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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá statickým řešením, návrhem a následným posouzením 
zastřešení nádrže kruhového půdorysu. Řešení obsahuje návrh a posouzení hlavních 
částí konstrukce zastřešení dle ČSN EN 1992.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Zastřešení nádrže, beton, železobeton, předpjatý beton, dodatečné předpětí, obloukový 
nosník, skořepina, fáze výstavby, kruhový půdorys 

ABSTRACT  

This diploma thesis is focused on static analysis, design and check  of tank roof. There is 
design and check of main load-bearing elements of tank roof in this thesis according to 
ČSN EN 1992. 

KEYWORDS  
Tank roofing, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete, post-tensioned, 
arched beam, shell, construction phase, circular gground plan 
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1. Úvod  

Hlavním úkolem diplomové práce je vypracovat statickou analýzu zastřešení 
kruhové nádrže.  

Pro zastřešení nádrže byly zvoleny 3 možné varianty konstrukčního řečení. :
A. Monolitická skořepina
B. Prefabrikované předepnuté nosníky tvaru "T" s filigránovými deskami a 

dobetonovanou skořepinovou deskou
C. Ocelové nosníky s filigránovými deskami a dobetonovanou skořepinovou 

deskou 

Nejprve je nutné najít co nejideálnější tvar konstrukce v závislosti na působení 
konečného statického zatížení a 
nejlepším případě tlačena a vznikal na ní co nejmenší ohybový moment

Po zvolení vhodné varianty
statický výpočet a návrh konstrukce s následnou výkresovou dokumentací, která bude 
obsahovat výkresy tvarů a výztuže.
 
Varianty konstrukčního řešení: 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
Statické řešení zastřešení nádrže  

diplomové práce je vypracovat statickou analýzu zastřešení 

Pro zastřešení nádrže byly zvoleny 3 možné varianty konstrukčního řečení. :
Monolitická skořepina 
Prefabrikované předepnuté nosníky tvaru "T" s filigránovými deskami a 
dobetonovanou skořepinovou deskou 
Ocelové nosníky s filigránovými deskami a dobetonovanou skořepinovou 

nutné najít co nejideálnější tvar konstrukce v závislosti na působení 
zatížení a možného konstrukčního řešení tak, aby byla konstrukce v 

nejlepším případě tlačena a vznikal na ní co nejmenší ohybový moment. 
Po zvolení vhodné varianty což je v tomto případě varianta B.

statický výpočet a návrh konstrukce s následnou výkresovou dokumentací, která bude 
hovat výkresy tvarů a výztuže.
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diplomové práce je vypracovat statickou analýzu zastřešení 

Pro zastřešení nádrže byly zvoleny 3 možné varianty konstrukčního řečení. : 

Prefabrikované předepnuté nosníky tvaru "T" s filigránovými deskami a 

Ocelové nosníky s filigránovými deskami a dobetonovanou skořepinovou 

nutné najít co nejideálnější tvar konstrukce v závislosti na působení 
aby byla konstrukce v 

 
což je v tomto případě varianta B. bude proveden 

statický výpočet a návrh konstrukce s následnou výkresovou dokumentací, která bude 
hovat výkresy tvarů a výztuže. 
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2. Technická zpráva 
2.1. Úvodní charakteristiky

Kruhová nádrž má průměr 48,7 m. Vzepětí obloukové konstrukce nosníků je 5 m. 
Nosníky jsou hlavním nosným prvkem konstrukce. Na další konstrukční
(filigránová deska, monolitická dobetonovaná deska) je nahlíženo pouze jako na zatížení. 
Nosníky jsou opřené v patě uložení do předepnutého věnce ve vrcholu do monolitické 
železobetonové skořepiny proměnné tloušťky 0,8 m u nosníku a 0,5 m ve vrchol
zakončené kruhovým otvorem pro přístup do nádrže.

