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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je statická část návrhu železobetonové retenční nádrže. Cílem práce 

je předběžný návrh jednotlivých nosných konstrukcí a jejich podrobný návrh zaměřený na 

vodonepropustnost konstrukce. Dále je vytvořen program na výpočet šířky trhliny pro posouzení 

mezního stavu použitelnosti. Poslední část bakalářské práce pojednává o možnostech těsnění 

dilatačních, pracovních a řízených smršťovacích spár. 

 
Klíčová slova 

Železobetonová konstrukce, zatížení, zemní tlak, předběžný statický návrh, návrh desky, návrh stěny,            

mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, šířka trhliny, těsnění spár 
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Abstract 

The topic of the thesis is the static part of the reinforced concrete retention tank design. Preliminary 

draft of the building bearing structures is offered as the first part of the realized analysis. The first 

part also involves detailed design of the bearing structures, which is focused on structures 

waterproofness. The second part involves create a program for crack width calculation is developed 

to assess limit state serviceability. The last part of the thesis describes application possibilities of seal 

expansion joints, construction joints and contraction joints. 

 
The key words 

Reinforced concrete structure, load, earth pressure, preliminary structural design, design slab, design 

wall, ultimate limit state, serviceability limit state, crack width, seal joints 
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1 Schéma a popis konstrukce 

1.1 Schémata konstrukce 

 

 

 

ŘEZ C-C‘

ŘEZ A-A‘

PŮDORYS NÁDRŽE
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1.2 Popis konstrukce 

Předmětem bakalářské práce je železobetonová retenční nádrž, která slouží pro dočasné 

zadržení dešťové vody před vypuštěním do kanalizace. Je umístěna v zemi pod vozovkou. Horní hrana 

konstrukce je umístěna v hloubce 0,6 m, základová spára spodní desky nádrže je v hloubce 5,25 m. 

V místě u výpusti je základová spára snížena o 600 mm do hloubky 5,85m.  Půdorysné rozměry jsou 

12,4 x 24 m. Nádrž se skládá z horní a spodní železobetonové desky a obvodových stěn. Nádoba nádrže 

je rozdělena na dvě komory dělící železobetonovou stěnou, která má nosnou funkci. Návrhová 

životnost konstrukce je 50 let.  

 

2 Stanovení krycí vrstvy 

2.1 Stupně vlivu prostředí 

   
Vliv prostředí Minimální pevnostní třída  
Koroze vyvolaná karbonatací XC2 BETON C 16/20 
Působení mrazu a rozmrazování XF2 BETON C 25/30 
Chemická koroze XA1 BETON C 25/30 

 

Návrhová třída betonu C 25/30  

 

 

*minimální třída betonu byla převzata z normy ČSN EN 206 a dále upravena na základě údajů z normy 

ČSN P 73 2404 - doplňující informace k ČSN EN 206  

 

ŘEZ D-D‘
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2.2 Stanovení nominální hodnoty krycí vrstvy 

Základní třída konstrukce S4 

Návrhová životnost 100 let zvětšit třídu o 2 Neuplatní se 
Pevnostní třída ≥C35/45 zmenšit třídu o 1 Neuplatní se 
Desková konstrukce (poloha 
výztuže není ovlivněna 
výrobním prostředím) 

zmenšit třídu o 1 Neuplatňuji z důvodu 
kontaktu konstrukce 
s vodou v nádrži   

Zajištěna zvláštní kontrola 
kvality výroby betonu 

zmenšit třídu o 1 Neuplatní se 

 

→ konečná návrhová třída konstrukce S4 

 

cmin,dur požadované z hlediska podmínek prostředí → 20mm 

Δcdev návrhový přídavek na odchylku → 10mm 

cmin,b minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti, rovno průměru prutu výztuže → 16mm 

 

cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10mm}  

cmin = max {16;25;10}  

cmin = 25mm 

 

cnom = cmin + Δcdev 

cnom = 25 + 10 

cnom = 35mm 

 

3 Zatížení  

3.1 Zatížení sněhem 

Sněhová oblast II → charakteris cké za žení sběhem pro oblast II → sk = 1,0 [kN/m2] 

Úhel sklonu: 0° - 1,5° (pouze sklon vozovky) → tvarový součinitel: μ1 = 0,8 [-] 

Typ krajiny: chráněná → Součinitel expozice: Ce = 1,2 [-] 

Součinitel tepla: Ct = 1,0 [-] 

s = μ*Ct*Ce*sk 
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3.2 Zatížení - vozovka 

 

zatížení hmotnost Charakteristická 
hodnota [kN/m2] 

součinitel Návrhová 
hodnota [kN/m2] 

Asfalt (120mm) 1100kg/m3 11*0,12 = 1,32 1,35 1,782  
TZK (180mm) 2250kg/m3 22,5*0,18 = 4,05 1,35 5,468  
Štěrkodrť (200mm) 1700kg/m3 17*0,17 = 3,40 1,35 4,590  
Zemina (100mm) 18,5kN/m3 18,5*0,1 = 1,85 1,35 2,500  
Ostatní stálé zatížení celkem 10,62kN/m2 1,35 14,34 kN/m2 
     
Užitné zatížení     
Těžká doprava  10,0  1,5 15,0  
Zatížení sněhem  s = μ*Ct*Ce*sk   
 s = 0,8*1,0*1,2*1,0 1,5 1,44  
Užitné zatížení celkem   15,0 kN/m2 
Zatížení celkem bez vlastní tíhy kce (g+q)d*   29,34 kN/m2 
 

*užitné zatížení uvažuji pouze větší z hodnot 

**stálé zatížení vlastní tíhou desky bude připočítáno po navržení tloušťky desky 

 

3.3 Zatížení zemním tlakem 

Návrhová objemová hmotnost zeminy (aritmetický průměr zemin) γzem = 20kN/m3 

Součinitel vnitřního tření φd = 25° 

Pórovitost základové půdy n = 0,35 

Návrhové zatížení na terénu (g+q)d* = 29,34 kN/m2 

Součinitel zemního tlaku K0: 

K0 = 1 – sin(φ)   

