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Abstrakt 

Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení nosných konstrukcí hlavní 

podzemní železobetonové nádrže sdruženého objektu ČOV v obci Kořenec. Nádrž 

má rozměry 9,5 x 9,5 m a je vnitřními stěnami rozdělena na čtyři dílčí nádrže. Nosné 

konstrukce, základová deska, obvodové a vnitřní stěny a stropní deska, byly 

posouzeny na MSÚ. Dále byl ověřen MSP a zkontrolována šířka trhlin.  

  

Klíčová slova 

Nádrž, ČOV, železobeton, MSÚ, MSP, trhliny, zatížení, teplota. 

  

  

  

Abstract 

Master´s thesis deal with the design and static analysis of supporting 

structures of main underground reinforced concrete tank located in combined cast-in-

place structure of WTP in Kořenec. The tank has dimensions of 9.5 x 9.5 m and the 

is divided into four sub-tanks by internal walls. Supporting structures, foundation slab, 

external and internal walls and ceiling slab, were verified for limit state design 

requirements for concrete members. Verification of serviceability limit state and crack 

control of width was made.  

  

Keywords 

Tank, WTP, reinforced concrete, ULS, SLS, cracks, load, temperature.  
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1. Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá statickým návrhem a posouzením železobetonové 

nádrže čističky odpadních vod v obci Kořenec. Tento objekt je již postaven, proto 

práce neřeší úplně stejný projekt, nýbrž bylo provedeno několik změn.  

- Skutečný stav: nově budovaná nádrž byla betonována do stávající 

železobetonové vany. 

- V diplomové práci se se stávající železobetonovou vanou neuvažuje. 

- Diplomová práce neřeší okolní objekty, pouze návrh a posouzení hlavní 

železobetonové nádrže. 

 

 

2. Geometrie 

 

Hlavní nádrž je čtvercového tvaru o vnějších rozměrech 9,5 x 9,5 m. Nádrž je 

rozdělena pomocí vnitřních stěn na celkem 4 dílčí nádrže: 

- Nádrž 101: Armaturní komora (vnitřní rozměry: 4,2 x 4,2 m) 

- Nádrž 102: Dosazovací nádrž (vnitřní rozměry: 4,2 x 4,2 m) 

- Nádrž 103: Aktivační nádrž (vnitřní rozměry: 6,2 x 4,2 m) 

- Nádrž 104: Kalojem (vnitřní rozměry: 2,2 x 4,2 m). 

 

 Samotná konstrukce je rozdělena na několik dílčích konstrukčních prvků:  

- Základová deska 

- Obvodové stěny nádrže 

- Vnitřní stěny nádrže 

- Stropní deska nad nádrží 101.  

 

Hloubka založení konstrukce je 6,25 m, přičemž základová deska bude ležet na 

podkladním betonu tloušťky 150 mm. Mezi základovou deskou a podkladním 

betonem budou položena izolace z asfaltových pásů, která má za účel zabránit 

průsaku vody a umožnit smršťovací pohyby desky. Samotná základová deska má 

tloušťku 400 mm. Spojení mezi základovou deskou a stěnami se uvažuje jako 

rámové, tudíž výztuž základové desky bude vytažena nad základovou desku, a poté 

provázána s armaturou stěn.  
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Tloušťka obvodových stěn je 400 mm, vnitřních stěn 300 mm. Vzájemné 

spojení stěn se uvažuje také jako rámové. Nádrž 101 je jako jediná zastřešena 

stropní deskou tloušťky 200 mm. Spojení desky a okolních stěn je uvažováno taky 

jako rámové, kvůli zmenšení momentů v poli. Vnější rozměry desky jsou 4,9 x 4,9 m. 

