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VÝMĚNA OCELOVÉHO MOSTNÍHO POLE OTÁČENÍM PŘES VODNÍ 
NÁDRŽ HRACHOLUSKY 
Zpracovali: Ing. Martin Werunský, doc. Dr. Jakub Dolejš, Ing. Vladimír Příbramský, Ing. Alexej Tretyakov, Ing. Ludvík Kolpaský, doc. Ing. Pavel 
Ryjáček (Fakulta stavební ČVUT v Praze) 

Souhrn 

Unikátní výměna 2. pole mostu přes vodní nádrž 
Hracholusky otáčením proběhla ve dnech 8.11 až 
10.11 2018. Průběh celé operace navrhla 
a zrealizovala přední realizační firma MCE Slaný, 
s.r.o. Statický výpočet akce byl zpracován týmem 
pod vedením doc. Dolejše (FSv ČVUT v Praze). 
S ohledem na výjimečnost a novost postupu 
montáže, kdy bylo současně otáčeno se starou 
a novou konstrukcí, které byly propojeny pomocným 
ocelovým rámem, byl za pomoci Experimentálního 
centra ČVUT proveden podrobný monitoring 
otáčení. Data získaná v průběhu otáčení soumostí 
byla následně vyhodnocena pracovníky FSv ČVUT 
v Praze. 

Oblast použití 

Na výměnu staré mostní konstrukce za novou 
otáčením lze pohlížet jako na další možný způsob 
provádění rekonstrukce mostů. Po odstranění 
počátečních nedostatků, způsobených právě 
minimální zkušeností s takto komplikovaným 
procesem, lze usoudit, že jedná o potenciálně velmi 
efektivní způsob výměny mostních konstrukcí, 
zejména v místech s velmi omezeným přístupem. 

Metodika a postup řešení 

Soumostí bylo tvořeno starou příhradovou ocelovou 
konstrukcí (SOK), pomocným příhradovým 
ocelovým rámem (POR) a novou příhradovou 
ocelovou konstrukcí (NOK). NOK i SOK byly 
k POR připojeny pomocí H-prvků a ocelových 
spínacích bloků (OSB) (Obr. 1). Každé místo bylo 
navíc předepnuto ocelovými tyčemi s předpínací 
silou 200 - 450kN. Na obou koncích soumostí byla 
ke stávajícím pilířům ukotvena ocelová otáčedla, 
kdy jedno otáčedlo bylo navržené jako kyvná stojka, 
druhé jako pevná podpora. 

Množství prvků SOK bylo v důsledku působení 
atmosférických vlivů výrazně oslabeno korozí, 
zejména zavětrování mezi dolními pásy 

příhradového nosníku SOK, které bylo v mnoha 
místech zcela odrezlé.  

 
Obr. 1: Příčný pohled na soustavu v poloze 90˚, 

(numerický model - software SCIA Engineer) 

Chování soumostí bylo v průběhu otáčení sledováno 
celkem dvaadvaceti tenzometry, inklinometrem               
a dvěma potenciometrickými snímači dráhy, které 
byly zapojeny do ústředny EMS 803, která byla 
během otáčení umístěna uprostřed POR. 

Na horních pasech (HP) hlavních nosníků SOK bylo 
šestnácti tenzometry monitorováno celkem pět 
kritických oblastí v místě styčníků: tři na páse, který 
byl v 90˚ (vodorovná poloha soumostí) tažený a dva 
na páse, který byl v poloze 90˚ tlačený. Měřené 
oblasti byly rozmístěny od středu rozpětí mostního 
pole směrem k (pňovanské) opěře. (viz. Obr 2). 

 

Obr. 2: Schéma rozmístění tenzometrů na SOK a POR 

Šest tenzometrů bylo také zřízeno na příhradovém 
POR: čtyři na okrajích zkřížených diagonál v jeho 
prvním poli, dva zhruba uprostřed jeho rozpětí 
na páse, který byl v poloze 90˚ tlačený (viz. Obr 2).      
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Svislá poloha otáčedla (kyvné stojky) byla snímána 
dvěma potenciometrickými snímači dráhy. 

V poloze 90˚ bylo maximální namáhání očekáváno 
uprostřed rozpětí SOK a POR a také v krajních 
diagonálách POR. V OSB mezi NOK/POR                        
a SOK/POR bylo sledováno namáhání nepřímo, 
pomocí změny poměrného přetvoření na HP SOK. 
Zde se také předpokládalo, kromě krajního OSB, 
dosažení maximálního namáhání v poloze 90˚. 

Po poloze 90˚, která byla pro prvky zmíněné 
o odstavec výše kritická, měly hodnoty na krajích 
HP nabývat stále vyšších hodnot s maximem ve 180˚ 
(dokončení otáčení). Příčinou tohoto jevu jsou 
rozdílné ohybové tuhosti jednotlivých součástí 
soumostí a také poloha neutrální osy soumostí 
vzhledem k ose POR.  

Výsledky 

Měření proběhlo v rozmezí natočení 0˚ až cca 140˚. 
Po dosažení této polohy byly na soumostí souvisle, 
až do dokončení otáčení, prováděny úpravy                
mj. svařováním. S ohledem na riziko poškození 
měřící ústředny indukovaným napětím byla tato 
odpojena od zdroje elektrické energie. 

 

Obr. 3: Rozdílný průběh osových sil v diagonálách POR 

způsobený prokluzy v přípojích 

 
Obr. 4: Naměřené posuny kyvné stojky 

potenciometrickými snímači dráhy. Cca v 90˚ byly 

snímače odstraněny (kladná hodnota značí posun 

otáčedla ke středu soumostí) 

 

Obr. 5: Průběh normálového napětí po výšce HP SOK 

a POR, u HPD1 (kraj HP) dochází k největšímu 

namáhání v poloze 140˚.  

 

Obr. 6: Průběh normálového napětí po výšce HP SOK a 

POR, rozdílné hodnoty napětí v poloze 90˚ a 135˚ svědčí 

o poloze neutrální osy soumostí v oblasti NOK 

Závěr 

- Největších hodnot osových sil bylo dosaženo 
uprostřed rozpětí SOK a POR a v diagonálách 
v poloze 90˚. 

- Prokluzy v přípojích způsobují rozdílné osové síly 
v diagonálách POR. 

- Největších smykových sil na OSB (měřeno 
nepřímo, přes napětí HPD1) bylo dosaženo až 
v poloze 140˚. 

- Poloha neutrální osy soumostí neprochází osou 
POR a přispívá k maximálním smykovým silám na 
krajích HP SOK. 

- Naměřené hodnoty budou následně použity 
k validaci numerického modelu. 

- Naměřené hodnoty byly díky většímu 
spolupůsobení konstrukcí nižší, než byl předpoklad 
výpočtu. 
 

Autoři děkují společnosti NEMETSCHEK Scia, s.r.o 

za bezplatné poskytnutí výpočetního softwaru 