K0 = 1 - sin25° 

K0 = 0,58 [-] 
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Návrhový zemní tlak v úrovni horní hrany desky: 

σd,1 = K0*[(g+q)d* + γG*γzem*h] 

σd,1 = 0,58*[29,34+1,35*18,5*0,6] 

σd,1 = 25,71kN/m2 

 

Návrhový zemní tlak v úrovni HPV: 

σd,1 = K0*[(g+q)d* + γG*γzem*h] 

σd,1 = 0,58*[29,34+1,35*20*2,5] 

σd,2 = 56,17kN/m2 

 

Objemová tíha zeminy pod vodou:  

γzem, HPV = (γzem – γvody )*(1-n) 

γzem, HPV = (20-10)*(1-0,35) 

γzem, HPV = 6,5kN/m2 

 

Návrhový zemní tlak v úrovni paty stěny: 

σd,1 = K0*[(g+q)d* + γG*γzem*h+ γG*γzem,HPV*h]+ γG* γvody*h 

σd,1 = 0,58*[29,34+1,35*20*2,5+1,35*6,5*2,15]+1,35*10*2,15 

σd,3 = 96,2kN/m2 
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4 Předběžný návrh a posouzení nosných prvků 

4.1 Předběžný návrh tloušťky horní desky 

 

 

 

Údaje o konstrukci horní desky: 

BETON C 25/30  

= 25MPa 

=
γ

=
25
1,5

= 16,67MPa 

ρ ≤ 0,5% 

Krytí: cnom = 35mm 

zatížení (g+q)d = 29,34kN/m2 → výpočet viz kapitola 3.2 

 

Návrh tloušťky desky dle empírie: 

ℎ =
1

35
1

30
∗ =  

1
35

1
30

∗ 6200 = 180 210mm 

 

Návrh tloušťky desky na základě splnění podmínky ohybové štíhlosti: 

λ = κ ∗ κ ∗ κ ∗ λ ,  

obdélníkový průřez →  κ  = 1,0  

rozpětí desky < 7m →  κ  = 1,0 

odhad součinitele napětí tahové výztuže → κ  = 1,0 
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pro vyztužení ρ < 0,5%, průměrná hodnota mezi krajním polem a středním → λ , = 25,95 

>  
λ

=
κ ∗ κ ∗ κ ∗ λ ,

=  
6200

1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 25,95
= 238  

 

ℎ > +
Ø
2

+ = 238 +
16
2

+ 35 = 281  

 

Konečný předběžný návrh tloušťky desky: 

Z důvodu přísných požadavků na rozvoj šířky trhlin a s ohledem na velké plošné zatížení volím: 

→ hD = 300mm 

 

Účinná výška průřezu: 

= ℎ −
Ø
2

− = 300 −
16
2

− 35 = 257  

 

 

zatížení Charakteristická 
hodnota [kg/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN/m2] 

součinitel Návrhová 
hodnota [kN/m2] 

Ostatní stálé celkem 
- viz kapitola 3.2 

 10,62 1,35 14,34  

Vlastní tíha desky 2500kg/m3 25*0,3 = 7,5 1,35 10,13  
Ostatní stálé zatížení celkem 18,12kN/m2 1,35 24,47 kN/m2 
     
Užitné zatížení     
Těžká doprava  10,0  1,5 15,0  
Zatížení sněhem  s = μ*Ct*Ce*sk   
 s = 0,8*1,0*1,2*1,0 1,5 1,44  
Užitné zatížení celkem   15,0 kN/m2 
Zatížení celkem (g+q)d   39,47 kN/m2 
 

 

 

Přibližný ohybový moment na jednosměrně pnuté desce: 

, =
1

10
∗ ( + ) ∗  

, =
1

10
∗ 39,47 ∗ 6,2  

, = 151,8 / ′ 
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Stanovení součinitelů mí, dzéta a ksí: 

= ,

∗ ∗
 

=
151,8 ∗ 10

1000 ∗ 257 ∗ 16,67
 

= 0,138[−]  →   = 0,925[−],       = 0,186[−] 

 

Přibližná plocha potřebné výztuže: 

≥ ,

é ∗ ∗
 

≥
151,8 ∗ 10

0,925 ∗ 257 ∗ 435
 

≥ 1468   

 

Ověření procentuálního vyztužení: 

= =
1468

300 ∗ 1000
= 0,0049 → 0,5% 

 

Posouzení průhybu: 

λ ≤ λ  

≤ κ ∗ κ ∗ κ ∗ λ ,  

 

obdélníkový průřez →  κ  = 1,0  

rozpětí desky < 7m →  κ  = 1,0 

odhad součinitele napětí tahové výztuže → κ  = 1,0 

pro vyztužení ρ < 0,5%, průměrná hodnota mezi krajním polem a středním → λ , = 25,95 

 

6200
257

≤ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 25,95 

24,13 ≤ 25,95 [−]   

→VYHOVÍ BEZ PŘÍMÉHO VÝPOČTU PRŮHYBU 
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4.2 Předběžný návrh krajní stěny  

Údaje o konstrukci stěny: 

BETON C 25/30  

= 25MPa 

=
γ

=
25
1,5

= 16,67MPa 

Krytí: cnom = 35mm 

VÝZTUŽ B500B 

= 500MPa 

=
γ

=
500
1,15

= 435MPa 

 

 

Zatížení normálovou silou v patě stěny: 

Pro výpočet uvažuji tloušťku stěny t = 300mm 

Průřezová plocha vyšetřované části průřezu stěny: t x b = 300 x 1000mm 

Rovnice zatížení vlastní tíhou: 
. í = γ ∗ ∗ ∗ 25 = 1,35 ∗ 0,3 ∗ 1,0 ∗ 25 ∗ ℎ = 10,125 ∗ ℎ 

Zatěžovací plocha stěny A = 3100 x 1000mm 

Plošné zatížení horní desky (g+q)d = 39,47kN/m2 → výpočet viz kapitola 
3.2 

Výpočet zatížení zemním tlakem - viz kapitola 3.3 

 