Deska obsahuje několik otvorů. 2 otvory o rozměrech 1,5 x 1,0 m slouží jako 

montážní otvory pro umístění dmychadel. Dále otvor o rozměrech 0,7 x 0,9 m, který 

slouží jako vstup pro obsluhu a servis čerpadel a dmychadel, a otvor o rozměrech  

0,5 x 0,5 m, který slouží pro umístění čerpadla. Na desce je dále umístěno ruční 

zdvihací zařízení pro manipulaci s čerpadly a montážní drážka pro manipulaci 

s dmychadly, která je složená z IPE profilů.  Stojky drážky a roznášecí trámek jsou 

z IPE 100, samotná drážka z IPE 160.   

Výšková úroveň desky je o 300 mm nižší než výšková úroveň stěn. V nádrži 

101, 102 a 104 se nacházejí spádové klíny a v nádrži 101 je pod spádovým klínem 

lehčený beton o mocnosti 0,65 m.  

Nádrž 101 obsahuje celkem 3 základové bloky. Dva o rozměrech 0,8 x 1,3 m 

a jeden o rozměrech 0,45 x 0,45 m.  

 Podrobnější rozměry lze nalézt ve výkresové dokumentaci – Výkres tvaru.  

 

 

 

3. Materiál 

 
Celá konstrukce je navržena z betonu C30/37, XC4, XF3. S konzistencí S3. 

Cement je typu S. Veškerá ocel sloužící jako betonářská výztuž je typu B500B, ocel 

pro montážní drážku je S235. 

 

 

 

4. Geologie 

 

K zadání diplomové práce byl poskytnut i hydrogeologický průzkum. Na 

daném místě byl proveden jeden vrt.  

Vrt obsahoval následující zeminy:  jíl se střední plasticitou (mocnost 1,70 m) 

      jíl s vysokou plasticitou (mocnost 0,70 m) 

     hlinitý štěrk (mocnost 2,60 m) 
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Na bázi vrtu bylo zjištěno skalní podloží s nepravidelným průběhem. Vrt byl 

proveden do hloubky 5,00 m. Založení konstrukce je však 6,25 m, tudíž lze očekávat, 

že celá konstrukce bude založena na onom skalním podloží. Typ skalního podloží: 

pískovec typu R3 s tabulkovou únosností Rdt = 0,80 MPa. Kvůli obtížné těžitelnosti 

horniny R3 bude pod podkladní beton proveden štěrkový podsyp, kvůli zarovnání 

nerovností od těžby skalního podloží. Tento štěrkový podsyp bude mít mocnost    

0,60 m. Mocnost lze i snížit, pokud budou nerovnosti na skalním podloží malé. Bude 

použit štěrk G1 GW, tudíž orientačně lze počítat s únosností Rdt = 0,80 MPa        

(ČSN 73 1001). 

V daném místě nebyla zjištěna podzemní voda, hydrogeologický průzkum 

však její přítomnost v období vytrvalých dešťů nevylučuje. Ve výpočtech, zejména při 

posudku vyplavání konstrukce, byla uvažována hladina podzemní vody 1,70 m pod 

povrchem terénu, tzn. 4,55 m nad základovou spárou konstrukce.  

 

 

 

5. Varianty řešení 

 
Při rozhodování, která varianta statického řešení pro konstrukci je 

nejvhodnější, bylo na výběr z několika variant. Jelikož smršťování hraje vcelku 

významnou roli, a základová deska se betonuje dříve než stěny, tak ke zmenšení 

tahů ve stěnách na kontaktu se základovou deskou se využije kluzná spára. Tímto 

řešením ale docílíme větších momentů v prostřední části stěny, výhodnost tohoto 

řešení by se tedy projevila při ještě větším přetvoření základové desky, které nám 

vznikne od předpětí. Tato varianta tedy byla zavrhnuta.  

Další možné řešení, které se nabízelo, bylo, že na některém ze styků stěn se 

místo rámového spojení uvažuje kloubové spojení. Tato varianta se zdála také 

nevýhodná, protože stěny nádrže musí odolávat zatížením z obou stran, tzn. nosná 

výztuž se nachází u obou povrchů stěny. Z průběhů momentů je patrné, že při 

rámovém spojení budou lokální maxima momentů menší než při spojení kloubovém, 

takže i tato varianta byla zavrhnuta.  

