v obou sm�rech výztuží �10 mm po 125 mm. Blíže k okraji bude uložena 

výztuž v kratším sm�ru desky. Okraje desky budou olemovány p�íložkami �10 mm po 

125 mm. Propojení st�n se základovou deskou bude provedeno pomocí výztuží��8 mm 

po 125 mm, které budou vytaženy ze základové desky. Výztuž u horního a dolního okraje 

bude propojena sponami �8 mm. Spony budou 4 na 1 m2. 

 T�sn�ní pracovní spáry mezi základovou deskou a st�nami bude provedeno 

bitumenovým t�snicím pásem uloženým do pracovní spáry. Výška plechu bude 125 mm, 
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hloubka jeho zano�ení do základové desky bude 45 mm v delším sm�ru a 55 mm 

v kratším sm�ru desky (bude položen na horní výztuži). Spojování t�chto plech� se 

provede p�esahem 70 mm. 

 

2.3.2   St�ny  

 Prost�edí st�n je XC2, XD2 a XF1. Krytí výztuže je 45 mm. Výztuž ve svislém i 

vodorovném sm�ru bude u vnit�ního i vn�jšího líce �8 mm po 125 mm. Blíže k okraji 

bude uložena výztuž ve vodorovném sm�ru. Olemování horního okraje desky bude 

provedeno p�íložkami �8 mm po 125 mm. Propojení stropní desky se st�nami bude 

provedeno výztuží �8 mm po 125 mm. Výztuž u vn�jšího a vnit�ního líce bude propojena 

sponami �8 mm. Spony budou 4 na 1 m2. 

 

 

2.3.3   Stropní deska 

 Prost�edí stropní desky je XF3. Výztuž u dolního okraje desky bude v obou sm�rech 

�8 mm po 175 mm. P�ídavná výztuž okolo otvor� bude �12 mm, v úzkém míst� mezi 

otvory 1 a 2 �16 mm��Blíže k dolnímu okraji bude výztuž v kratším sm�ru desky. Aby 

všechny výztuže v kratším sm�ru lícovaly horní hranou, bude krytí pro �8 mm 49 mm a 

pro �12 mm 45 mm. Ve t�etí �ad� budou do roh� otvoru p�idány šikmé výztuže �12 mm. 

 Výztuž u horního okraje desky bude �8 mm po 175 mm. Její krytí bude 45 mm. Blíže 

k hornímu okraji desky bude výztuž v kratším sm�ru.  

 

2.4  Základové pom�ry 

 Okolní zemina je jíl s vysokou plasticitou F8. Hladina podzemní vody je v hloubce 

1,3 m pod spodní hranou základové desky. 

 Stavební jáma bude spole�ná pro nádrž i pro sousední budovu. a bude pažená. Po 

obvodu stavební jámy bude vykopána rýha, do které bude vložena drenážní plastová 

trubka a zasypána št�rkodrtí. Dno stavební jámy bude ve výšce 277,5 m. n. m. Dno 

stavební jámy bude p�ekryto separa�ní geotextilií gramáže minimáln� 300 g/m2. Poté 

bude zasypána št�rkodrtí 0/32, ta bude ukládána a hutn�na po vrstvách tlustých 

maximáln� 0,3 m, výsledná tlouš�ka št�rkodrt� bude 1 m. Horní povrch št�rkodrt� bude 
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urovnán 0,1 m tlustým podkladním betonem C12/15, na který bude p�ed za�átkem 

betonáže nádrže uložena hydroizola�ní PVC folie pro snížení nap�tí vyvolaných vývinem 

hydrata�ního tepla. Výškové provedení všech vrstev bude kontrolováno nivela�ním 

p�ístrojem. 