Schéma zatížení 
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*pro výpočet momentu na stěně bylo schéma zatížení od zemního tlaku zjednodušeno na lichoběžník 

 

Schémata průběhu vnitřních sil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
∗ ∗

=
166,1 ∗ 10

1000 ∗ 300 ∗ 16,67
= 0,033[−] 

 

=
∗ ∗

=
164,75 ∗ 10

1000 ∗ 300 ∗ 16,67
= 0,110[−] 

zatížení Charakteristická 
hodnota [kg/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN] 

součinitel Návrhová 
hodnota [kN] 

(g+q)d                      39,47*1*3,1 = 119     

vlastní tíha ŽB stěny 2500kg/m3 25*0,3*4,65*1 = 34,88 1,35 47,09  
Celková normálová síla v patě stěny   166,1 kN 
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/ℎ =
264

1000
= 0,26[−] 

→ uvažuji monogram d/h 0,15 → z nomogramu → ω = 0,21 

 

Minimální potřebná výztuž do krajních stěn: 

, =
ω ∗ h ∗ b ∗

=
0,21 ∗ 1000 ∗ 300 ∗ 16,67

435
= 2415[ / ] 

 

 

4.3 Předběžný návrh dolní desky  

Údaje o konstrukci dolní desky 

BETON C 25/30 

= 25MPa 

=
γ

=
25
1,5

= 16,67MPa 

ρ ≤ 0,5% 

Odhad tloušťky stěny h = 300mm 

Krytí: cnom = 35mm 

 

schéma zatížení v patě krajních stěn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet viz kapitola 4.2 
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4.3.1 Výpočet normálové síly v patě střední stěny: 
Pro výpočet uvažuji tloušťku stěny t = 200mm 

Plocha vyšetřované části průřezu stěny: t x b = 200 x 1000mm 

Rovnice zatížení vlastní tíhou: 
. í = γ ∗ ∗ ∗ 25 = 1,35 ∗ 0,2 ∗ 1,0 ∗ 25 ∗ ℎ = 6,75 ∗ ℎ 

Zatěžovací plocha stěny A = 6200x 1000 

Plošné zatížení horní desky (g+q)d = 39,47kN/m2 → výpočet viz 
kapitola 3.2 

 

 

 

Schéma zatížení střední stěny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma zatížení spodní desky nádrže: 

 

 

 

 

 

 

 

zatížení Charakteristická 
hodnota [kg/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN] 

součinitel Návrhová 
hodnota [kN] 

(g+q)d                      39,47*1*6,2 = 244,72     

vlastní tíha ŽB stěny 2500kg/m3 25*0,2*4,65*1 = 23,25 1,35 31,39  
Celková normálová síla v patě stěny   276,1 kN 
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4.3.2 Ověření potřeby smykové výztuže ve spodní desce 
Odhad zatížení od podloží za předpokladu rovnoměrného roznesení svislého zatížení: 

=
∑

=
166,1 + 276,1 + 166,1

12,4
 

≅ 50 / ′ 

 

Odhad ohybového momentu v místě pod střední stěnou: 

=
1

12
∗ ∗  

=
1

12
∗ 50 ∗ 6,2  

≅ 160  

 

Potřebná plocha výztuže: 

=
é ∗ ∗

 

=
160 ∗ 10

0,9 ∗ 257 ∗ 435
 

≅ 1590  

 

Stupeň vyztužení v posuzovaném místě: 

= =
1590

1000 ∗ 300
 

≅ 0,0052 → 0,52% 

 

Součinitel k: 

= 1 +
200

= 1 +
200
257

 ≤ 2,0 

= 1,88[ − ] 
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Posouzení únosnosti průřezu bez smykové výztuže: 

, ≥  

, = , ∗ ∗ 100 ∗  ∗ ∗ ∗  

, = 1,2 ∗ 1,88 ∗ 100 ∗ 0,0052 ∗ 25 ∗ 1000 ∗ 257 

, = 136,3  

 

, ≥  

136,3 ≤ 138 [kN]  

→ PŘEDBĚŽNĚ PRO TLOUŠŤKU DESKY 300MM JE NUTNÁ SMYKOVÁ VÝZTUŽ 
 

5 Kombinace zatížení pro podrobný návrh prvků konstrukce 

5.1 Kombinace zatížení pro MSÚ 

 

, , + , , + , , ,  

,  = 1,35 [ − ] 
, = 1,5 [ − ] 
, = 0 [ / ] 

 

5.2 Kombinace zatížení pro MSP  

5.2.1 Charakteristická kombinace zatížení 
 

 

 
5.2.2 Kvazi-stálá kombinace zatížení 
 

 

 

kategorie zatížení ψ0 ψ1 ψ2 
kategorie A + B: obytné plochy, kanceláře 0,7 0,5 0,3 
kategorie C + D: shromažďovací plochy 0,7 0,7 0,6 
kategorie E: skladovací plochy 1,0 0,9 0,8 
kategorie F: dopravní plochy do 30kN 0,7 0,7 0,6 
kategorie G: dopravní plochy od 30kN do 160kN 0,7 0,5 0,3 
kategorie H: střechy 0 0 0 

, + , + , ,  

, + , ,  

, = 0,3 [ − ]  → uvažováno pro zatížení dopravou 
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6 Model konstrukce ve statickém programu SCIA Engineer 

6.1 3D model konstrukce 

 K výpočtu vnitřních byl primárně zvolen program SCIA Engineer. Model je vytvořen ve 3D 

prostředí. Konstrukce je sestavena z dílců (horní deska, spodní deska a krajní stěna) o tloušťce 

průřezu 300 mm. Střední stěna, která je vzhledem k řešení nádrže jako spojených nádob, bude 

pouze tlačená (tj. pokud bude nádrž napuštěna vodou, vodorovný tlak od kapaliny v nádrži se 

vyruší). Proto byla zvolena tloušťka této stěny pouze 200 mm. Propojení jednotlivých nádob, 

bylo pro výpočet zanedbáno. Veškeré prvky jsou v programu uvažovány jako tuze propojené. 

