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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. Vyhodnocení přínosů a úskalí obou 
přístupů budou součástí závěrečné zprávy. 

 

Obr. 1 Pohled na hlavní pole mostu přes Biskupický kanál 

a Váh v Trenčíně. 

 

Obr. 2 Celkový pohled na zatěžovací zkoušku mostu F211 

na D8 

Pro účel tenzometrického sledování byla na 
konstrukci osazena i teplotní čidla, která pro most 
v Trenčíně s kontinuálním sledováním umožňují 
rovněž vyhodnotit změny teplot na konstrukci jak 
v průběhu výstavby, tak po uvedení mostu do 
provozu (viz Obr. 3). 

 
Obr. 3 Histogramy teplot na vybraných teplotních čidlech 

naměřených v období jednoho roku 

Metodika a postup řešení - Trenčín 

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 byla provedena sumarizace 
výsledků a příprava pro vydání závěrečné zprávy. 

V rámci vyhodnocení jsme se zaměřili zejména na 
„nelogické“ poklesy poměrného přetvoření 
(napjatosti) vyskytující se na více tenzometrech 
(ilustrativní příklad viz Obr. 4). Tyto poklesy byly 
v převážné většině případů zaznamenány na 
průřezech pod aktuálně prováděným betonážním 
taktem a ze statického hlediska nemají opodstatnění. 

Vzhledem k faktu, 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. 
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Obr. 4 Napětí na konstrukci – výstupy z modelů a 

naměřené hodnoty na konstrukci včetně postupně 

provedených korekcí 

Výsledky 

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

Z průhybů naměřených v rámci nezávislé zatěžovací 
zkoušky byly zpracovány 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. Viz např. Tab. 1. 

Tab. 1 – Vyhodnocení průhybu ve středu rozpětí při 

zatěžovací zkoušce 

 

Metodika a postup řešení – F211 na D8 

Most F211 na vybudovaném úseku dálnice D8, 
spojitá ocelobetonová konstrukce o 3 polích 
s rozpětím 38,8 + 54,0 + 38,8 m. Jedná se o spřažený 
dvoutrámový most s trámy ze svařovaných 
plnostěnných nosníků. Výška příčného řezu je 
3,45 m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 7,5 m.  

V rámci tenzometrického sledování byla roztříděna 
data z jednotlivých snímačů a naměřené hodnoty 
poměrného přetvoření přepočteny na napětí se 
zohledněním korekcí dané odlišnostmi mezi 
modelem a reálným stavem. Vybrané průběhy napětí 
viz Obr. 5. 

 

Obr.5 Dlouhodobé sledování – tenzometry – vybraný bod 

Naměřená data z geodetického sledování byla 
roztříděna a sestavena do přehledných tabulek. 
V rámci snahy o eliminaci dalších vlivů na přesnost 
skutečných a teoretických hodnot průhybů 
konstrukce byly ve výpočetním modelu doplněny 
reálně naměřené hodnoty sednutí podpěr a byly 
vyhodnoceny průhyby naměřené na levém i pravém 
mostě v rámci zatěžovací zkoušky. 

Tab. 2 – Vyhodnocení průhybu ve středu rozpětí PM při 

zatěžovací zkoušce 

 

V rámci závěrečné zprávy (příloha č. 40 závěrečné 
zprávy projektu CESTI) byly vyhodnoceny jak 
základní cíle dlouhodobého sledování, tak i vlivy 
ovlivňující samotné sledování a vedoucí k nutné 
korekci mezi modelem a reálným stavem na stavbě.  
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