Jako nejvýhodnější varianta z hlediska statického a také konstrukčního se 

jevila varianta, kdy všechny styky konstrukce jsou uvažovány jako rámové.  
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6. Výpočtový model konstrukce 

 

Pro vytvoření výpočetního modelu konstrukce byl použit program Scia 

Engineer 2013. Konstrukce byla idealizována na střednice, a poté zadána přesná 

geometrie konstrukce do programu. Jednotlivé prvky byly zadávány jako skořepiny. 

Velikost sítě byla volena kvůli velikosti konstrukce a časové náročnosti výpočtu     

0,30 m. Z teorií pro výpočet desek nebo skořepin byla zvolena Mindlinova teorie (tj. 

s vlivem smyku).  

Jednotlivé stěny byly poté rozděleny na několik částí, zejména v úrovní 

projektované výšky hladiny vody v nádrži, kvůli jednoduššímu zadávání teplotních 

zatížení na konstrukci. Výšky jednotlivých části stěn jsou 0,1 m.  

Veškerá spojení mezi skořepinami jsou uvažována jako rámová. Do 

výpočtového modelu byla zadána i stropní deska, kvůli zjištění komplexního chování 

konstrukce.  

Jako podpory konstrukce slouží plošná podpora typu Soilin. V tomto modulu 

bylo nastaveno odpovídající podloží – štěrkový podsyp mocnosti 0,60 m s  Eoed =    

300 MPa, a poté nestlačitelné podloží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                Obr.1 Výpočtový model konstrukce 
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7. Zatížení  

 

Bylo uvažováno několik zatěžovacích stavů působících na konstrukci: 

- Stálá zatížení:   

 Vlastní tíha 

 Generována automaticky programem Scia Engineer. 

 Dobetonávka s spádové betony 

 Ve výpočtech je uvažováno, že beton před ztuhnutím 

působí hydrostaticky. Při zadávání zatížení spádových 

klínů do programu byl klín kvůli malému spádu 

idealizován na plošné rovnoměrné zatížení. Pouze u 

spádových klínů nádrže 102 bylo do programu zadáno 

zatížení jako nerovnoměrné, tudíž je zohledněn 

skutečný tvar klínu. Je předpokládáno, že spádový klín 

bude betonován ze suchého betonu, proto je jeho 

působení na stěny přirovnáno k zemnímu tlaku v klidu. 

 Technologie  

 Je zde zahrnuto působení ručního zdvihacího zařízení, 

montážní drážky, dmychadel a obslužné lávky nad 

nádrží 102. 

 Zatížení zásypem a vztlakem 

 Zatížení smršťováním 

 Bylo počítáno smršťování základové desky, obvodových 

stěn, vnitřních stěn a stropní desky nádrže 101. Do 

programu bylo zadáno smršťování jako diference 

poměrného přetvoření základové desky a ostatních 

konstrukčních prvků, protože základová deska bude 

betonována nejdříve (smršťování na desku zadáno 

nebylo, na stěny a stropní desku byla zadána 

diference). Kvůli zmenšení účinků smršťování bude 

použit cement typu S.  

- Nahodilá zatížení: 

 Zatížení náplní 

 Jako náplň je uvažovaná voda o objemové tíze       

1000 kg/m3. Náplň se vyskytuje pouze v nádržích 

102,103 a 104. Projektovaná výška kapaliny je 0,70 m 
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pod horním okrajem nádrže u nádrží 102 a 104, 0,60 m 

u nádrže 103. Toto zatížení bylo rozděleno do několika 

zatěžovacích stavů, podle možných případů, co mohou 

nastat. První zatěžovací stav je, když je voda ve všech 

nádržích (102,103,104). Další zatěžovací stavy nám 

vyjadřují stavy, kdy jedna nebo více nádrží budou 

vypuštěny a ostatní nádrže budou naplněné. Nádrž 102 

je zhruba z  poloviny vyplněna spádovým klínem, proto 

při působení zatížení na stěny je uvažován 

hydrostatický tlak do té výšky klínu, kdy se již v něm 

nebudou tvořit trhliny vytvořené působením kapaliny. 