 

 Jelikož konstrukce leží celou plochou na zemním podloží i v modelu byla tato skutečnost 

zohledněna. V programu byl zadán přibližný profil vrtu v okolí retenční nádrže a nadefinována 

interakce s pružným podložím konstrukce SOILIN. 

 
 Vlastnosti podloží jsou uvažovány v následující tabulce v pořadí od shora dolů: 

 

VLASTNOSTI ZEMIN PODLOŽÍ 

Popis zeminy mocnost  Edef Poisson Objemová tíha 
suché zeminy 

Objemová tíha 
vlhké zeminy 

jíl písčitý 3 m 5 MN/m2 0,4 [-] 18,5 kN/m3 20 kN/m3 

jílovitý písek 6 m 6 MN/m2 0,4 [-] 21,0 kN/m3 22 kN/m3 
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6.2 Zatížení na konstrukci 

 Na konstrukci byly nadefinovány 4 typy zatížení 

a) Vlastní tíha 

 Tento typ zatížení program počítá automaticky na základě vložených údajů o 

geometrii konstrukce a druhu nadefinovaného betonu 

b) Zatížení vozovkou 

c) Zatížení dopravou 

d) Zatížení zemním tlakem 

 Pro zatížení zemním tlakem byla využita funkce programu, která na základě profilu vrtu a jeho 

polohy včetně hladiny podzemní vody dokáže automaticky dopočítat zemní tlak od zeminy. 

 Konkrétní hodnoty zatížení jsou spočítány v předběžném výpočtu v kapitole 3.2  

 Dále byly vytvořeny kombinace zatížení, které jsou popsány v kapitole 5. 

 

 

7 Model konstrukce v geotechnickém programu PLAXIS 

7.1 2D model konstrukce 

 Pro porovnání výsledků jsem zvolil 2D model v programu PLAXIS. Tento program je určen pro 

deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh a je založen na numerické metodě 

konečných prvků. Program PLAXIS umožňuje simulaci nelineárního chování zemin, zohledňuje 

účinky hladiny podzemní vody a také vzájemnou interakci s konstrukcemi. Součástí programu 

je automatický generátor sítě konečných prvků s možností celkového nebo lokálního zjemnění 

sítě.  

 Zatížení konstrukce v modelu je uvažováno shodně s programem SCIA. Použité obrázkové 

výstupy použité pro porovnání programů níže odpovídají kombinaci zatížení pro MSÚ. 

 

zatížení dopravou zatížení vozovkou zatížení zemním tlakem 
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7.2 Interface 

 Interface je důležitá funkce programu, která zohledňuje míru spolupůsobení zeminy a 

konstrukce. Pokud by interface nebyl vložen program by uvažoval uzly zeminy a konstrukce 

jako pevně spojené, což vede k nereálným výsledkům. 

 Prvky s interface mají zdvojené uzly, mezi kterými jsou vloženy dvě elasticko-plastické 

pružiny. PLAXIS přepočítává parametry pružin z materiálových parametrů přilehlých zemin. 

Míra spolupůsobení se udává hodnotami v intervalu od 0,01 do 1. 

 V modelu je tato vlastnost vyobrazená lemujícími čárami po obvodě konstrukce se znamínky 

plus a mínus.  

 V případě modelování retenční nádrže je použita hodnota interface - 0,6. Tato hodnota je 

doporučena zkušenými geotechniky. 

 

7.3 Výpočetní fáze programu 

1) První fáze – počáteční napěťový stav zeminy (program zatím o konstrukci neví) 

2) Druhý fáze – svahovaný výkop (vliv na rozložení napětí v zemině v konečné fázi) 

3) Třetí fáze – vložení konstrukce a zasypání vybudované konstrukce zeminou 

4) Čtvrtá fáze – přitížení vlastní tíhou vozovky a dopravou 

1. Fáze: počáteční stav napětí zeminy 
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3. Fáze: přitížení nové konstrukce zeminou 

4. Fáze: přitížení konstrukce a zeminy vozovkou a dopravou 

 

2. Fáze: svahovaný výkop 
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7.4 Definování výpočetní sítě programu 

 Jemnost sítě byla nadefinována tak, aby získané výsledky byly dostatečně přesné a zároveň, 

aby doba výpočtu byla v rozumných mezích. V okolí konstrukce je síť lehce zjemněná. 
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8 Porovnání výsledků programů PLAXIS a SCIA Engineer 

8.1 Porovnání ohybových momentů na horní desce 

 

PLAXIS: ohybový moment horní desky

 

SCIA: ohybový moment návrhový mxD kladný (pod) a záporný (nad) 
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8.2 Porovnání ohybových momentů na spodní desce 

 

 

 

 

8.3 Porovnání posouvající síly na spodní desce 
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8.4 Porovnání ohybových momentů na krajní stěně 
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8.5 Porovnání kontaktních napětí podloží 

 

8.6 Závěr vyvozený z porovnání výpočetních programů 

 Výsledky modelů se nejvíce shodují na vnitřních silách dolní desky a přibližně i průběhu 

kontaktního napětí pod spodní deskou. Výsledek průběhu ohybového momentu na okrajích 

horní desky z programu PLAXIS je v porovnání se SCIA a také ručním výpočtem velmi nepřesný. 

Možným důvodem by mohlo být, že v Plaxisu není přitížení vozovkou a dopravou v přímém 

kontaktu s konstrukcí. Jako velmi nepřesný výsledek z geotechnického programu se nadále jeví 

navazující ohybový moment horního okraje krajní stěny. Jelikož program PLAXIS je velice 

sofistikovaný a tento model byl prvním, který jsem v tomto prostředí sám modeloval a výsledky 

v porovnání s předpoklady nejsou ideální, rozhoduji se pro další návrhy plochy výztuže a jiné 

posouzení používat výstupy z programu SCIA Engineer, ve kterém mám již více zkušeností a 

získané výsledky odpovídají mým předpokladům.    
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9 Porovnání reakcí modelu s ručním výpočtem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruční výpočet zatížení lze pokládat za správný. Tedy i návrh rozměrů prvků konstrukce 

z předběžného statického výpočtu lze pokládat za použitelný pro modelování v programu. 
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10 Podrobný návrh horní desky  