2.2. Materiály 
2.2.1. Beton 

Všechny prvky jsou navrženy z betonu třídy C35/45. Příslušné charakteristiky jsou 
uvedeny ve statickém výpočtu. Maximální zrno kameniva je 16 mm. 
Charakteristiky betonové směsi dle EN 

2.2.2. Betonářská výztuž

Všechny prvky jsou vyztuženy betonářskou výztuží B550B, ve formě vázané 
výztuže nebo výztužných sítí. Charakteristiky výztuže jsou uvedeny ve statickém 
výpočtu. Vlastnosti výztuže musí vyhovovat EN 1992

2.2.3. Předpínací výztuž

V obloukovém nosníku a 
výztuž, která je předepínána dodatečně. 
s průřezovou plochou lana 150mm
umístěných do plastových (H
kotvy VSL. 

2.3. Zatížení 
2.3.1.  Vlastní tíha 

Z důvodu masivních rozměrů daných prvků je vlastní tíha významným zatížením. 
Je to zatížení rotačně symetrické.

2.3.2. Ostatní stálé 

Do ostatního stálého 
dobetonované desky a zatížení zemním zásypem o tl. 0,6 m. 

2.3.3. Užitné zatížení

Užitné zatížení je zvoleno o hodnotě q=2,5 kN/m

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
Statické řešení zastřešení nádrže  

Úvodní charakteristiky 

Kruhová nádrž má průměr 48,7 m. Vzepětí obloukové konstrukce nosníků je 5 m. 
hlavním nosným prvkem konstrukce. Na další konstrukční

(filigránová deska, monolitická dobetonovaná deska) je nahlíženo pouze jako na zatížení. 
opřené v patě uložení do předepnutého věnce ve vrcholu do monolitické 

železobetonové skořepiny proměnné tloušťky 0,8 m u nosníku a 0,5 m ve vrchol
zakončené kruhovým otvorem pro přístup do nádrže. 

Všechny prvky jsou navrženy z betonu třídy C35/45. Příslušné charakteristiky jsou 
uvedeny ve statickém výpočtu. Maximální zrno kameniva je 16 mm. 
Charakteristiky betonové směsi dle EN 206-1 a EN 1992-1-1. 

Betonářská výztuž 

Všechny prvky jsou vyztuženy betonářskou výztuží B550B, ve formě vázané 
výztuže nebo výztužných sítí. Charakteristiky výztuže jsou uvedeny ve statickém 
výpočtu. Vlastnosti výztuže musí vyhovovat EN 1992-1-1. 

í výztuž 

V obloukovém nosníku a obvodovém věnci je navržena soudržná předpínací 
výztuž, která je předepínána dodatečně. Navržená výztuž jsou lana Y 1860 S7
s průřezovou plochou lana 150mm2. Tato lana jsou sdružena do kabelů 
umístěných do plastových (HDPE) kanálků. Pro ukotvení jsou navrženy systémové 

Z důvodu masivních rozměrů daných prvků je vlastní tíha významným zatížením. 
Je to zatížení rotačně symetrické. 

 

Do ostatního stálého zatížení je uvažována tíha filigránové desky, tíha 
dobetonované desky a zatížení zemním zásypem o tl. 0,6 m.  

Užitné zatížení 

Užitné zatížení je zvoleno o hodnotě q=2,5 kN/m2.  
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Kruhová nádrž má průměr 48,7 m. Vzepětí obloukové konstrukce nosníků je 5 m. 
hlavním nosným prvkem konstrukce. Na další konstrukční vrstvy 

(filigránová deska, monolitická dobetonovaná deska) je nahlíženo pouze jako na zatížení. 
opřené v patě uložení do předepnutého věnce ve vrcholu do monolitické 

železobetonové skořepiny proměnné tloušťky 0,8 m u nosníku a 0,5 m ve vrcholu 

Všechny prvky jsou navrženy z betonu třídy C35/45. Příslušné charakteristiky jsou 
uvedeny ve statickém výpočtu. Maximální zrno kameniva je 16 mm. 