 Zatížení sněhem 

 Obec Kořenec náleží sněhové oblasti IV,                      

Sk = 2,0 kN/m2.  

 

 Přitížení okolní zeminy 

 Kvůli pojezdu nákladních vozidel je uvažováno přitížení 

5,0 kN/m2.  

 Užitné zatížení na obslužné lávce 

 Je uvažováno bodové zatížení o velikosti 5,0 kN, které 

je rozpočítáno na styčné plochy lávky a stěn. 

 Užitné zatížení stropní desky nádrže 101 

 Je uvažováno plošné zatížení o velikosti 4,0 kN/m2. 

 

 

 

 Zatížení teplotou: 

 Při zadávání teplotou bylo postupováno podle dvou 

předpisů. Dle ČSN EN 1991-5 a dle publikace Bílé vany 

od ČBS. Jako strana osvitu byla zvolena jihozápadní 

strana konstrukce. Samotná konstrukce byla rozdělena 

na několik typů stěn, pro které byl vytvořen průběh 

rozdílu teplot po výšce stěny a tento rozdíl teplot byl 

zadán na příslušné části stěn. Podrobný průběh teplot 

lze nalézt ve statickém výpočtu, kapitola 2.2.5. 

V statickém výpočtu byla dále provedena zjednodušená 
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studie, kde byly porovnány výsledky účinků teploty na 

konstrukci a vybrána nejvhodnější varianta přepisu. 

(Studie se nachází ve statickém výpočtu v kapitole 3.3.) 

Jako reálnější se jevily výsledky dle předpisu Bílých 

van, proto dále do kombinací a do dalších výpočtů 

vstupuje toto teplotní zatížení. Dále byl vytvořen 

zatěžovací stav, kdy je nádrž prázdná a konstrukce je 

vystavena přímému osvitu slunce. 

 

Všechna zatížení byla do programu zadána v charakteristických hodnotách. 

 

 

 

 

8. Kombinace vnitřních sil 

 

Všechny kombinace jsou prováděny dle ČSN EN 1990, kapitola 6, t.j. dle 

vzorce 6.10a) a 6.10b) a dle ČSN EN 1990 NA STR a GEO (soubor B). 

Při vytváření kombinací zatěžovacích stavů se vycházelo z těchto možných 

stavů: 

- plně napuštěná zasypaná konstrukce 

- prázdná zasypaná konstrukce 

- případy, kdy jedna nebo více nádrží bude prázdných a konstrukce je plně 

zasypaná 

- plně napuštěná nezasypaná konstrukce   

- případy, kdy jedna nebo více nádrží bude prázdných a konstrukce je 

nezasypaná. 

 

Pro první kombinaci byla provedena ruční kontrola správnosti kombinace 

provedené výpočetním programem. Rozdíl výsledků byl do 1%, byly tedy dále  brány 

výsledky kombinace provedené výpočetním programem.  

Kombinace byly do programu zadány buď jako lineární, kde byly ručně 

specifikovány dané součinitele, nebo dle ČSN EN 1990 NA STR a GEO (soubor B). 

Dále byly určeny rozhodující řezy na jednotlivých částech konstrukce a 

stanoveny dimenzační vnitřní síly (viz. statický výpočet, kapitola 3.4).   
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9. Návrh výztuže na MSÚ 

 

- Základová deska:   

 Celá deska byla celkem rozdělena na 4 části a výztuž byla 

navržena pod každou nádrží zvlášť, jak pro směr X, tak pro 

směr Y. Kvůli větším momentům v rozích desky bylo provedeno 

dovyztužení rámových rohů. Kvůli poměrně složitějšímu 

vyztužení zde navržené profily nebudou uvedeny. Navržené 

profily jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, příloha B, číslo 

výkresu 1, Výkres výztuže základové desky. 

