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P¤EDPJAT¯CH TRÁMOV¯CH MOSTÒ V
BEGINNING OF PRESTRESSED GIRDER
BRIDGES IN âSR
BOHUMÍR VOVES
U trámov˘ch mostÛ v âSR se pﬁedpjat˘
beton poãal uÏívat pﬁed více neÏ padesáti lety. Tehdy byly uÏívány prefabrikované trámy prostû uloÏené jako první
stupeÀ probíhajícího v˘voje.
Prestressed concrete begins to be used
in girder bridges in âSR fifty years ago.
At that time there were used prefabricated girders as the first step of continued
development.
Mosty z pﬁedpjatého betonu se zaãala
zab˘vat v˘robna v Liticích nad Orlicí závodu Baraba, kde vedoucím byl Ing. Otta
a projekci vedl Ing. Kordovsk˘. Ve spolupráci s Ústavem stavebních hmot a konstrukcí, kter˘ se zapojil i do projektování
nov˘ch konstrukcí, byla vyvinuta úprava
konstrukcí a technologie dodateãnû pﬁedpjatého betonu. Jejich prÛkopnická práce
byla usnadnûna pochopením a pomocí
Dr. Pacholíka z Ministerstva dopravy a Ing.
Widemana z Ministerstva stavebnictví. Pﬁi
projektování se vycházelo z ustanovení
Smûrnic pro navrhování mostÛ z roku
1950, upraven˘ch podle novû získan˘ch
poznatkÛ. Dûlené trámy byly na staveni‰ti sestavovány z dílÛ vyroben˘ch ve v˘robnû nebo byly trámy vyrábûny v celku
ambulantnû na staveni‰ti. Na bﬁehu zhotovené trámy byly pﬁeváÏeny po montáÏObr. 1 Rovnaãka
Fig. 1 Straighting machine
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ním mostû a osazovány se na podpûry.
V˘robna v Liticích, kromû pﬁedpjat˘ch dílcÛ MPN (tzv. vousáãÛ) pro deskové spﬁaÏené pﬁedpjaté mosty, vyrábûla díly pro
dûlené trámy i provádûla mosty z prefabrikovan˘ch trámÛ na staveni‰ti (napﬁ. v Námestove a v Jihlavû). Od roku 1952 pﬁe‰la litická v˘robna do Montostavu a ambulantní v˘roba do Staveb silnic a Ïeleznic.
T E C H N O LO G I E
Pro pﬁedpínací v˘ztuÏ sdruÏenou do kabelÛ byl zpoãátku volen za studena taÏen˘
hladk˘ patentovan˘ drát ∅ P 4,5, kter˘
podle ceníku hutní druhov˘roby byl schopen vyvodit nejlevnûj‰í pﬁedpínací sílu.
Pozdûji se pro mohutnûj‰í kabely uÏíval
drát ∅ P 7. Drát byl dodáván ve svitku prÛmûru do 750 mm, kter˘ odpovídal prÛmûru bubnu taÏného stroje, takÏe po
odvinutí zÛstal trvale zakﬁiven˘. Proto
musel b˘t rovnán v rovnaãce (obr. 1), kde
procházel soustavou pﬁítlaãn˘ch kladek.
Mez prÛtaÏnosti 0,2 drátu se rovnala
pouze 0,7 násobku pevnosti. Pro lep‰í
vyuÏití byl drát pﬁi napínání zlep‰ován udrÏováním napûtí na úrovni meze prÛtaÏnosti po dvû minuty, aby nabyl zv˘‰ené
meze prÛtaÏnosti a aby se ménû dotvaroval. Tak bylo nutné postupovat, protoÏe
hutní druhov˘roba odmítala drát popou‰tût ãi stabilizovat. Drátovny nebyly ochotny dodávat vloÏky svinované z drátÛ. Stavební v˘roba si musela sama svinovat
spletené dráty pro kotvení soudrÏností,
ale svinování lan nemohla zajistit.

