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Souhrn
Cílem výzkumné činnosti byla tvorba certifikované
metodiky pro hodnocení mostních konstrukcí z
hlediska celého životního cyklu a aplikaci této
metodiky v excelovém softwaru HAT (Holisitic
Assessment Tool), který byl vyvinut společně
s certifikovanou metodikou a který slouží k
porovnávání vhodnosti variant mostů v raných
fázích projekčních prací.

Celkové posouzení životního cyklu, které se
zaměřuje na udržitelnost výstavby mostních
konstrukcí, je rozděleno do tří hlavních kategorií, viz
Obr. 1. Ekonomická kvalita konstrukce je zahrnuta
pomocí nákladů, které se vyskytují během celého
životního cyklu (LCC), environmentální kvalitu
konstrukce zohledňuje analýza emisí v rámci
posouzení vlivu životního cyklu na životní
prostředí (LCA) a sociální a funkční kvalita
konstrukce je zahrnuta v sociální analýze životního
cyklu (LCS).
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Obr. 1 Holistický přístup k analýze životního cyklu.

Popis výkonnosti konstrukce a jejích detailů během
životního cyklu je podmínkou pro určení jakékoliv
akce během provozu potřebné k zajištění funkce
konstrukce. Na počátečním návrhu a stavu
konstrukce jsou závislé inspekční a opravné zásahy
potřebné během života konstrukce a také stav mostu
na konci životnosti.

Použití tohoto holistického přístupu pro celý životní
cyklus je základem pro přechod od návrhu mostů,
který je založen na počátečních stavebních
nákladech, k udržitelnému návrhu s přihlédnutím

k faktorům, jako je doba výstavby, trvanlivost a
efektivní využití materiálu.

Metodika dále specifikuje všechna potřebná data
k provedení zmíněných analýz, což jsou: a) definice
průměrných životností konstrukčních prvků, b)
definice frekvencí údržby a oprav, c) doporučené
přepravní vzdálenosti a d) definice časových
omezení a dopadu do uzavírek.

Oblast použití
Tato metodika bude využita pro porovnání variant
technického řešení mostních objektů (včetně celkové
koncepce vedení mostního objektu, rozpětí polí a
konstrukce mostu) při zpracovávání projektové
dokumentace na silniční i dálniční akce (DÚR,
v případě změny návrhu nosné konstrukce i v DSP).

Variantní řešení je nutno řešit u mostních objektů,
jejichž délka mostu přesahuje 100 m (dle ČSN 73
6200, čl. 61) nebo výška mostu nad  15 m (dle ČSN
73 6200, čl. 74).

Metodika a postup řešení
Aktivita se v tomto roce převážně zaměřila na
definici dílčích vstupních parametrů potřebných pro
analýzu celoživotního cyklu v takto rané fázi návrhu
mostu a na tvorbu excelového softwaru HAT.

1. Definice průměrných životností
konstrukčních prvků.

2. Definice frekvencí údržby a oprav.

3. Indikátory dopadů na životní prostředí pro
LCA.

4. Doporučené přepravní vzdálenosti.

5. Definice časových omezení a dopadu do
uzavírek.

6. Hodnotící nástroj HAT

7. Struktura a návod k použití nástroje HAT
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Výsledky
Definice průměrných životností konstrukčních prvků
nevychází pouze ze zkušeností projektantů,
stavitelů a vlastníků, ale i z doporučení výrobců
a zahraničních zkušeností. „Nelze se jen podívat
na minulost – je pokřivena výměnou řady
nevyhovujících výrobků. Spíše se dívat do
budoucnosti na to, čeho chceme dosáhnout,
s kritickým vnímáním minulosti.“

Tabulka životností jednotlivých konstrukčních prvků
byla sestavena na základě vlastního výzkumu
zpracovatelů a stávajících předpisů TKP a srovnána
s průřezovými názory reprezentativního vzorku
odborné veřejnosti. Výzkum byl proveden formou
dotazníků a zúčastnilo se ho 20 zástupců z řad
projektantů, stavitelů, provozovatelů i akademických
pracovníků. Data byla vyhodnocena do třech skupin,
minimální životnost, maximální životnost a
průměrná životnost, ty byly posléze přiděleny třídám
zatížení dopravních komunikací S-I až S-VI.

CELKOVÉ MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCEDNÍ
LCC Přímé náklady 70,0% 96,8% 67,8% 103,2% 72,2%
LCS Nepřímé náklady LCC 10,0% 96,2% 9,6% 103,8% 10,4%

Potenciál globálního oteplování (GWP) 2,0% 110,4% 2,2% 89,6% 1,8%
Potenciál oslabení ozonové vrstvy (ODP) 2,0% 138,9% 2,8% 61,1% 1,2%
Potenciál tvorby fotochemického ozonu (POCP) 2,0% 118,6% 2,4% 81,4% 1,6%
Potenciál okyselení prostředí (AP) 2,0% 123,1% 2,5% 76,9% 1,5%
Potenciál eutrofizace (EP) 2,0% 111,9% 2,2% 88,1% 1,8%
Primární energie z obnovitelných zdrojů (PEE) 2,0% 110,3% 2,2% 89,7% 1,8%
Primární energie z neobnovitelných zdrojů (PENE) 2,0% 100,6% 2,0% 99,4% 2,0%

LCAS Nepřímé dopady na životní prostředí LCA 6,0% 79,5% 4,8% 120,5% 7,2%
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Tab. 1 Ukázka multikriteriálního hodnocení variant mostů

Hodnotící nástroj HAT (Holistic Assessment Tool)
je excelový program pro porovnání výhodnosti dvou
variant téže mostní konstrukce. Nástroj varianty
hodnotí ve všech základních kategoriích. Každá
varianta je hodnocena samostatně v každé kategorii
v absolutních hodnotách i v hodnotách vztažených
na plochu mostu. Tyto hodnoty jsou posléze
porovnány (normalizovány průměrnou hodnotu
obou variant) a váženy. Výsledkem je procentuální
výhodnost jedné varianty oproti druhé.

Struktura vstupních a výstupních dat posudku v
programu HAT je členěna do několika excelových
listů: a) Vstupní list, b) LCC, c) LCS, d) LCA, e)
LCAS, f) Srovnávací list.

Závěr
V závěrečné fázi balíčku WP3 - aktivity 3.14 byla
zpracována metodika posuzování mostů s ohledem
na hodnocení životního cyklu. V současné době
probíhá certifikace metodiky. Dále byl vytvořen
excelový software HAT, který bude vydán v příštím
roce.
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