 

- Obvodové a vnitřní stěny: 

 Pro snadnější a přehlednější vyztužení stěn, byla konstrukce 

rozdělena na 3 výškové „prstence“. Každý prstenec má na 

výšku cca 2,0 m, přičemž byla navržena stejná výztuž při obou 

lících stěn. V některých rozích konstrukce bylo kvůli větším 

rohovým momentům navrženo větší vyztužení. Přehled 

vyztužení je uveden ve výkresové dokumentaci přílohy B, číslo 

výkresu 5-7, Výkres výztuže stěn, prstenec 1-3.  

 

- Stropní deska: 

 Při návrhu výztuže se vycházelo z předpokladu, že kolem 

prostupů budou vznikat „náhradní nosníky“, které přenesou 

dané zatížení, proto byly na desce vytvořeny dva skryté 

průvlaky, které jsou vyztuženy profily R14. V ostatních částech 

desky byly prokázány jako dostačující profily R12. Smykové 

vyztužení stropní desky není třeba. Více informací – viz příloha 

B, číslo výkresu 4, Výkres výztuže stropní desky. 

 

 

10. Ověření MSP 

 

U vybraných míst konstrukce byla posouzena šířka trhlin. Konstrukce spadá 

do 1. třídy nepropustnosti nádrže (ČSN EN 1992-3), tudíž se připouští několik skvrn 

nebo vlhkých míst na konstrukci. Vizuálně průsak kapalin nepůjde poznat, jelikož 
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nádrž je pod úrovní terénu. Byla kontrolována 3 místa na obvodových stěnách, 

hlavně u nádrže 103 kvůli jejímu největšímu objemu. Výpočtem bylo prokázáno, že 

trhliny nevzniknou v žádném z kontrolovaných míst. Byla posuzovaná tato místa: 

střed stěny, rámový roh konstrukce uprostřed výšky nádrže, 0,5 m nad základovou 

spárou uprostřed stěny. Tato samá místa byla zkontrolována i u vnitřních stěn. Tam 

ke vzniku trhlin došlo, avšak šířka trhliny byla menší, než wk,max stanovená pomocí 

ČSN EN 1992-3. Jediné místo, které nevyhovělo, byl vnitřní rámový roh stěny 

oddělující nádrž 103 a 104. Po úpravě vyztužení bylo dosaženo šířky trhliny wk,max = 

0,20 mm. Tato hodnota je sice větší než doporučená, avšak vzhledem k povaze 

skladované kapaliny lze předpokládat samoutěsnění této trhliny, není tedy třeba 

provádět další opatření.   

Dále bylo posouzeno vyplavání celé nádrže při dané hladině podzemní vody. 

Byla volena hladina 1,7 m pod povrchem terénu, tzn. 4,55 m nad základovou spárou 

konstrukce. Tíha konstrukce byla prokázána jako dostatečná, tzn. při této hladině 

podzemní vody nehrozí vyplavání konstrukce.  

 

 

 
 

11. Závěr 

 

Byl proveden návrh a statické posouzení hlavní železobetonové nádrže sdruženého 

objektu ČOV. Všechny navržené konstrukční prvky vyhověly na mezní stav únosnosti.  

Při kontrole šířky trhliny se vyskytl problém u rámového rohu vnitřních stěn. Šířka 

trhliny zde byla větší, než je požadována normovým předpisem. Tato šířka je ale dostatečná, 

aby vzhledem k povaze skladované kapaliny došlo k jejímu samoutěsnění.  Všechny stěny 

musí být opatřeny krystalizačním nátěrem. Lze tedy konstatovat, že konstrukce vyhověla i na 

mezní stav použitelnosti.  

Konstrukce je založena na skalním podloží, tudíž sedání konstrukce je téměř nulové a 

posudku založení nemusí být věnována zvláštní pozornost. 