 

2.5  Postup betonáže 

2.5.1   Základová deska 

 Po zatvrdnutí podkladního betonu a uložení hydroizolace bude provedeno vyvázání 

výztuže základové desky v�etn� výztuží propojujících základovou desku se st�nami a 

t�snicích plech� do pracovních spár podle výkresu výztuže a zabedn�ní obvodu 

základové desky. Zajišt�ní polohy výztuže bude provedeno pomocí plastových 

distan�ních podložek, mezi spodní a horní výztuží budou vloženy ocelové distan�ní 

prvky. Bedn�ní bude vyrobeno z OSB desek a urovnáno nivela�ním p�ístrojem. 

Konzistence betonu bude S3, maximální velikost zrna kameniva 16 mm. Beton bude 

dopraven do bedn�ní pomocí �erpadla a zhutn�n ponornými vibrátory. Horní povrch 

základové desky bude krom� míst napojení st�n urovnán do roviny. 

 Po prvotním zatvrdnutí bude plocha mezi t�snicími plechy napušt�na cca 5 cm vody, 

�ímž se zajistí ochrana p�ed vysycháním betonu a p�ed smrš�ovacími trhlinami. Okrajové 

�ásti desky se budou dvakrát denn� kropit vodou po dobu 7 dn�. Odbedn�ní základové 

desky bude provedeno 3 dny po jejím vybetonování. 

 

2.5.2   St�ny 

 Betonáž st�n bude provedena 7 dní po vybetonování základové desky. B�hem t�chto 

7 dn� bude probíhat vázání výztuže st�n podle výkresu výztuže a p�íprava bedn�ní. Bude 

použito st�nové systémové bedn�ní. Zajišt�ní polohy výztuže bude provedeno pomocí 

plastových distan�ních podložek. P�ed postavením bedn�ní je nutné od�erpat vodu ze 

základové desky a o�istit plochu pracovní spáry, proto je nutné stav�t bedn�ní až t�sn� 

p�ed betonáží, nejd�íve 6 dní po vybetonování základové desky. Konzistence betonu bude 

S3, maximální velikost zrna kameniva 16 mm. Beton bude dopraven do bedn�ní pomocí 

�erpadla. 
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 Horní povrch st�n bude dvakrát denn� kropen vodou po dobu 7 dn�. Odbedn�ní st�n 

prob�hne 3 dny po jejich vybetonování a následn� budou dvakrát denn� kropeny po dobu 

4 dn�.  

 

2.5.3   Stropní deska 

 Betonáž stropní desky bude provedena 7 dní po vybetonování st�n. B�hem této doby 

bude probíhat p�íprava bedn�ní stropní desky a vázání výztuže. Bedn�ní stropní desky 

bude provedeno z OSB desek a systémového nosníkového stropního bedn�ní. OSB desky 

je nutné na�ezat tak, aby otvory z�staly volné z d�vodu nutnost vlézt dovnit� p�i 

odbed�ování a tak, aby šly po odbedn�ní stropu vytáhnout z nádrže ven. Zajišt�ní polohy 

výztuže bude provedeno pomocí plastových distan�ních podložek, mezi spodní a horní 

výztuží budou vloženy ocelové distan�ní prvky. Beton bude dopraven do bedn�ní pomocí 

�erpadla a zhutn�n ponornými vibrátory. Horní povrch stropní desky bude urovnán do 

roviny. 

 Horní povrch stropní desky bude dvakrát denn� kropen po dobu 7 dn�. Odbedn�ní 

stropní desky bude provedeno nejd�íve 28 dní po jejím vybetonování. 

 

2.6  Záv�r 

 U nádrže bude provedena tlaková zkouška pro zjišt�ní pr�sak�. Tlaková zkouška 

prob�hne m�síc po dokon�ení nádrže. 

 Zasypání nádrže zeminou prob�hne až po dokon�ení sousedního objektu pro 

technologii p�i kone�ných terénních úpravách. 

V Brn� dne 25. 5. 2018  

   Ladislav Lidmila 
autor práce  
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3 ZÁV�R 
 Všechny prvky nádrže byly posouzeny na MSÚ a vyhovují podle platných norem. 