Všechny prvky jsou vyztuženy betonářskou výztuží B550B, ve formě vázané 
výztuže nebo výztužných sítí. Charakteristiky výztuže jsou uvedeny ve statickém 

je navržena soudržná předpínací 
Navržená výztuž jsou lana Y 1860 S7-15,7 

. Tato lana jsou sdružena do kabelů 
DPE) kanálků. Pro ukotvení jsou navrženy systémové 

Z důvodu masivních rozměrů daných prvků je vlastní tíha významným zatížením. 

ha filigránové desky, tíha 
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2.3.4. Klimatické zatížení

Klimatické zatížení je v zastoupení zatížením sněhem a to pro IV. sněhovou 
oblast. Toto zatížení je ještě děleno na zatížení rovnoměrným sněhem a 
sněhovou návějí. 

2.3.5. Předpětí 

Účinky předpětí byly modelovány pomocí kabelu v programu SCIA Engineer a to 
jak pro předpínací kabel nosníku tak pro předpínací kabely věnce. Pro předepnutí 
obloukového nosníku je zapotřebí jeden 4 lanový kabel, pro předepnutí věnce na 
celkové účinky je potřeba 4 kabely po 27 lanech.

2.4. Fáze výstavby 
2.4.1.  Osazení na skruž

Osazení prefabrikovaných dodatečně předepnutých nosníků na zčásti 
vybetonovaný věnec a montážní skruž

2.4.2. Dobetonování horní skořepiny

Po osazení všech nosníků dobetonování skořepiny a věnce. 

2.4.3. Předepnutí a odskružení dobetonovaných částí 

Po nabytí požadované pevnosti betonu po 24 dnech předepnut
tíhu konstrukce s následovným odstraněním skruže 

2.4.4. Předepnutí věnce
2.4.5. Montáž filigránových desek
2.4.6. Předepnutí věnce na účinky zatížení od dobetonování desky
2.4.7. Betonáž desky
2.4.8. Předepnutí věnce na účinky zatížení od zemního zásypu
2.4.9. Navezení zeminy
2.4.10. Dopnutí kabelů věnce na konečné účinky zatížení konstrukce

 
2.5. Popis jednotlivých prvků

2.5.1.  Obloukový nosník

Je dodatečně předepnutá zakřivená železobetonová konstrukce o půdorysné 
délce 20,3 m uložená v patě do předepnutého věnce v hlavě je opřen do 
železobetonové skořepiny. Je průřezu "T" šířky 0,5 m, 0,2 m celkové výšky 0,8 m.. 
Třída prostředí XC3. Navržen z b
předepnutí 1 kabelem se 4 lany předpínací výztuže.
půdoryse o celkovém počtu 48 ks
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Klimatické zatížení 

Klimatické zatížení je v zastoupení zatížením sněhem a to pro IV. sněhovou 
Toto zatížení je ještě děleno na zatížení rovnoměrným sněhem a 

Účinky předpětí byly modelovány pomocí kabelu v programu SCIA Engineer a to 
jak pro předpínací kabel nosníku tak pro předpínací kabely věnce. Pro předepnutí 

ho nosníku je zapotřebí jeden 4 lanový kabel, pro předepnutí věnce na 
celkové účinky je potřeba 4 kabely po 27 lanech. 

Osazení na skruž 

Osazení prefabrikovaných dodatečně předepnutých nosníků na zčásti 
vybetonovaný věnec a montážní skruž pomocí autojeřábu o nosnosti min. 20t.

Dobetonování horní skořepiny a věnce 

Po osazení všech nosníků dobetonování skořepiny a věnce.  