 

Stručná problematika návrhu nádrží: 

- U zatížení nádrží by se nemělo opomenout zatížení teplotou. U nádrží 

středních rozměrů, zejména při nezastřešené nádrži, kde se vyskytuje 

osvit slunce, vznikají působením teploty značně vetší momenty, než od 

působení kapaliny.  
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- Smršťování může při návrhu hrát také velkou roli, proto se snažíme jeho 

účinky co nejvíce snížit. Po betonáži musí být kladen velký důraz na řádné 

ošetřování betonu, aby nevznikly trhliny pouze od účinků smršťování. 

- Při návrhu čtvercových nádrží se ukázalo rámové spojení stěn a základové 

desky jako nejvýhodnější statické schéma. 

- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat posudku trhlin. Při navrhování ČOV 

lze předpokládat za limitní šířku trhlin hodnotu 0,20 mm za dostačující.  

- Při rámovém spojení stěn je nejproblematičtější místo z hlediska vzniku a 

šířky trhlin právě zmíněné rámové spojení.  

- Pokud nebetonujeme celou nádrž v jedné etapě, je vhodné do pracovních 

spár osadit těsnící prvky. Rozdílné smršťování prvků má za následek vznik 

trhlin v pracovní spáře, které budou jen těžko eliminovány.  

 

 

Brno, leden 2014        Bc. Jan Holoubek 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
Seznam není úplný, všechny veličiny či symboly jsou vysvětleny ve statickém 

výpočtu. Zde jsou uvedeny některé symboly pro ukázku: 

 

g   - stálé zatížení 

q   - užitné zatížení 

h   - výška 

l   - délka 

F   - síla 

R   - podporová reakce 

M   - ohybový moment ( jednotlivé druhy jsou odlišeny indexy)  

Ved   - posouvající síla 

μ   - součinitel úhlu sklonu střechy 

Ce   - součinitel typu krajiny 

Ct   - teplotní součinitel 

S   - char. hodnota zatížení sněhem  

E   - modul pružnosti daného materiálu 

I   - moment setrvačnosti prvku 

fck   - char. hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fcd   - návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctm   - střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fyk   - char. hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fyd   - návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fywd    -návrhová hodnota meze kluzu smykové výztuže 

c   - krytí výztuže vrstvou betonu 

Ast   - plocha navržené (stávající) betonářské výztuže 

Ast,min   - minimální možná plocha betonářské výztuže 

Ast,max   - maximální možná plocha betonářské výztuže 

b   - šířka průřezu 

d   - účinná výška průřezu 

x   - poloha neutrální osy 

zc   - rameno vnitřních sil 

 



Diplomová práce Sdružený objekt ČOV Bc. Jan Holoubek 
 Průvodní zpráva 
 

 

15 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 
 
 
B – PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI 

 B1 – STATICKÝ VÝPOČET 

 B2 – VÝKRES (SCHÉMA TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE)  1:50 

B2-1  PŮDORYSNÝ ŘEZ + ŘEZ A-A´    1:50(1:25) 

B2-2  ŘEZY B-B´,C-C´; DETAIL TVARU DESKY 1:50 

 B3 – VÝKRESY VÝZTUŽE 

  B3-1  ZÁKLADOVÁ DESKA      1:50 

  B3-2  STĚNY – PŮDORYSNÉ ŘEZY   1:50 (1:25) 

  B3-3  STĚNY – ŘEZY A-A´,B-B´,C-C´   1:25  

B3-4  STROPNÍ DESKA     1:25  

B3-5  DETAIL VYZTUŽENÍ ZÁKL. BLOKŮ  1:25  

 

 B4 – ZADÁNÍ A PODKLADY 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební, 
Ústav betonových a zděných 
konstrukcí 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Vypracoval: Bc. Jan Holoubek 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Strnad Ph.D. 