10.1 Ohybové momenty pro mezní stav únosnosti 

10.1.1 Návrhový ohybový moment mxD+ 

 

 

10.1.2 Návrhový ohybový moment mxD- 

 

 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 
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10.2 Návrh a posouzení ohybové výztuže horní desky na MSÚ 

HODNOTY POUŽITÉ PRO NÁVRH PLOCHY VÝZTUŽE DESKY 

BETON C 25/30  fck [MPa] fcd [Mpa] b [mm] h [mm] fctm [Mpa] fyk [Mpa] fyd [Mpa] c [mm] 
OCEL B500B 25 16,67 1000 300 2,6 500 435 35 

 

MSÚ – výpočet 
potřebné výztuže 

MEd h d z μ ζ as,rqd 

[kNm/m] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [mm2] 
horní deska (+) 66,0 300 259 233 0,059 0,969 605 
horní deska (-) 115 300 259 233 0,103 0,946 1079 

 

MSÚ – návrh 
profilů výztuže 

as,min,1 as,min,2 as,min,3 NÁVRH VÝZTUŽE 

[mm2] [mm2] [mm2] ks Ø[mm]   
horní deska (+) 350 337 312 6 12 Ø 12 à 167 mm 
horní deska (-) 350 337 312 8 14 Ø 14 à 125 mm 

 

MSÚ – posouzení 
navržené výztuže 

as,prov % x x/d z mRd mRd > 
mEd  

ksí < 
0,45 

max. 
rozteče [mm2] [-] [mm] [-] [mm] [kNm/m] 

horní deska (+) 679 112 0,7 0,003 259 76,4 OK OK OK 
horní deska (-) 1232 114 1,3 0,005 258 138,5 OK OK OK 

 

 

10.3 Ohybové momenty horní desky charakteristické kombinace zatížení 

10.3.1 Návrhové ohybové momenty mxD+ 
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10.3.2 Návrhové ohybové momenty mxD- 

 

 

 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 
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10.4 Ohybové momenty horní desky kvazi-stálé kombinace zatížení 

10.4.1 Návrhové ohybové momenty mxD+ 

 

 

 

 

10.4.2 Návrhové ohybové momenty mxD- 

 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
STŘEDEM NÁDRŽE 
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10.5 Posouzení návrhu na mezní stav použitelnosti z hlediska šířky trhliny 

 Na výpočet šířky trhliny a veškeré parametry s nimi spojené je vytvořena výpočetní aplikace 

v programu Excel. K nalezení je ve druhé části bakalářské práce s názvem – Studie šířky trhlin. 

Program po nadefinování vstupních parametrů – viz TABULKA 1 automaticky vypočte napětí 

ve výztuži a šířku trhliny, poté posoudí veškeré podmínky tak, aby byl návrh proveden 

v souladu s normami a rozhodne, pro jaké typy konstrukcí by na základě vypočtené šířky trhliny 

ŽB průřez vyhověl či nevyhověl – viz TABULKA 2. 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 8 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 1232 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 

85 [kNm/m] 
šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 
75 [kNm/m] 

profil výztuže d 14 [mm] 
TABULKA 1 

VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 94,1 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00100 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 268,7 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,234 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm VYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 NEVYHOVÍ 
TABULKA 2 – viz II. část bakalářské práce – Studie šířky trhlin 
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 Železobetonový průřez by z důvodu příliš velké šířky trhliny nevyhověl pro nádrže třídy 

nepropustnosti 1. Je nutné zvětšit plochu výztuže, čímž se sníží napětí v tažené výztuži a 

zároveň klesne i velikost trhliny. Z tohoto důvodu tedy zvětšuji vyztužení na 10ks                           

profilu 14mm. 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 10 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 1539 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 

85 [kNm/m] 
šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 
75 [kNm/m] 

profil výztuže d 14 [mm] 
 

VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 102,5 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00118 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 217,7 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,159 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm VYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 VYHOVÍ 
 

 

→ TLOUŠŤKA PRŮŘEZU 300MM A PLOCHA VYZTUŽENÍ 1539MM2 VYHOVÍ PRO MSP 

→ NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE HORNÍ DESKY: Ø14 mm à 100 mm 
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11 Podrobný návrh dolní desky 

11.1 Ohybové momenty pro mezní stav únosnosti 

11.1.1 Návrhové ohybové momenty mxD+ 

 

 

 

 

11.1.2 Návrhové ohybové momenty mxD- 

 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
CCA PĚTINOU DÉLKY 
NÁDRŽE 
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11.2 Návrh a posouzení ohybové výztuže dolní desky na MSÚ 

HODNOTY POUŽITÉ PRO NÁVRH PLOCHY VÝZTUŽE DESKY 

BETON C 25/30  fck [MPa] fcd [Mpa] b [mm] h [mm] fctm [Mpa] fyk [Mpa] fyd [Mpa] c [mm] 
OCEL B500B 25 16,67 1000 300 2,6 500 435 35 

 

MSÚ - výpočet 
potřebné výztuže 

MEd h d z μ ζ as,rqd 

[kNm/m] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [mm2] 
dolní deska (+) 64,6 300 259 233 0,058 0,968 592 
dolní deska (-) 120,0 300 259 233 0,107 0,944 1128 

 

MSÚ - návrh 
profilů výztuže 

as,min,1 as,min,2 as,min,3 NÁVRH VÝZTUŽE 

[mm2] [mm2] [mm2] ks Ø[mm]           
dolní deska (+) 350 337 312 6 12 Ø 12 à 167 mm 
dolní deska (-) 350 337 312 8 14 Ø 12 à 125 mm 

 

MSÚ - posouzení 
návrhu výztuže 

as,prov % x x/d z mRd mRd > 
mEd  

ksí < 
0,45 

max. 
rozteče [mm2] [-] [mm] [-] [mm] [kNm/m] 

dolní deska (+) 679 115 0,7 0,003 259 76,4 OK OK OK 
dolní deska (-) 1232 109 1,3 0,005 258 138,5 OK OK OK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
CCA PĚTINOU DÉLKY 
NÁDRŽE 
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11.3 Ohybové momenty dolní desky charakteristické kombinace zatížení 

