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1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

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

zadržení dešťové vody před vypuštěním do kanalizace. Návrhová životnost této konstrukce je 50 let. 

Retenční nádrž je umístěna v zemi pod vozovkou. Nádrž má kvádrovitý tvar a je rozdělena na dvě 

komory dělící nosnou stěnou. V místě výpusti je dno nádrže sníženo. Obvodové stěny a spodní deska 

je ve styku s hladinou podzemní vody.  

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 

2.1. Poloha a rozměry stavby 

Konstrukce nádrže se nachází na místě, v jejímž okolí v současné době probíhají stavební práce. 

Nad konstrukcí nádrže by v budoucnu měla být vedena vozovka, prozatím však není známa její přesná 

poloha. Horní hrana konstrukce je 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 5,85 m.  Půdorysné rozměry 

jsou 12,4 x 24 m. Nádrž se skládá z horní a spodní železobetonové desky o tloušťce 300 mm, 

obvodových stěn též o tloušťce 300 mm a střední stěny o tloušťce 200 mm. 

2.2. Technické řešení stavby 

Konstrukce nádrže je založena na spodní železobetonové desce, která má po obvodě přesah 

200 mm. Zatížení od vozovky a dopravy roznáší horní železobetonová deska. Na nosné funkci se podílejí 

jak stěny obvodové, tak i vnitřní stěna.  

2.3. Materiálové řešení stavby 

 Železobetonová konstrukce je navržena z betonu C 25/30 - XC2, XF2, XA1 - Dmax 16mm - max. 

průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8 

 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B.  
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3. Zatížení 

Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je nutno 

provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl uvažován hodnotou 1,35 

pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

3.1. Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3. Dalším stálým zatížením 

je vlastní tíha skladby vozovky umístěné přímo na horní desce nádrže. Ta byla ve statickém výpočtu 

v kapitole 3.2 stanovena na 10,62 kN/m2. 

3.2. Užitná zatížení 

Konstrukce nádrže se nachází na místě, v jejímž okolí v současné době probíhají stavební práce. 

Nad konstrukcí nádrže by v budoucnu měla být vedena vozovka, prozatím však není známa její přesná 

poloha. Z tohoto důvodu je bezpečně uvažováno celoplošné užitné zatížení dopravou v hodnotě 

10kN/m2. Při výpočtu mezního stavu použitelnosti pro kvazi-stálou kombinaci zatížení je hodnota 

užitného zatížení ponížena součinitelem dle normové tabulky pro zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 - 

Zatížení konstrukcí. 

3.3. Zatížení sněhem 

Retenční nádrž se nachází v Mladě Boleslavi (sněhová oblast II), je situována v terénu s 

normální topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu vlivem větru. Stanoveno 

bylo charakteristické zatížení sněhem 0,96 kN/m2, přesný výpočet ve statickém výpočtu v kapitole 3.1. 

Je takřka vyloučené, aby se sešlo dohromady velké zatížení od dopravních prostředků a zároveň byla 

na vozovce velká vrstva sněhu. Z tohoto důvodu se v návrhu nádrže s účinky zatížení od sněhu 

nepočítá.  

3.4. Další zatížení 

Další zatěžovací stav byl vytvořen pro posouzení únosnosti zeminy v základové spáře. V tomto 

případě bylo započítáno zatížení od vody v nádrži. Hodnota zatížení byla spočtena pro naplněnou nádrž 

po horní okraj, tj. 4 m vodního sloupce a je rovno 40 kN/m2. Současně do tohoto zatěžovacího stavu 

bylo započítáno zatížení spadové vrstvy z prostého betonu o objemové hmotnosti 900 kg/m3. 
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4. Základové konstrukce 

4.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

Svrchní vrstva geologického profilu do hloubky cca 0,2 m je tvořena ornicí. Ze sond vyplývá, že 

základová spára je umístěna na povrchu hornin o různém stupni zvětrání, nabývající charakter zemin – 

písek ulehlý, jíl pevný, jílovitý písek apod. Rozhraní mezi těmito horninami a jílem písčitým je přibližně 

v hloubce 3 m pod hranou vozovky. Pod těmito horninami probíhá přibližně v hloubce 7-8 metrů 

povrch slínovců. Soudržné zeminy vykazují tuhou konzistenci. 

Hladina podzemní vody probíhala v době průzkumu asi 3-4 m pod původním terénem. 

V současné době je výskyt spodní vody ovlivněn stavební činností. Ve výpočtu je bezpečně uvažována 

kóta 2,5 m pod úrovní vozovky. Tato spodní voda je uvažována jako neagresivní chemické prostředí dle 

kritérií ČSN EN 206. 

 

4.2. Zemní práce 

Ornice bude sejmuta nakladačem Caterpillar 914G (objem lopaty 1,4 m3), deponována na 

skládce v blízkosti stavby a použita pro pozdější terénní úpravy pozemku. Odvoz ornice budou 

zajišťovat nákladní automobily Tatra T815-2 6x6. 

Vytýčení vnějších obrysů stavební jámy bude provedeno oprávněným geodetem, který vytýčí 

vztažné body objektu. Dále se provede vytýčení objektu pomocí laviček, které se umístí tak, aby 

nedošlo k jejich poškození během zemních prací. Všechny další vytýčovací práce budou prováděny 

z daných laviček.   

Dále bude proveden svahovaný výkop ve sklonu 1:1. Půdorysné rozměry horní hrany výkopu 

jsou 19,3 x 30,8 m. Po celou dobu výstavby je nutné z výkopu odčerpávat prosakující podzemní vodu. 

Z toho důvodu je po okrajích výkopu proveden žlab, který odvádí vodu do studní, odkud je pak voda 

odčerpávána mimo výkop. Odčerpávání vody je nutné ponechat až do samotného přitížení konstrukce 

vrchním zásypem a skladbou vozovky, protože hrozí vyplavení konstrukce vztlakovými silami vody.  
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5. Nosné konstrukce 

ŽB nosné obvodové stěny jsou monolitické tloušťky 300 mm. Uvnitř nádrže je nosná ŽB stěna 

tloušťky 200 mm, která rozděluje nádrž na dvě komory. Vodorovné nosné konstrukce jsou 

železobetonové monolitické jednosměrně pnuté. Jejich tloušťka je 300 mm a jsou podepřené třemi 

stěnami v podélném směru nádrže. V místě výpusti se v konstrukci budou nacházet otvory. Rozměry 

otvorů (max. 400x1000 mm) nevyžadují speciální statická opatření. Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno 

betonářskou výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpočtem. 

 

6. Stavební spáry nádrže 

K zajištění vodonepropustnosti nádrže je třeba věnovat patřičnou pozornost stavebním 

spárám. Pro tuto konstrukci jsou použity těsnící pásy do pracovních a řízených smršťovacích spár. Do 

pracovních spár bude vložen těsnící pás z PVC-P osazovaný zevnitř. Do řízených spár bylo vybráno 

těsnění Joint Tube Q1, které bude vloženo do všech stěn po šesti metrové vzdálenosti.  

 

7. Normy 

 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

 ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN 420139 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká 

 ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 

 ČSN 12390-8 – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 

 ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 

 ČSN EN 1992-3 (731201). Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na 

kapaliny a zásobníky, 2007 

 

 

 