Akce: 

SDRUŽENÝ OBJEKT ČOV 

Datum: leden/14 

Formát: A4 

Název přílohy: 

Technická zpráva 
číslo přílohy: 

     A2 
- 

  



Diplomová práce Sdružený objekt ČOV Bc. Jan Holoubek 
 Technická zpráva 
 
 
 

1 

 

OBSAH: 

 
Obsah ......................................................................................................................................... 1 

Založení konstrukce ................................................................................................................. 2 

Betonáž a vyztužení .................................................................................................................. 2 

Prostupy .................................................................................................................................... 3 

Pracovní spáry .......................................................................................................................... 3 

Spádové betony ......................................................................................................................... 3 

Úpravy povrchů ........................................................................................................................ 4 

Stavební postup konstrukce .................................................................................................... 4 

Závěr .......................................................................................................................................... 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce Sdružený objekt ČOV Bc. Jan Holoubek 
 Technická zpráva 
 
 
 

2 

 

1. Založení konstrukce 

 

Hlavní nádrž sdruženého objektu ČOV je plošně založena pomocí základové desky. 

Mocnost této desky je 400 mm.  

Hloubení stavební jámy se provede vhodnou mechanizací se zabezpečením stěn 

výkopu. V případě hustých srážek nebo výskytu hladiny podzemní vody bude ve stavební 

jámě po obvodě uložena drenáž svádějící vodu k ponornému čerpadlu, které bude čerpat 

vodu z jámy.   

Skalní podloží pod deskou je vyrovnáno štěrkovým podsypem. Mocnost této vrstvy 

bude 0,60 m. Štěrkový podsyp je navržen pouze na vyrovnání terénu, proto lze tuto mocnost 

redukovat. Hloubka základové spáry se nachází v +573,580 m n.m. Štěrk musí být hutněn po 

vrstvách o maximální tloušťce 200 mm. Na štěrkový podsyp bude betonována podkladní 

betonová vrstva o mocnosti 150 mm. Vrstva bude provedena z betonu C20/25. Na podkladní 

beton budou uloženy dvě vrstvy asfaltového pásu a vybetonována základová deska.  

 

 

 

 

2. Betonáž a vyztužení 

 

Celá konstrukce bude vyztužena ocelí typu B500B. Všechny potřebné profily a jejich 

rozmístění jsou uvedeny v příloze B3 – výkresy výztuže.  

 Okolí otvorů a prostupů s průměrem větším než 200 mm budou dovyztuženy. Vzor 

vyztužení lze nalézt ve výkresu výztuže stěn. Otvory menších rozměrů budou vyvrtány.  

Pro betonáž celé konstrukce bude použit vodostavební beton C30/37, XC4, XF3, 

s maximálním průsakem 50 mm. Bude použit typ cementu S.  Betonáž musí být prováděna 

při teplotách vyšších jak +5 °C. V případě vyšších teplot jak +25 °C je vhodné prodloužit 

dobu ošetřování betonu o 3-5 dnů. Při ukládání čerstvého betonu musí být dodržena 

maximální dovolená výška, 1,50 m.  Beton musí být řádně provibrován a musí být dodrženy 

všechny základní technologické postupy.   

Betonáž bude rozdělena celkem na tři etapy: betonáž základové desky, betonáž stěn 

a betonáž stropní desky. 
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3. Prostupy 

 

Prostupy nebo otvory na konstrukci budou bedněny nebo případně vyvrtány 

dodatečně po betonáži. Na konstrukci se nacházejí převáženě kruhové prostupy. 

Veškeré prostupy, které je potřeba bednit, jsou naznačeny v příloze B2 – Výkres 

tvaru konstrukce. Otvory do průměru 200 mm mohou být vyvrtány. Poloha těchto 

malých prostupů bude upřesněna ve výkresech stavební části, případně přímo na 

stavbě firmou dodávající technologie.   

Detail vyztužení okolí kolem prostupů lze nalézt v příloze B – Výkres výztuže 

stěn.   

 

 

 

4. Pracovní spáry 

 

Do pracovní spáry - mezi základovou deskou a stěnami - je navržen těsnící 

plech, který musí byt osazen při betonáži základové desky. Jedná se o těsnící plech 

BK 160 značky např. Illichman. Tento plech bude posazen na horní výztuž desky. 