ETON

• TEC

H NOLOG I E

âSR
OR I
T
S
I
H

E

Pro pﬁedpjat˘ beton byl pouÏíván hutn˘
beton vysoké pevnosti, schopn˘ pﬁená‰et
pﬁedpûtí a chránit pﬁedpínací v˘ztuÏ pﬁed
korozí, ãasto znaãky B600. Toho bylo
dosaÏeno peãliv˘m zhutnûním betonové
smûsi vyrobené z jakostních sloÏek pﬁi
nízkém vodním souãiniteli. Pﬁednost byla
dávána portlandskému cementu tﬁídy
450 pﬁiváÏenému ze ·tramberka a dávkovanému 420 kg/m3 hotového betonu.
Jako kamenivo byla pﬁednostnû uÏívána
litická Ïulová drÈ 7 aÏ 15 mm, nebo 15 aÏ
25 mm a labsk˘ písek 0 aÏ 4 mm mí‰ené v pomûru 65 ku 35 podle hmotnosti.
Dávka vody byla volena tak, aby se dan˘m zpÛsobem zhutÀování betonové
smûsi získal hutn˘ beton poÏadované
pevnosti. Pﬁi obvyklém intenzivním zhutÀování pﬁíloÏn˘mi vibrátory postaãil vodní
souãinitel 0,34. Pﬁísady nebyly pro pﬁedpjat˘ beton uÏívány. Betonová smûs byla
míchána v míchaãkách s nucen˘m pohybem smûsi, napﬁ. systému Cyklon s obsahem 500 l. Tvrdnutí betonu nebylo urychlováno. V zimním období nebyly sloÏky
betonové smûsi a beton ohﬁívány. Pﬁesto
pevnost betonu vyhovovala poÏadavkÛm
projektu i v zimû. V létû byly pevnosti betonu podstatnû vy‰‰í. Napﬁ. u zku‰ebního
nosníku z betonu znaãky B600 pro most
Obr. 2 Kle‰tû Baraba
Fig. 2 Prestressing equipment Baraba
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pﬁes KoÏeluÏsk˘ potok vyrobeného v kvûtnu 1951 v Liticích byla zji‰tûna krychelná
pevnost betonu v tlaku po 28 dnech 82
MPa. Beton v‰ak byl kﬁehk˘. Nosník pﬁi
zatûÏovací zkou‰ce do zlomu vykazoval
malé plastické pﬁetvoﬁení a poru‰il se
náhle rozdrcením betonu. To mûlo povahu v˘buchu, pﬁi kterém z tlaãeného betonu náhle prudce odlétly úlomky betonu.
Dﬁevûné oplechované formy sestávaly
ze dna a boãnic. PﬁíloÏné vibrátory byly
pﬁipevÀovány na boãnice tuze, aby se
energie vibrace neztrácela posuvy vibrátorÛ vÛãi formû. Ve v˘robnû byly kabelové
kanálky vytváﬁeny ocelov˘mi beze‰v˘mi
trubkami. Ty musely b˘t z betonu vytaÏeny do dvou hodin po zabetonování, jinak
se je nepodaﬁilo vytáhnout. Na staveni‰ti
slouÏily k vytváﬁení kabelov˘ch kanálkÛ
hadice svinuté z ocelov˘ch pásÛ.
Kabely ze 12, 17 nebo 20 drátÛ ∅ P 4,5
ãi 12 drátÛ ∅ P 7 byly kotveny v ocelov˘ch samosvorn˘ch kotvách Baraba, které
sestávaly z kotevní desky a kuÏelíku. Pozdûji z nich byly vyvinuty kotvy podle âSN
74 2870. Pro napnutí kabelÛ byly urãeny
kle‰tû Baraba (obr. 2) sloÏené z nosného
rámu, kotevní samosvorné objímky
a dvou hydraulick˘ch válcÛ, slouÏících jak
pro napínání kabelÛ, tak pro zatlaãování
kuÏelíkÛ do kotevní desky. Pﬁetlak ve válcích vyvozovalo oddûlené ruãní ãerpadlo.
Kabely napínané a kotvené popsan˘m
zpÛsobem vyvozovaly spolehlivû poÏadovanou pﬁedpínací sílu. Jednou v˘robce
kotev odﬁezával kotevní desky z tyãí plamenem místo pilou a ohﬁáté desky padaly do snûhu, kde se zakalily. Takto zkﬁehlé
desky dodané na staveni‰tû mostu v Muglínovû po napnutí kabelÛ popraskaly
Obr. 3 V˘robní zaﬁízení pro injektování
Fig. 3 Grouting equipment