11.3.1 Návrhové ohybové momenty mxD+ 

 

 

 

 

11.3.2 Návrhové ohybové momenty mxD- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
CCA PĚTINOU DÉLKY 
NÁDRŽE 

→PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 
CCA PĚTINOU DÉLKY 
NÁDRŽE 
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11.4 Ohybové momenty dolní desky kvazi-stálé kombinace zatížení 

11.4.1 Návrhové ohybové momenty mxD+ 

 

 

 

 

 

 

11.4.2 Návrhové ohybové momenty mxD- 
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11.5 Posouzení návrhu na mezní stav použitelnosti z hlediska šířky trhliny 

 Na výpočet šířky trhliny a veškeré parametry s nimi spojené je vytvořena výpočetní aplikace 

v programu Excel. K nalezení je ve druhé části bakalářské práce s názvem – Studie šířky trhlin. 

Program po nadefinování vstupních parametrů – viz TABULKA 1 automaticky vypočte napětí 

ve výztuži a šířku trhliny, poté posoudí veškeré podmínky tak, aby byl návrh proveden 

v souladu s normami a rozhodne, pro jaké typy konstrukcí by na základě vypočtené šířky trhliny 

ŽB průřez vyhověl či nevyhověl – viz TABULKA 2. 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 8 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 1232 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 

90 [kNm/m] 
šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 
80 [kNm/m] 

profil výztuže d 14 [mm] 
TABULKA 1 

VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 94,1 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00100 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 286,6 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,261 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm VYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 NEVYHOVÍ 
TABULKA 2 – viz II. část bakalářské práce – Studie šířky trhlin 
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 Železobetonový průřez by z důvodu příliš velké šířky trhliny nevyhověl pro nádrže třídy 

nepropustnosti 1. Je nutné zvětšit plochu výztuže, čímž se sníží napětí v tažené výztuži a 

zároveň klesne i velikost trhliny. Z tohoto důvodu tedy zvětšuji vyztužení na 10ks                         

profilu 14mm. 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 10 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 1539 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 

90 [kNm/m] 
šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 
80 [kNm/m] 

profil výztuže d 14 [mm] 
 

VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 102,5 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00118 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 232,2 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,178 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm VYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 VYHOVÍ 
 

 

→ TLOUŠŤKA PRŮŘEZU 300MM A PLOCHA VYZTUŽENÍ 1539MM2 VYHOVÍ PRO MSP 

→ NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE DOLNÍ DESKY: Ø14 mm à 100 mm 
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11.6 Kontaktní napětí spodní desky s pružným podložím 

 Pro kontaktní napětí bude rozhodující zatěžovací stav, kdy je nádrž naplněná vodou. Výška 

vodního sloupce je stanovena pro nádrž zaplněnou až po horní okraj desky, tj.  4 m a zatížení 

spočteno dle následujícího vztahu. Dále bylo pro tento stav zohledněno zatížení spádové vrstvy 

na dně nádrže, která je provedena z prostého betonu o objemové hmotnosti 900 kg/m3. 
 

= ℎ = 1000 ∗ 9,81 ∗ 4  40 kN/  

 
 Výsledné napětí je porovnáno s ručním výpočtem návrhové únosnosti podloží 

 

11.6.1 Kontaktní napětí z programu SCIA 

 

 

PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ STŘEDEM NÁDRŽE 
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PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ 600mm OD KRAJE NÁDRŽE 

 

11.6.2 Ověření únosnosti zeminy v základové spáře 
 

′
′ = (2 + ) ∗ ∗ ∗ ∗ + ≥ í á  

Kde: 

= ∗  - tlak nadloží na základovou spárou 

= 1,35 ∗ 21 ∗ 5,25 

= 148,8kPa 

 - totální soudržnost zeminy 

= 50  

 - vliv sklonu základové spáry 

= 1,0 

 - vliv tvaru základu 

= 1 + 0,2
′
′

= 1 + 0,2
12,4
24

= 1,1 

 vliv šikmosti zatížení vyvolané vodorovným zatížení 

= 1,0 

 

′
′ = (2 + ) ∗ 50 ∗ 1,0 ∗ 1,1 ∗ 1,0 + 148,8 ≥ 257 

′
′ = 431,6 ≥ 257 [ ] 
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12 Podrobný návrh krajní stěny 

12.1 Ohybové momenty pro mezní stav únosnosti 

12.1.1 Návrhové ohybové momenty myD+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 Návrhové ohybové momenty myD- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ŘEZ STŘEDEM 
NÁDRŽE 

→ŘEZ STŘEDEM 
NÁDRŽE 
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12.2 Návrh ohybové výztuže krajní stěny na MSÚ 

HODNOTY POUŽITÉ PRO NÁVRH PLOCHY VÝZTUŽE DESKY 

BETON C 25/30  fck [MPa] fcd [Mpa] b [mm] h [mm] fctm [Mpa] fyk [Mpa] fyd [Mpa] c [mm] 
OCEL B500B 25 16,67 1000 300 2,6 500 435 35 

 

MSÚ - výpočet 
potřebné výztuže 

MEd h d z μ ζ as,rqd 
[kNm/m] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [mm2] 

krajní stěna (+) 62,3 300 259 233 0,056 0,971 569 
krajní stěna (-) 120,0 300 259 233 0,107 0,944 1128 

 

MSÚ - návrh 
profilů výztuže 

as,min,1 as,min,2 as,min,3 NÁVRH VÝZTUŽE 
[mm2] [mm2] [mm2] ks Ø[mm]           

krajní stěna (+) 350 337 312 6 12 Ø 12 à 167 mm 
krajní stěna (-) 350 337 312 8 14 Ø 12 à 125 mm 

 

MSÚ - posouzení 
návrhu výztuže 

as,prov % x x/d z mRd mRd > 
mEd  

ksí < 
0,45 

max. 
rozteče [mm2] [-] [mm] [-] [mm] [kNm/m] 

krajní stěna (+) 679 119 0,7 0,003 259 76,4 OK OK OK 
krajní stěna (-) 1232 109 1,3 0,005 258 138,5 OK OK OK 

 
 

 

12.3 Ohybové momenty krajní stěny charakteristické a kvazi-stálé KZ 

 Rozdíl mezi vnitřními silami pro charakteristickou a kvazi-stálou kombinaci zatížení není větší 

jak 10%. Uvedena je proto pouze méně příznivá varianta z těchto dvou kombinací. 