Předepnutí a odskružení dobetonovaných částí - aktivace konstrukce

Po nabytí požadované pevnosti betonu po 24 dnech předepnut
tíhu konstrukce s následovným odstraněním skruže - aktivace konstrukce.

věnce na účinky zatížení od filigránových desek
Montáž filigránových desek 
Předepnutí věnce na účinky zatížení od dobetonování desky
Betonáž desky 
Předepnutí věnce na účinky zatížení od zemního zásypu 
Navezení zeminy 
Dopnutí kabelů věnce na konečné účinky zatížení konstrukce

Popis jednotlivých prvků 
Obloukový nosník 

Je dodatečně předepnutá zakřivená železobetonová konstrukce o půdorysné 
délce 20,3 m uložená v patě do předepnutého věnce v hlavě je opřen do 
železobetonové skořepiny. Je průřezu "T" šířky 0,5 m, 0,2 m celkové výšky 0,8 m.. 
Třída prostředí XC3. Navržen z betonu C35/45. Betonářská výztuž B550B. je 
předepnutí 1 kabelem se 4 lany předpínací výztuže. Jsou uspořádány v kruhovém 
půdoryse o celkovém počtu 48 ks 
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Klimatické zatížení je v zastoupení zatížením sněhem a to pro IV. sněhovou 
Toto zatížení je ještě děleno na zatížení rovnoměrným sněhem a 

Účinky předpětí byly modelovány pomocí kabelu v programu SCIA Engineer a to 
jak pro předpínací kabel nosníku tak pro předpínací kabely věnce. Pro předepnutí 

ho nosníku je zapotřebí jeden 4 lanový kabel, pro předepnutí věnce na 

Osazení prefabrikovaných dodatečně předepnutých nosníků na zčásti 
ocí autojeřábu o nosnosti min. 20t. 

aktivace konstrukce 

Po nabytí požadované pevnosti betonu po 24 dnech předepnutí věnce na vlastní 
aktivace konstrukce. 

na účinky zatížení od filigránových desek 

Předepnutí věnce na účinky zatížení od dobetonování desky 

 

Dopnutí kabelů věnce na konečné účinky zatížení konstrukce 

Je dodatečně předepnutá zakřivená železobetonová konstrukce o půdorysné 
délce 20,3 m uložená v patě do předepnutého věnce v hlavě je opřen do 
železobetonové skořepiny. Je průřezu "T" šířky 0,5 m, 0,2 m celkové výšky 0,8 m.. 

etonu C35/45. Betonářská výztuž B550B. je 
Jsou uspořádány v kruhovém 
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2.5.2. Obvodový věnec 

Je dodatečně předepnutá půdorysně zakřivená železobetonová konstrukce 
obdelníkového průřezu z betonu C35/45 s betonářskou výztuží B550B 
předepnutá 4 kabely s 27 lany předpínací výztuže, která je kotvena ve 
vystupujících kotevních blocích.

2.5.3. Vrcholová skořepina

Železobetonová deska proměnného průřezu tl. 0,8 m u konce nosníku 0,5 m ve 
vrcholu z betonu C35/45 s betonářskou výztuží B550B.

2.5.4. Filigránová deska

Prefabrikovaná železobetonová deska o tl. 80 mm
výztuží B550B. 

2.5.5. Dobetonovaná deska

Železobetonová deska tl. 120 mm z betonu C35/45, betonářskou výztuží B550B. 
Po nabytí pevnosti spolupůsobí s filigránovou deskou jako deska o tl. 200 mm.

2.6. Závěr 

Byla navržena jedna varianta zastřešení kruhové nádrže a to konkrétně již výše 
zmíněná varianta B. Návrh byl proveden dle platných norem pro navrhování 
betonových konstrukcí. Byl
od fází výstavby a konečného účinku konstrukce, na které byly posléze 
nadimenzovány jednotlivé části. Řešení bylo provedeno pro mezní stav únosnosti a 
mezní stav použitelnosti. Výstupem této práce je výk
výpočet.   