B

ETON

• TEC

H NOLOG I E

a postup napínání a kotvení musel b˘t
opakován s ﬁádnû vyroben˘mi deskami.
InjektáÏní malta z portlandského cementu a vody pﬁi vodním souãiniteli 0,38 byla
míchána pﬁeváÏnû hrabiãkami v japonce,
pﬁes síto nalévána do injektoru a za pﬁetlaku vzduchu 0,6 MPa vhánûna do kabelového kanálku prostorem mezi kotevní deskou, kuÏelíkem a dráty kabelu (obr. 3). Jak
bylo prokázáno pﬁi prÛzkumu na vybran˘ch mostech po osmi letech provozu,
nebyl v nûkolika málo pﬁípadech uveden˘
postup injektování uspokojiv˘. Pro neúãinnou aktivaci malta sedala a odluãovala vodu, takÏe kanálek nebyl ﬁádnû vyplnûn
a v kruhové úseãi (menisku) pﬁi vrcholu
prÛﬁezu kanálku zÛstal vzduch. Injektování
pﬁetlakem vzduchu bylo tak rychlé, Ïe z kanálku nebyl vzduch vypuzen. Úzk˘ prostor
v kotvû, kter˘m byla malta vhánûna, se
ucpal, a malta do kanálku nepronikla. V kanálku nebyla zji‰tûna koroze drátÛ, i kdyÏ
nûkteré dráty leÏely v menisku. V neinjektovaném kanálku ojedinûle do‰lo k nepodstatné rovnomûrné korozi drátÛ.
Alkalické prostﬁedí hutného betonu bránilo
vzniku koroze. Pro zlep‰ení úrovnû injektování byly provedeny zkou‰ky zamûﬁené
na sloÏení injektáÏní malty a na pﬁíslu‰né
v˘robní zaﬁízení.
Ve v˘robnû byly díly vyjímány z forem
po dvanácti hodinách od vybetonování
a pﬁepravovány na staveni‰tû, kde byly
sestavovány v dûlenou konstrukci. U trámu betonovaného na staveni‰ti byly odebrány boãnice a ãela formy. Po pﬁedepnutí byly trámy nadzvednuty s podlahy
hydraulick˘mi válci (obr. 4), po pﬁíãném
posunutí po váleãcích byly spu‰tûny na
podvozky osazené na koleji vedoucí na
pﬁepravní most montovan˘ z dílÛ soustavy Bailey a po nadzvednutí a pﬁíãném posunutí byly osazeny na opûry (obr. 5).
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Obr. 4 Zvedání trámu s podlahy
Fig. 4 Lifting of girder from the floor

V Berounû byla jako pﬁepravní most uÏita
ocelová konstrukce pÛvodního mostu.
V Námestove byly trámy pﬁepravovány na
místo portálov˘m jeﬁábem z dílÛ Bailey,
kter˘ obkroãoval pilíﬁe a pojíÏdûl po kolejích podle mostu (obr. 6). Pﬁi manipulacích s trámy, které vyuÏívaly tehdy dostupné prostﬁedky, do‰lo k nûkolika haváriím.
Pﬁi snímání s podlahy mûl b˘t trám na
jednom konci zvedán a na druhém konci
mûl b˘t podepﬁen praÏci. V nûkolika pﬁípadech byl trám zvedán souãasnû na obou
koncích, ztratil stabilitu a pﬁeklopil se. V jiném pﬁípadû byl trám zvedán na jednom
konci dvûma válci, které nebyly v ose trámu, ale vedle sebe. Obsluha jednoho vál-
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Obr. 5 Pﬁepravní most v Îivoho‰ti
Fig. 5 Transporting bridge in Îivoho‰È
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mostu. U havarovan˘ch trámÛ byly zji‰tûny drobné trhliny, které se po zvednutí
trámÛ uzavﬁely, a odpr˘sknutí betonu. Po
opravû byly trámy podrobeny zatûÏovacím
zkou‰kám, které prokázaly ﬁádnou nosnou
funkci, a byly do mostÛ zabudovány.