12.3.1 Návrhové ohybové momenty myD+ 
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12.3.2 Návrhové ohybové momenty myD- 
 

 

 

 

 

12.4 Posouzení návrhu na mezní stav použitelnosti z hlediska šířky trhliny 

 Na výpočet šířky trhliny a veškeré parametry s nimi spojené je vytvořena výpočetní aplikace 

v programu Excel. K nalezení je ve druhé části bakalářské práce s názvem - Studie šířky trhlin. 

Program po nadefinování vstupních parametrů (viz TABULKA 1) automaticky vypočte napětí ve 

výztuži a šířku trhliny, posoudí veškeré podmínky tak, aby byl návrh proveden v souladu 

s normami a rozhodne, pro jaké typy konstrukcí by na základě vypočtené šířky trhliny ŽB průřez 

vyhověl či nevyhověl (viz TABULKA 2).  

 Ve výpočtu je zohledněno, že vodorovná výztuž je na straně blíže povrchu, tedy 

 

kde ØVV je vodorovná výztuž stěny. 

 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 8 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 1232 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 

87 [kNm/m] 
šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 
87 [kNm/m] 

profil výztuže d 14 [mm] 
TABULKA 1 

 

 

, = + Ø +
Ø
2
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VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU PRO ZVOLENÉ PARAMETRY 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 90,0 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00085 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 336,4 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,360 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm NEVYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 NEVYHOVÍ 
TABULKA 2 – viz II. část bakalářské práce – Studie šířky trhlin 

 

 

 Železobetonový průřez by z důvodu příliš velké šířky trhliny nevyhověl pro nádrže třídy 

nepropustnosti 1 ani pro konstrukce agresivnějších tříd prostředí. Je nutné zvětšit plochu 

výztuže, čímž se sníží napětí v tažené výztuži a zároveň klesne i velikost trhliny. Z tohoto 

důvodu je nutné zvětšit plochu vyztužení. Nabízí se varianty buď s 8ks profilu 18 mm a nebo 

12ks se stejným profilem 14mm. Pro celkovou jednotnost výztuže zvětšuji vyztužení na 12ks 

profilu 14 mm. 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY PROGRAMU 

BETON C 25/30 počet profilů 12 [ks] 
OCEL B500B plocha výztuže As 2036 [mm2] 

výška průřezu h 300 [mm] ohybový moment pro 
charakteristickou KZ 87 [kNm/m] 

šířka průřezu b 1000 [mm] 
krycí vrstva c 35 [mm] ohybový moment pro 

kvazi-stálou KZ 87 [kNm/m] 
profil výztuže d 14 [mm] 
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VÝSTUPY Z VÝPOČETNÍHO PROGRAMU PRO ZVOLENÉ PARAMETRY 

PODMÍNKY ČSN EN 1992-1-1 

Na průřezu vznikají trhliny Mcr < MEk ANO 
omezení napětí v tažené výztuži σs,ir,Ek < 0,8fyk VYHOVÍ 

nelineární dotvarování σs,ir,Eqp < 0,45fck VYHOVÍ 
vznik podélných trhliny σc,ir,Ek < 0,6fck VYHOVÍ 

VYPOČTENÉ PARAMETRY 

tlačená výška průřezu s trhlinou xir 104,7 [mm] 
moment setrvačnosti ideálního průřezu s trhlinou Iy,ir 0,00112 [m4] 

napětí v tažené výztuži pro kvazistálou KZ σs,ir,Eqp 229,6 [MPa] 
šířka trhliny pro kvazistálou kombinaci zatížení wk 0,176 [mm] 

POSOUZENÍ TRHLIN  

běžné stavební konstrukce, wk = 0,4mm VYHOVÍ 
třídy prostředí XC2-XC4, XD1-XD3 atd., wk = 0,3mm VYHOVÍ 

 nádrže třídy nepropustnosti 1, pokud wk,1 [mm]= 0,18 VYHOVÍ 
 

→ TLOUŠŤKA PRŮŘEZU 300MM A PLOCHA VYZTUŽENÍ 2036MM2 VYHOVÍ PRO MSP 

→ NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE: Ø14 mm à 83 mm 

 

13 Shrnutí výsledků návrhových ohybových momentů 
 Kompletní posouzení na MSÚ a MSP bylo detailně provedeno na každý z hlavních nosných 

prvků pro extrémní hodnotu ohybového momentu. Ostatní části konstrukce s nižšími 
momenty byly posouzeny analogicky a jsou uvedené ve shrnující tabulce níže. 

 

shrnutí výsledků vnitřních sil 
kombinace zatížení 

MSÚ MSP charakter. MSP kvazi-stálá 

horní deska 
mxD+ 

krajní  115 kNm/m 85 kNm/m 75 kNm/m 
střední  112 kNm/m 78 kNm/m 50 kNm/m 

mxD- v poli 66 kNm/m 47 kNm/m 31,2 kNm/m 

dolní deska 
mxD+ v poli 64,6 kNm/m 46,2 kNm/m 36 kNm/m 

mxD- 
střední  115 kNm/m 80 kNm/m 60 kNm/m 
krajní  120 kNm/m 90 kNm/m 80 kNm/m 

krajní stěna 
myD+ v poli 62,3 kNm/m 87 kNm/m 87 kNm/m 
myD- krajní  120 kNm/m 43,3 kNm/m 43,3 kNm/m 



Bakalářská práce   Železobetonová retenční nádrž 
Michal Vích  I. část, Statický výpočet 

