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Souhrn 

Technický list popisuje stav a průběh dlouhodobého 
sledování dvou spřažených ocelobetonových 
mostních konstrukcí. 

Oblast použití 

Monitoring je zaměřen na ověření chování reálných 
vícepolových spřažených mostních konstrukcí. 
V rámci vyhodnocení je kladen důraz na identifikaci 
a interpretaci zjištěných odchylek oproti 
projektovaným normovým předpokladům. 

Dlouhodobý monitoring je prováděn pomocí 
tenzometrického a geodetického měření. 
Tenzometrické sledování mostu v Trenčíně je 
prováděno kontinuálně, zatímco pro most F211 na 
D8 bylo odečítáno „bodově“ v rozhodujících fázích 
výstavby. Výhody a nevýhody obou přístupů budou 
také porovnány.  

 

Obr. 1 Pohled na hlavní pole mostu přes Biskupický kanál 

a Váh v Trenčíně. 

Pro účel tenzometrického sledování byla na 
konstrukci osazena i teplotní čidla, která pro most 
v Trenčíně umožňují rovněž vyhodnotit změny 
teplot na konstrukci jak v průběhu výstavby, tak po 
uvedení mostu do provozu. 

Metodika a postup řešení 

Předmětem sledování je Most přes Biskupický kanál 
a Váh v Trenčíně, Dilatační celek I. Nosná 
konstrukce je navržena jako spojitá ocelobetonová o 
3 polích s rozpětím 65,0 + 110,0 + 68,9 m. Jedná se 
o most s komorovým průřezem s dodatečným 

předpětím vnějšími kabely. Výška příčného řezu 
v poli je 2,5 m, nad podporou 6,0 m. 

V letošním roce bylo provedeno roztřídění výstupů 
z jednotlivých tenzometrů na základě porovnání 
s předpokládaným průběhem napjatosti. 

 
Obr. 2 Napětí na konstrukci – výstupy z modelů a 

naměřené hodnoty na konstrukci včetně postupně 

provedených korekcí 

V rámci vyhodnocení jsme se zaměřili na 
„nelogické“ poklesy poměrného přetvoření 
(napjatosti) vyskytující se na více tenzometrech 
(Obr. 5). Tyto poklesy byly v převážné většině 
případů zaznamenány na průřezech pod aktuálně 
prováděným betonážním taktem a ze statického 
hlediska nemají opodstatnění. 

 

Obr. 3 Napětí na konstrukci – výstupy z modelů a 

výsledný průběh naměřené hodnoty 
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Jedná se například o pokles napětí cca 20-90 MPa na 
horních i dolních pásnicích průřezu (tzn. tažené i 
tlačené části) ve středu rozpětí hlavního pole nebo o 
horní pásnice nad pilířem, kde byl zaznamenán 
pokles cca 30-75 MPa.  

Předpokládá se, že tyto anomálie byly zapříčiněny 
mechanickým vlivem, nebo průnikem vlhkosti ve 
spoji tenzometru, který mohl být způsobem rázem 
od stavební činnosti (posun betonážního vozíku, 
montáž a demontáž bednění, pokládka betonu, …). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o „lokální“ 
nespojitost a v rámci dalšího měření tenzometry 
fungovaly dle předpokladů, byly tyto poklesy 
„zkalibrovány“ přičtením konstanty pro další průběh 
měření. 

V rámci letošního roku byly dále zpracovány údaje 
z teplotních čidel. Z výstupů byly sestaveny 
histogramy četnosti teplot v rámci 1 roku a 
vykreslena schémata s průběhem nerovnoměrné 
teploty na konstrukci. 

 
Obr. 4 Histogramy teplot na vybraných teplotních čidlech 

naměřených v období jednoho roku 

Výsledky 

V současné době je k dispozici kompletní soubor 
z dosud odečtených dat z let 2014-2017. Výstupy 
z tenzometrů byly roztříděny, vyhodnoceny a 
převedeny do přehledných grafů. Naměřená data z 
geodetického sledování byla roztříděna a sestavena 
do přehledných tabulek a grafů. 

Získaný objemný soubor dat pomohl identifikovat 
některé anomálie měření. Na základě odborných 
konzultací je prováděno zpřesnění s cílem snížit vliv 
těchto jevů na výsledky. 

Z průhybů naměřených v rámci nezávislé zatěžovací 
zkoušky vyhodnocené již v minulém roce jsme 
připravili výstupy, na nichž lze prezentovat, že 
použití konvenčního modelu s potrháním 

nadpodpěrového průřezu dostatečně přesně 
nevystihuje deformace konstrukce a chování 
konstrukce výstižněji popisuje model se snížením 
tuhosti desky v posouzených oblastech s 
překročenými tahovými parametry. 

 

Obr. 5 Vybrané řezy s průběhem teplot na konstrukci 

Závěr 

Sledování a vyhodnocení průběhu výstavby, 
zatěžovací zkoušky a chování konstrukce v prvních 
letech po uvedení do provozu je z větší části 
dokončeno. V průběhu příštího roku se předpokládá 
provedení místního šetření na stavbě, sběru dat z let 
2018-2019 a jejich doplnění do vyhodnocení 
chování konstrukce po uvedení do provozu. 
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