Obr. 6 Pﬁeprava trámu v Námestove
Fig. 6 Girder transport in Námestovo

ce se pﬁi zvedání lekla a ponechala v˘pusÈ
tlakové kapaliny otevﬁenou, se trám pﬁeklopil. V uveden˘ch pﬁípadech pﬁeklopené
trámy dopadly na terén. K havárii do‰lo
i pﬁi zaváÏení trámÛ po dráÏce k montáÏnímu mostu. Podvozky pod prvním trámem byly zkﬁíÏeny a jejich posuv na opûru
vyÏadoval velké úsilí. Pﬁed zaváÏením druhého trámu byly kolejnice natﬁeny vazelínou, ale nebylo zaji‰tûno brzdûní podvozkÛ. Podvozky se rozjely a pﬁesouvan˘ trám
srazil první trám z opûry do montáÏního

Obr. 8 Pﬁíãné rozná‰ení mostu v Brnû
Fig. 8 Transverse load distribution of the
bridge in Brno

Obr. 9 Most pﬁes KoÏeluÏsk˘ potok
Fig. 9 Bridge over the KoÏeluh brook
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SILNIâNÍ MOSTY
Od roku 1950 byly zavedeny spﬁaÏené
mosty (napﬁ. v Námestove a v Brnû),
u nichÏ byla na prosté pﬁedpjaté trámy
vyrobené na bﬁehu, osazené na opûry
a doplnûné soustavou pﬁedpjat˘ch pﬁíãníkÛ nabetonována deska spﬁaÏená s trámy.
Tato konstrukce umoÏnila vylehãení trámÛ,
jak odpovídalo dostupn˘m prostﬁedkÛm
pro manipulaci. Snaha vylouãit betonování
nosné konstrukce na místû vedla od roku
1951 k v˘stavbû mostÛ z prost˘ch pﬁedpjat˘ch deskov˘ch trámÛ prÛﬁezu T, poprvé pﬁes KoÏeluÏsk˘ potok – Ing. Oldﬁich
Hurych (obr. 9). Ze stûny trámÛ vystupovaly ãásti pﬁíãníkÛ. Na místû byly betono-
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Obr. 7 Most v Námestovû
Fig. 7 Bridge in Námestovo

vány pouze v˘plnû mezer mezi trámy
a nenosné ãásti. Trámy byly spojeny pﬁíãn˘mi kabely v ro‰t. V roce 1955 byl proveden most pﬁes Jihlávku (Ing. Oldﬁich
Hurych) sloÏen˘ z prost˘ch pﬁedpjat˘ch
dûlen˘ch trámÛ komorového prÛﬁezu.
Mezi trámy byly vloÏeny desky a pﬁíãníky.
Díly trámÛ, desky a pﬁíãníky byly provedeny ve v˘robnû a pﬁepraveny na staveni‰tû,
kde byly na místû na le‰ení sestaveny
a spojeny pﬁedpûtím. (obr. 12 a 13)
Uveden˘ v˘voj mostÛ byl umoÏnûn prÛbûÏn˘m v˘zkumem nosné funkce konstrukcí z pﬁedpjatého betonu a ﬁe‰ením
technologick˘ch otázek. Byly provádûny
zatûÏovací zkou‰ky zku‰ebních nosníkÛ do
zlomu. Pﬁi nich bylo prokázáno, Ïe nosná
funkce konstrukce z pﬁedpjatého betonu
vyhovuje poÏadavkÛm. U konstrukce, vystavené provoznímu zatíÏení, pﬁedpûtí
bezpeãnû zabraÀuje vzniku trhlin a zaji‰ÈuObr. 10 Pﬁíãné rozná‰ení mostu pﬁes
KoÏeluÏsk˘ potok
Fig. 10 Transverse load distribution of the
bridge over the KoÏeluh brook
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Obr. 11 PrÛhyby mostu v âesk˘ch
Budûjovicích
Fig. 11 Deflection of the bridge in âeské
Budûjovice