51 
 

 

návrh výztuže po posouzení MSP 
prvek počet ks profil [mm] plocha [mm2] 

horní deska 
krajní  10 14 1539 
střední  7 14 1077 

v poli 10 8 502,7 

dolní deska 
v poli 8 8 402 
střední  8 14 1231 
krajní  10 14 1539 

krajní deska 
v poli 10 10 785 

krajní  10 14 2036 
 

 

14 Posouzení vztlakových sil podzemní vody 
 Konstrukci, která má spodní hranu pod hladinou podzemní vody, hrozí riziko vyplavení 

vztlakovými silami vody. Tento fakt je ověřen následujícím výpočtem: 

í í  >  á 

í í  =  í +  í + ě  

í í  = 0,9{25[(12,4 ∗ 24 ∗ 0,3) ∗ 2 + 0,3 ∗ 4,65 ∗ 2(12,4 + 24) + 0,2 ∗ 4,65 ∗ 24} 

í í  = 6805  

 

á = = (5,25 − 2,5) ∗ 12,4 ∗ 24 ∗ 1000 ∗ 9,81 

á = 8029  

 

í í  >  á 

6805 <  8029 [ ]  

  

→ KONSTRUKCE NEVYHOVÍ NA VZTLAK 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce   Železobetonová retenční nádrž 
Michal Vích  I. část, Statický výpočet 

52 
 

Možné řešení situace: 

1) Pokud se zvýší tloušťka spodní desky ze 300 mm na 500 mm, celková hmotnost konstrukce 

bude o 1339 kN těžší, celková tíha bude tak rovna 8144 kN a na vztlak již vyhoví. 

2) Pokud by byla započítána i zatížení od vrchního násypu a skladby vozovky, celková hmotnost 

konstrukce bude o 3160 kN větší a konstrukce na vztlak rovněž bez problému vyhoví. Situaci 

lze tedy řešit také pokynem, aby bylo zajištěno odčerpávání podzemní vody až do doby, kdy 

bude nádrž zasypána alespoň prvními dvěma vrstvami násypu (bráno ze spoda). 

 

→ PRO ŘEŠENÍ VOLÍM VARIANTU 2) 

 

15 Posouzení potřeby smykové výztuže pod střední stěnou 
 

 

 

 

 

 

 

*nelineární průběh posouvající síly je způsoben pružným podložím v modelu programu SCIA 

 je stanovena v líci krajní stěny a nabývá hodnoty 127 kN 

, ≥          →          136,6 > 127[kN]  → výpočet ,  viz kapitola 4.3.2 

 

→ SPODNÍ DESKA O TLOUŠŤCE 300MM VYHOVÍ BEZ SMYKOVÉ VÝZTUŽE  
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16 Návrh vodorovné výztuže stěn  
 U stěn betonovaných na starší základ vznikají trhliny již krátce po vybetonování účinkem 

smršťování při úniku hydratačního tepla. Vodorovná tahová napětí ve stěně se šíří od základu, 

který brání smršťování a je tlačen. V této kapitole bude navržena vodorovná tahová výztuž do 

krajních stěn železobetonové retenční nádrže.  

 K návrhu vodorovné výztuže byl použit předpřipravený excel[16] pro výpočet šířky trhliny 

železobetonového průřezu v tahu. Maximální šířka trhliny je převzata z druhé části bakalářské 

práce – Studie šířky trhlin, kde wk1, což je maximální možná šířka trhliny pro konstrukce třídy 

nepropustnosti 1, za daných podmínek je rovna 0,18 mm.  

ŠÍŘKA TRHLINY V 
TAŽENÉM PRŮŘEZU  

1 2 3 4 5 6 

výška průřezu [m] h 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
šířka průřezu [m] b 1 1 1 1 1 1 

kritická výška [m] hcr 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
krycí vrstva [m] c 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
průměr výztuže [m] Ø 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,018 

beton [Mpa] fct,eff 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

  αe 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 

součinitelé 

k 1 1 1 1 1 1 

kc 1 1 1 1 1 1 

k1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

k2 1 1 1 1 1 1 

k3 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 

k4 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 

kt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

plocha betonu [m2] Act 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
účinná výška [m] d 0,259 0,258 0,257 0,256 0,255 0,256 
rozteč profilů [m] s 0,050 0,067 0,083 0,100 0,111 0,125 

plocha výztuže v m As 0,0022619 0,0022976 0,0024137 0,0025447 0,0028303 0,0020358 
poloha NO x(stav I)  0 0 0 0 0 0 

účinná výška [m] hc,ef 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

účinná plocha. [mm2] Ac,eff 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
stupeň vyztužení  ρ 0,02261945 0,02297581 0,02413707 0,02544688 0,02830261 0,0203575 

napětí ve výztuži σs 172,4 169,7 161,6 153,3 137,8 191,6 

vzdálenost sr,max 0,27546434 0,30226302 0,32046809 0,33558959 0,33534909 0,39571484 

rozdíl přetvoření Δε 0,00058689 0,00057708 0,00054714 0,00051664 0,00045994 0,00065713 

omezení  0,00058689 0,00057708 0,00054714 0,00051664 0,00045994 0,00065713 

šířka trhliny wk 0,162 0,174 0,175 0,173 0,154 0,260 
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 Jako nejoptimálnější návrh se zdá být varianta 4 s profily 18 mm a roztečí 100 mm. 

 

→ NÁVRH VODOROVNÉ VÝZTUŽE KRAJNÍCH STĚN: Ø18 mm à 100 mm 

 

 Stejným způsobem byla navržena také vodorovná výztuž do střední stěny.  

 

→ NÁVRH VODOROVNÉ VÝZTUŽE STŘEDNÍ STĚNY: Ø14 mm à 100 mm 

 

17 Závěr 
Je zřejmé, že rozhodujícím faktorem pro návrh vodonepropustné železobetonové konstrukce 

retenční nádrže je mezní stav použitelnosti tedy omezení šířky trhliny. Konstrukce vodní nádrže je 

navržena co nejefektivněji v rámci možností a vlastních zkušeností.  
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Přílohy 
 Výkres tvaru (A2) 

 Výkres rozdělení materiálu (A3) 

 Schéma výztuže (A3) 
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