P�ílohami práce jsou použité podklady, pr�vodní zpráva a statický výpo�et, výkres tvar� 

a výkresy výztuže stropní desky, st�n a základové desky a vizualizace postupu výstavby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ� 

Normy: 

- �SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- �SN EN 1991 – 1 – 1 Eurokód 1: Zatížení  konstrukcí – �ást 1 – 1: Obecná 

zatížení, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- �SN EN 1991 – 4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – �ást 4: Zatížení zásobník� a 

nádrží 

- �SN EN 1992 – 1 – 1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – �ást 1 – 

1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- �SN EN 1992 – 3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – �ást 3: 

Nádrže na kapaliny a zásobníky 

- �SN EN 1997 – 1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – �ást 1: 

Obecná pravidla 

- �SN EN 206 -1 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

Publikace: 

- ZICH, Miloš a Zden�k BAŽANT. Plošné betonové konstrukce, nádrže a 

zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 161 s. : il. ISBN 978-

80-7204-693-5. 

- HO�EJŠÍ, Ji�í a Jan ŠAFKA. Statické tabulky. Praha: Bratislava: SNTL ; Alfa, 

1987, 683 s. : il. ; 20 cm. 

- BAREŠ, Richard. Tabulky pro výpo�et desek a st�n. 2. dopl. vyd. Praha: SNTL, 
1979, 617 s. : il. 

- PROCHÁZKA, Jaroslav a Ji�í ŠMEJKAL. Betonové základové a op�rné 

konstrukce. V Praze: �eské vysoké u�ení technické, 2017, 169 stran : ilustrace, 

plány ; 30 cm. ISBN 978-80-01-06128-2. 

- MOTY�KA, Ludvík. Betonové konstrukce. Praha: Sobotáles, 2010, 120 s. ISBN 

978-80-86817-38-5 

- WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2007, 186 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7204-507-5. 
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Software: 

- SCIA Engineer 17.1 – studentská verze 

- AutoCAD 2018 

- MS Word 2016 

- MS Excel 2016 

- Rhinoceros 5 – zkušební verze 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL� 

Velká písmena latinské abecedy: 

Lx rozp�tí ve sm�ru osy x 

Ly rozp�tí ve sm�ru osy y 

Qk charakteristická hodnota prom�nného bodového zatížení 

E modul pružnosti 

I moment setrva�nosti 

Vx posouvající síla ve sm�ru osy x 

Vy posouvající síla ve sm�ru osy y 

Edef Deforma�ní modul zeminy 

R reakce 

M  ohybový moment 

N normálová síla 

Ecm se�nový modul pružnosti betonu 

Es modul pružnosti betoná�ské výztuže 

A  plocha 

Ac  plocha betonu 

As  plocha výztuže 

As,min  minimální plocha výztuže 

As,max  maximální plocha výztuže 

MRd ohybový moment na mezi únosnosti 

MEd návrhová hodnota p�sobícího vnit�ního momentu 

VRd,cm smyková únosnost betonu 

VRd,cm,min minimální smyková únosnost betonu 
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VEd návrhová hodnota p�sobící posouvající síly 

NRd tlaková únosnost pr��ezu 

NEd návrhová hodnota p�sobící normálové síly 

MEd1 Návrhový p�sobící moment prvního �ádu 

Mepq1 Moment od kvazistálé kombinace 

A parametr 

B parametr 

C parametr 

M01, M02 koncové ohybové momenty 

VRd,cn p�ísp�vek smykové únosnosti od normálové síly 

VRd,c smyková únosnost betonu 

Rdt tabulková únosnost zeminy 

Eoed edometrický modul 

  