je její tuhost. U znaãnû pﬁetíÏené konstrukce, a to aÏ na úroveÀ vypoãtené meze únosnosti, vznikají sice v betonu ‰iroké
trhliny a konstrukce se nadmûrnû proh˘bá, ale po sníÏení zatíÏení se trhliny uzavírají a prÛhyb vymizí. Pﬁi v˘poãtu konstrukce se sice pﬁedpokládá, Ïe meze únosnosti je dosaÏeno pﬁetrÏením pﬁedpínací
v˘ztuÏe, ale pﬁi zatûÏovací zkou‰ce obvykl˘ch konstrukcí se rozhodující prÛﬁez poru‰uje rozdrcením betonu pﬁi zatíÏení
znaãnû vût‰ím. Vypoãtená mez únosnosti
tedy odpovídá nikoli zﬁícení konstrukce, ale
znaãnému rozvoji trhlin a velkému prÛhybu. Pro získání dal‰ích poznatkÛ byly dále
provádûny zatûÏovací zkou‰ky hotov˘ch
mostních konstrukcí. O nûkter˘ch v˘sledcích tûchto zkou‰ek je pojednáno dále.
Most pﬁes Oravskou pﬁehradu v Námestove z roku 1951 má devût polí po
ãtyﬁech trámech rozpûtí 31,3 m spﬁaÏen˘ch s dodateãnû nabetonovanou deskou (obr. 6 a 7). Pﬁíãné rozná‰ení zaji‰Èují pﬁedpjaté pﬁíãníky. Bûhem v˘roby trámÛ
do‰lo k Ïelezniãní kalamitû, která znemoÏnila pﬁepravu labského drobného kameniva pro v‰ech tﬁiceti ‰esti trámÛ. Jako
podklad pro rozhodování o pouÏití místního drobného kameniva byly provedeny
zatûÏovací zkou‰ky tﬁí samostatn˘ch trámÛ. K jejich v˘robû bylo pouÏito drobné
kamenivo jednak labské, jednak místní
a jednak smûs obou kameniv z poloviny.
ZatíÏení bylo vyvozováno hydraulick˘m
válcem rozpínan˘m o trám zavû‰en˘ na
portálovém jeﬁábu. Nejv˘‰e pﬁípustné
zatíÏení bylo vná‰eno tﬁikrát za sebou ve
stupních, s odlehãením na kaÏdém stupni. Vznik trhlin nebo jiné závady nebyly
zji‰tûny. Pﬁepoãtem z prÛhybu byly
u zkou‰en˘ch trámÛ zji‰tûny moduly
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pruÏnosti 49, 42 a 44 GPa, coÏ je podstatnû více neÏ modul 36 GPa uvaÏovan˘
v projektu. Tak bylo umoÏnûno pokraãovat ve v˘stavbû.
Most pﬁes Svratku v Brnû z roku 1952
o jednom poli s ãtrnácti trámy rozpûtí
29,2 m spﬁaÏen˘ch s dodateãnû nabetonovanou deskou je rozdûlen podélnou
dilataãní spárou na dvû stejné samostatné
ãásti. KaÏdá ãást má ãtyﬁi mezilehlé a dva