3. Seznam zdrojů 
[1] Platné předpisy a normy (včetně změn a
[2] ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí
[3] ČSN EN 1991-1 až 7: Zatížení stavebních konstrukcí
[4] ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a
 pozemní stavby. 
[5] Zich. M, Bažant Z., Plošné betonové konstrukce, nádrže a
[6] Zich, Miloš., VÍTEK, Jan L., KOLENČÍK, Pavel., SLIWKA,Pavel.: 
 předpjatých nádrží Loukov,
 

4. Seznam použitého softwaru
[7] SCIA Engineer 18.1, https://www.scia.net/cs
[8] Autodesk AutoCAD 2018, 
[9] Microsoft Word 
[10] Microsoft Excel  
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Byla navržena jedna varianta zastřešení kruhové nádrže a to konkrétně již výše 
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normy (včetně změn a oprav): 
1990: Zásady navrhování konstrukcí 

Zatížení stavebních konstrukcí 
1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a

Bažant Z., Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobník, Brno 2010.
, Miloš., VÍTEK, Jan L., KOLENČÍK, Pavel., SLIWKA,Pavel.: Projektov

předpjatých nádrží Loukov,16. konference Betonářské dny, listopad 2009

Seznam použitého softwaru 
https://www.scia.net/cs 

Autodesk AutoCAD 2018, https://www.autodesk.cz/ 
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Je dodatečně předepnutá půdorysně zakřivená železobetonová konstrukce 
ůřezu z betonu C35/45 s betonářskou výztuží B550B 

předepnutá 4 kabely s 27 lany předpínací výztuže, která je kotvena ve 

Železobetonová deska proměnného průřezu tl. 0,8 m u konce nosníku 0,5 m ve 

z betonu C35/45, betonářskou 

Železobetonová deska tl. 120 mm z betonu C35/45, betonářskou výztuží B550B. 
ytí pevnosti spolupůsobí s filigránovou deskou jako deska o tl. 200 mm. 

Byla navržena jedna varianta zastřešení kruhové nádrže a to konkrétně již výše 
zmíněná varianta B. Návrh byl proveden dle platných norem pro navrhování 

a určena namáhání s maximálním účinkem na konstrukci 
od fází výstavby a konečného účinku konstrukce, na které byly posléze 
nadimenzovány jednotlivé části. Řešení bylo provedeno pro mezní stav únosnosti a 
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1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 

zásobník, Brno 2010. 
Projektové řešení 

16. konference Betonářské dny, listopad 2009 
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5. Seznam použitých značek
ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) 
Ac   průřezová plocha betonu
As   průřezová plocha betonářské výztuže
MEd   návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu
MRd   mezní hodnota působícího vnit
VEd   návrhová hodnota posouvající sily
VRd,c  mezní hodnota posouvající sily
bw   šířka stojiny průřezu T, I nebo L
d   účinná výška průřezu
E  modul pružnosti materiálu
fc   pevnost betonu v tlaku
fcd   návrhová pevnost betonu v 
fck   charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáři 28 dni
fcm   průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku
fctk   charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu
fctm   průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu
fy   mez kluzu betonářské výztuže
fyd  návrhová mez kluzu betonářské výztuže
fyk   charakteristická mez kluzu betonářské výztuže
h   výška 
Iy,Iz  statické momenty setrvačnosti
S  statický moment
wk  šířka trhlin 
wlim  limitní šířka trhlin
x   vzdálenost neutrální os
z   rameno vnitřních sil
γC   dílčí součinitel betonu
γG  dílčí součinitel stálého zatíženi G
γM   dílčí součinitel vlastností materiálu, zahrnující nejistoty vlastnosti
  materiálu, geometrických odchylek a použitého výpočetn
γQ   dílčí součinitel proměnného zatíženi Q
γS   dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli
εc   poměrné stlačeni betonu
εcu  mezní poměrné stlačeni betonu
θ  úhel 
λ   štíhlostní poměr
Φ   průměr prutu betonářské výztuže
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návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 
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