Detail osazení plechu je uveden v příloze B3 – Výkres výztuže základové desky. Je 

nutné dodržet všechny technologické předpisy udávané výrobcem.   

Ostatní pracovní spáry musí být při další etapě betonáže řádně zbaveny 

nečistot a navlhčeny.  

 

 

 

5. Spádové betony 

 
Dna nádrží 101, 102 a 104 budou opatřena spádovými klíny. Největší klín se 

nachází v nádrži 102, kde dosahuje výšky 3,23 m a jeho šikmá stěna svírá 

s vodorovnou rovinou úhel 61°.  Ostatní klíny mají spád 2%. Rozměry klínů budou 

upřesněny ve výkresech stavební části. Jen pro představu jsou klíny znázorněny ve 

vizualizaci konstrukce. Ve výpočtech bylo předpokládáno, že klíny jsou betonovány 

ze suchého betonu.  Pod spádovým betonem nádrže 102 bude vrstva lehčeného 

betonu o celkové mocnosti 0,65 m a třídy LC6.  
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6. Úpravy povrchů 

 

Veškeré povrchy betonu budou opatřeny krystalizačním nátěrem na bázi 

vnitřní krystalizace. Tento nátěr bude prováděn až po betonáži spádových klínů. Tyto 

klíny poté budou také opatřeny tímto nátěrem.  

Horní líc stropní desky bude opatřen pochůznou hydroizolační polyuretanovou 

stěrkou.   

 

 

 

7. Stavební postup konstrukce 

 

- Hloubení jámy až na skalní podloží se současným zabezpečováním stěn výkopu proti 

jejich destrukci 

- V případě výskytu hladiny podzemní vody osazení drenáže do rigolu, zřízení studny a 

čerpání vody ze stavební jámy 

- Zřízení štěrkového podsypu; hutnit po max. 0,20 m 

- Zřízení podkladní vrstvy betonu 

- Položení dvou vrstev asfaltových izolačních pásů na podkladní beton 

- Armování a bednění výztuže základové desky; osazení izolačního plechu do pracovní 

spáry 

- Betonáž základové desky 

- Ošetřování betonu po dobu min. 5 dní 

- Armovaní a bednění stěn; základových bloků; odbednění základové desky 

- Příprava a očistění pracovní spáry 

- Betonáž stěn (ne dříve než 14 dní po betonáži základové desky); betonáž 

základových bloků 

- Ošetřování čerstvého betonu po dobu min. 5 dní 

- Armování a bednění stropní desky; odbednění stěn 

- Příprava pracovní spáry a očištění pracovní spáry 

- Betonáž stropní desky (ne dříve než 28 dní po betonáži základové desky) 

- Ošetřování čerstvého betonu po dobu min. 5 dní 

- Odbednění stropní desky 

- Příprava na provedení dobetonávek a spádovaní dna 

- Ošetřovaní čerstvého betonu 
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- Napuštění nádrže a tlaková zkouška konstrukce 

- Vypuštění vody z nádrže 

- Vyvrtaní ostatních prostupů nutných pro technologie 

- Aplikace krystalizačního nátěru 

- Instalace technologií; zřízení pochůzné polyuretanové stěrky na stropní desce  

- Utěsnění prostupů 

- Osazení montážní drážky a ručního zdvihacího zařízení na stropní desku 

- Zásyp konstrukce 

- Uvedení do provozu 

 

  

 

 

8. Závěr 

 

Při jakýchkoliv problémech, změnách projektu ze strany dodavatele stavby či 

investora je nutná konzultace se statikem či vedoucím projektu.  

 

 

 

Brno leden 2014        Bc. Jan Holoubek 
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Vizualizace konstrukce: 

 

Nosná konstrukce: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pohled 1                                                Pohled 2 
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Konstrukce v provozu: 

 

Pohled 1 
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Pohled 2 