koncové pﬁedpjaté pﬁíãníky. Úhel ‰ikmosti
je 80o 48′. Pﬁíãníky jsou rovnobûÏné s uloÏením. Pﬁi zatûÏovací zkou‰ce bylo vozidly
vyvozeno zatíÏení 5,8 kN/m2, aniÏ by byly
pozorovány trhliny. Nejvût‰í zmûﬁen˘ prÛhyb byl 0,52 násobkem prÛhybu vypoãteného. Pﬁi mûﬁení pﬁíãného rozná‰ení najíÏdûlo jedno vozidlo nad jednotlivé trámy.
Zji‰tûné souãinitele (znaãené a) pﬁíãného
rozná‰ení jsou uvedeny na obr. 8, kde
jsou uvedeny i souãinitele uvaÏované
v projektu mostu (znaãené b). Je zﬁejmé,
Ïe pﬁíãné rozná‰ení zji‰tûné zkou‰kou je
pﬁíznivûj‰í, neÏ pﬁedpoklad projektu.
Most pﬁes KoÏeluÏsk˘ potok v Jihlavû
z roku 1951 má tﬁi pole s ‰esti deskov˘mi
trámy rozpûtí 26,1 m prÛﬁezu T a se ãtyﬁmi vnitﬁními a d0vûma krajními pﬁíãníky
(obr. 9). ZatíÏení vozidly pﬁi zatûÏovací
zkou‰ce bylo 7,7 kN/m2. Trhliny nebyly
zji‰tûny. Zmûﬁen˘ prÛhyb byl 0,82 násobkem vypoãteného prÛhybu. Pﬁíãné rozná‰ení bylo mûﬁeno pﬁi pojíÏdûní parního
válce nad trámy. Souãinitele pﬁíãného rozná‰ení zmûﬁené pﬁi zkou‰ce jsou vyznaãeny na obr. 10 plnû a souãinitele podle projektu ãárkovanû. Obdobná soustava byly
uplatnûna u ﬁady mostÛ, z nichÏ nejvût‰í
rozpûtí 48,2 m mûl most pﬁes Vltavu
v Îivoho‰ti.
Most obdobné soustavy pﬁes Vltavu
v âesk˘ch Budûjovicích o jednom poli
z deseti trámÛ rozpûtí 40,18 m s pûti
vnitﬁními a dvûma krajními pﬁíãníky postaven˘ v roce 1958 byl po 13 letech urãen
k pojíÏdûní velk˘m nákladem. Pﬁed schválením pojezdu byla provedena zatûÏovací
zkou‰ka mostu vozidly o úhrnné tíze
1400 kN. ZatíÏení vyvozovalo v nejvíce
namáhaném trámu ohybov˘ moment
rovn˘ 0,596 násobku momentu od nahodilého zatíÏení v projektu. PruÏné prÛhyby
tohoto trámu byly 0,65 násobkem vypoãten˘ch prÛhybÛ. Pﬁi pojezdu naloÏeného
podvalníku Scheuerle o celkové tíze
1400,2 kN s tahaãem tíhy 260 kN osou
mostu byl u nejvíce zatíÏeného vnitﬁního
trámu ohybov˘ moment roven 0,603
násobku momentu od nahodilého zatíÏe-
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Obr. 12 Trám mostu pﬁes Jihlávku
Fig. 12 Girder of the bridge over the
Jihlávka brook