Malá písmena latinské abecedy: 

a vzdálenost 

h výška  

t tlouš�ka 

b  ší�ka 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

qk charakteristická hodnota prom�nného zatížení 

wx pr�hyb ve sm�ru osy x 

wy pr�hyb ve sm�ru osy y 

fx zatížení ve sm�ru osy x 

fy zatížení ve sm�ru osy y 

mx ohybový moment ve sm�ru osy x 

my ohybový moment ve sm�ru osy y 

mx,red ohybový moment ve sm�ru osy x redukovaný kroutícími momenty 

my, red ohybový moment ve sm�ru osy y redukovaný kroutícími momenty 

mxD+ dimenza�ní ohybový moment ve sm�ru osy x na horních vláknech 

mxD- dimenza�ní ohybový moment ve sm�ru osy x na dolních vláknech 

myD+ dimenza�ní ohybový moment ve sm�ru osy y na horních vláknech 
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myD- dimenza�ní ohybový moment ve sm�ru osy y na dolních vláknech 

e excentricita 

x vzdálenost k místu nulových posouvajících sil 

fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stá�í 28 dní 

fck,cube charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku ve stá�í 28 dní 

fcm pr�m�rná hodnota válcové pevnosti v tlaku 

fctm pr�m�rná hodnota pevnosti betonu v dost�edném tahu 

fcd návrhová válcová pevnost betonu v tlaku ve stá�í 28 dní  

fctd návrhová hodnota pevnosti betonu v dost�edném tahu 

fyk charakteristická mez kluzu betoná�ské výztuže 

fyd návrhová mez kluzu betoná�ské výztuže 

t �asová hodnota 

u vysychající obvod 

h0 náhradní výška pr��ezu 

c krytí betoná�ské výztuže 

cmin minimální hodnota krycí vrstvy 

cnom nominální hodnota krycí vrstvy 

�cdev návrhová odchylka krycí vrstvy 

d1 vzdálenost osy výztuže k tla�enému okraji prvku 

d ú�inná výška pr��ezu 

smax,slab maximální vzdálenost výztuží 

sn minimální vzdálenost výztuží 

s  vzdálenost výztuží 

x výška tla�ené �ásti 

z   rameno vnit�ních sil 

mRd ohybový moment na mezi únosnosti 

mEd návrhová hodnota p�sobícího vnit�ního momentu 

i  polom�r setrva�nosti 

ei geometrická imperfekce 

e2 výst�ednost druhého �ádu 

s sednutí  
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Malá písmena �ecké abecedy: 

	 objemová tíha 

A reduk�ní sou�initel ohybových moment� kroutícími momenty 

B rozd�lovací sou�initel ze stejných pr�hyb� uprost�ed desky 

	g sou�initel stálého zatížení 

	q sou�initel prom�nného zatížení 

C sou�initel stálého zatížení 

D sou�initele, kterými se definují reprezentativní hodnoty prom�nného 

zatížení, D0 pro charakteristické hodnoty 

 D1 pro �asté hodnoty 

 D2 pro kvazistálé hodnoty 

	sat objemová hmotnost nasycené zeminy 

� p�evodní sou�initel 

E poissonovo �íslo 

	c sou�initel spolehlivosti materiálu pro beton 

	s sou�initel spolehlivosti materiálu pro ocel 

Fc3 pom�rné stla�ení betonu 

Fcu3 mezní pom�rné stla�ení betonu 

� sou�initel tlakové pevnosti betonu 

� sou�initel definující ú�innou výšku tla�ené oblasti 

Fyd pom�rné protažení výztuže na mezi kluzu 

�fcm �asová funkce dotvarování 

�RH �asová funkce dotvarování 

�(too,t0) kone�ná hodnota sou�initele dotvarování 

� pr�m�r výztuže 

� stupe� vyztužení 

�ef efektivní hodnota sou�initele dotvarování 

� štíhlost 

�lim limitní štíhlost 

�OR geostatické nap�tí 

�sd nap�tí v základové spá�e 

A sou�initel 
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�z nap�tí od p�itížení 

�OL p�itížení 

�s strukturní pevnost 

� pr�m�r výztuže 

 

Zkratky: 

ZS zat�žovací stav 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 

ŠD št�rkodr� 

MKP metoda kone�ných prvk� 

RH relativní vlhkost 

 

SEZNAM P�ÍLOH 

- P1. Použité podklady 

- P2. Výkresy 

- P3. Pr�vodní zpráva ke statickému výpo�tu a statický výpo�et 

- P4. Stavební postup a vizualizace 

 

 

 

 