Obr. 13 Le‰ení mostu pﬁes Jihlávku
Fig. 13 Scaffolding of the bridge over the
Jihlávka brook
Obr. 14 Pﬁíãné rozná‰ení mostu pﬁes Jihlávku
Fig. 14 Transverse load distribution of the
bridge over the Jihlávka brook
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ní a zmûﬁen˘ prÛhyb – znaãen a – 0,694
násobku vypoãteného prÛhybu – znaãen
b (obr. 11). Pokud by vozidla jela po okraji vozovky byl by u nejvíce zatíÏeného
krajního trámu ohybov˘ moment 1,415
násobkem vyvozeného momentu. K trvalému prÛhybu a k vzniku trhlin nedo‰lo.
Most pﬁes Jihlávku v Jihlavû z roku 1955
má ‰est polí po dvou trámech komorového prÛﬁezu rozpûtí 32,65 m (obr. 12).
KaÏd˘ trám byl sloÏen ze dvanácti dílÛ na
le‰ení (obr. 13). Spáry mezi díly jsou vyplPokraãování ze str. 13

druhotnû díky tuh˘m trojúhelníkÛm podpor vzpûradla. Vybuzení tohoto kmitání
chodci je vysoce nepravdûpodobné
vzhledem k pomûru vodorovn˘ch a svisl˘ch v˘chylek a strukturálnímu tlumení
konstrukce v podélném smûru.
Závûrem dynamického posouzení vlastních tvarÛ kmitání bylo zji‰tûní, Ïe navrÏená lávka není dynamicky citlivá na provoz
na lávce, a není tﬁeba pﬁijímat úpravy projektu ani provádût dal‰í dynamické v˘poãty buzeného kmitání. Po otevﬁení lávky
byl tento závûr potvrzen.
T E C H N O LO G I E V ¯ S TAV BY
Technicky zajímav˘m a neobvykl˘m prvkem je zvolen˘ postup v˘stavby stﬁední
ãásti mostu, navrÏen˘ ve spolupráci zhotovitele a projektanta, kter˘ podstatnû
ovlivnil ﬁe‰ení vzpûradla a jeho detailÛ.
Hlavní my‰lenkou je vyuÏití definitivního
vzpûradla jako ãásti skruÏe pro betonáÏ
desky nosné konstrukce – idea ãásteãnû
samonosné skruÏe. Tento postup byl v˘poãetnû velmi nároãn˘, ale umoÏnil technicky elegantní a rychl˘ zpÛsob v˘stavby
hlavního pole nad plavebním kanálem.
SkruÏ byla sestavena z dvojice ocelov˘ch pﬁíhradov˘ch nosníkÛ, které byly „zavû‰eny“ na konstrukci vzpûradla. Ve stﬁední ãásti fungovaly trubky vzpûradla ve stavebních stavech pﬁímo jako horní pasy
pﬁíhradového nosníku skruÏe – pﬁímo
k nim byly pﬁes styãníkové plechy pﬁivaﬁeny svislice a diagonály skruÏe. Vlastní
skruÏ byla díky svému zavû‰ení na vzpûradlo provedena bez provizorních podpor
a fungovala jako spojit˘ pﬁíhradov˘ nosník
o tﬁech polích, podepﬁen˘ v úrovni horního pasu ‰ikm˘mi stojkami vzpûradla.
SkruÏ se vzpûradlem ve stavebních stavech v˘znamnû spolupÛsobí a téÏ napjatost vzpûradla v provozu je stavebním
postupem podstatnû ovlivnûna.
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nûny betonem. V poli je pût mezilehl˘ch
a dva koncové pﬁedpjaté pﬁíãníky. Pﬁi zatûÏovací zkou‰ce pásová vozidla vyvodila
zatíÏení 5,87 kN/m2. Zmûﬁen˘ prÛhyb byl
nejv˘‰e roven 0,78 násobku vypoãteného
prÛhybu. Z prÛhybÛ zmûﬁen˘ch pﬁi pÛsobení jednoho vozidla v ‰esti polohách lze
usuzovat na pﬁíãné rozná‰ení (obr. 14). Je
zﬁejmé, Ïe oba trámy spolupÛsobí pﬁi pﬁená‰ení zatíÏení. V projektu bylo pﬁedpokládáno, Ïe oba trámy pﬁená‰ejí zatíÏení
pouze ze své poloviny mostu.
Investor

Mûsto Podûbrady

Projektant

PONTEX, s. r. o.

Zhotovitel

JHP, s. r. o.

Podzhotovitel

MANDÍK

Z ÁV ù R
Na popsané poãátky mostÛ z pﬁedpjatého betonu mohl navázat jejich dal‰í rozvoj. Získané poznatky byly uplatnûny pﬁi
zpracování âSN 73 2004 – 1959, dﬁíve
platné pro navrhování, provádûní a kontrolu konstrukcí z pﬁedpjatého betonu,
a pﬁi sestavû Technologick˘ch pravidel pro
kabelobeton.
Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc.
Pod Fialkou 7, 150 00 Praha 5, tel. 252 716 282

Ing. Jozef ëurãansk˘ – starosta mûsta Podûbrady
Eva Vokﬁálová – vedoucí investiãního odboru
Ing. Petr Souãek – zodpovûdn˘ projektant
Ing. Milan Kaln˘ – autor koncepce pﬁemostûní
Prof. akad. arch. Petr Keil – architektonická konzultace
Ing. Otakar Lojkásek – technická pﬁíprava, ﬁe‰ení skruÏe
Petr Jelínek – stavbyvedoucí
Ing. Miroslav Drahorád – v˘roba a montáÏ ocel. konstrukce

Vzpûradlo bylo ve v˘robnû sestaveno
integrálnû se skruÏí. Konstrukce vzpûradlo + skruÏ byla z v˘robny vyvezena ve
ãtyﬁech dílech, které byly svaﬁeny na montáÏní na plo‰inû na pravém bﬁehu, kde
byla také konstrukce doplnûna o montáÏní i konstrukãní zavûtrování.
Ocelové vzpûradlo spolu se skruÏí o celkové tíze 17 t bylo pomocí tûÏkého jeﬁábu
osazeno vcelku (obr. 3). âtyﬁi ‰ikmé stojky
vzpûradla byly usazeny na kotevní desky
rektifikovatelnû osazené vÏdy na ãtveﬁici
kotevních ‰roubÛ, zabetonovan˘ch do patek. Toto ﬁe‰ení umoÏnilo snadné a rychlé
zaji‰tûní plného kontaktu v‰ech stojek
vzpûradla s kotevními deskami. Vlastní
osazení trvalo 15 minut. Nûkolikahodinová pak byla rektifikace desek tak, aby se
vzpûradlo dostalo pÛdorysnû i v˘‰kovû do
poÏadované polohy. V definitivní poloze
bylo vzpûradlo k deskám pﬁivaﬁeno a prostor mezi deskami a patkami byl vyplnûn
vysokopevnostní maltou.
Lze konstatovat, Ïe zvolen˘ stavební postup pﬁinesl nezanedbatelné zvût‰ení namáhání trubek vzpûradla (proto i volbu
lep‰í tﬁídy oceli), ale také podstatnou
úsporu ãasovou i materiálovou (na skruÏi) pﬁi v˘stavbû.

bûrového ﬁízení. Rychlost v˘stavby a spotﬁeba materiálu (srovnaná tlou‰Èka betonu nosné konstrukce je 0,325 m3/m2,
spotﬁeba konstrukãní oceli na vzpûradlo
a celou spodní stavbu 27,8 kg/m2 NK)
dosahují i v mezinárodním srovnání ‰piãkov˘ch hodnot.
Hledání konstrukãních ﬁe‰ení vysoké
estetické úrovnû, ohledupln˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí, technicky provediteln˘ch
a finanãnû únosn˘ch je v˘zvou pro stavbaﬁe a souãasnû i jednou z nejzajímavûj‰ích ãástí jejich práce. Optimální ﬁe‰ení
vÏdy znamená najít rovnováhu nejen v silách pÛsobících na konstrukci, ale také
v dan˘ch místních podmínkách. Zda byl
tento zámûr splnûn, ponecháváme na
zhodnocení veﬁejnosti (obr. 7 aÏ 10).
Bylo potû‰ující, Ïe v‰ichni úãastníci v˘stavby se shodli v zásadních otázkách
i v detailech nezbytn˘ch pro dodrÏení kvality díla a projevili vysokou profesionalitu
ve sv˘ch oborech i dÛvûru v ãinnost partnerÛ.

Z ÁV ù R
Nízká cena realizované stavby nemusí b˘t
vÏdy pﬁedností. U lávky v Podûbradech
rozhodnû nebyla dosaÏena na úkor kvality a Ïivotnosti konstrukce. Zajímav˘ projekt vyvolal i zájem dodavatelÛ ve fázi v˘ETON
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Ing. Milan Kaln˘, Ing. Petr Souãek
Pontex, s. r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.: 244 462 231, fax: 244 461 038
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e-mail: jhp@jhp-mosty.cz, www.jhp-mosty.cz

U KC E

• SANAC

E

4/2003

