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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-025
Zázrivá
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

4649

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 31,908
C 9,5/80
potok bezmenny
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v priamej / v klesaní
šikmý
masívny
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov MJ-69
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
7,65 m
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

8,390
16,30 m
L 59°
9,50 m
9,50 m
ľavá 2,65 m, pravá 2,65 m
1,5 m
14,80 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

4,20 m
1,50-1,80 m
7,65 x 14,80 = 113,22 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Bezmenný na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta,
spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú
vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Zázrivá (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Bezmenný na ceste II/583. Pod mostom je potok Bezmenný
regulovaný s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 8,50 m, na moste 8,50 m a za mostom cca 8,50 m. Na moste ako aj pred a za mostom
sa nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
komunikácia v mieste mosta je v klesaní -4,65%, smerovo v priamej. Ako ZBZ slúži v mieste mosta staré
zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou.
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2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 6 / 21

Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 31,891 (ZÚ) – KM 31926 (KÚ). Dĺžka úpravy je 35,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva v priamej. Os cesty sa pred a za mostom plynulo napojí na
jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia projektant vychádzal z nasledovných okrajových
podmienok:
-

Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 2,65 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 2,65 m
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Šírka medzi obrubami bude na moste 9,5 m, čo zodpovedá kategórií C9,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -4,65%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa časti poškodených koncov železobetónovej mostovky
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
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Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovým štrkovým klinom dĺžky 2,0 m.
Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod
vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Opory sú založené pravdepodobne plošne.
Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne založenými) sú monoliticky
spojené s krajnými oporami. Betóny existujúcich konštrukcií sú pomerne zachovalé (vzhľadom na vek
mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny.
Nosníky IZM18/10 sú ukončené koncovými priečnikmi lícujúce rub opory. Úprava koncových
priečnikov bude v rámci dobetonávky ukončenia nosnej konštrukcie s okapovým nosom na rube opory.
Horný povrch existujúcich krídiel bude odbúraný – odstránený bude rozrušený betón, aby bolo
možné vybetónovať pevný podklad pre osadenie nových ríms. Dobetonávka krídel je prepojená
s jestvujúcim krídlom lepenými kotvami ø 16 á=200 mm. Hrúbka pribetonávky je premenlivá, priemerne
cca 0,6 m. Dĺžka drieku opôr sa nezmení.
Kotvenie dobetonávok opôr a krídiel bude zabezpečené betonárskou výstužou chemicky vlepenou
do vývrtu v pôvodných konštrukciách. Detaily kotvenia jednotlivých prvkov sú vo výkresovej časti PD.
Nakoľko bola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta, ktorá voči zameranému stavu vykazovala
rozdiely, je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar uvádzaný podľa pôvodnej PD. Z toho dôvodu je
nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti mosta bol na stavbu privolaný
projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované riešenie.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 10 / 21

3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a lícne plochy
krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA - SPRIAHUJÚCA DOSKA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvoria prefabrikované predpäté nosníky typu MJ-69 v počte
14 ks, ukončených koncovými priečnikmi. Nosníky sú v stykovaní nosníkov zatečené s degradovaným
betónom, na niektorých miestach je krycia vrstva výstuže je opadaná, výstuž je skorodovaná.
Nová spriahajúca doska bude spriahnutá s jestvujúcou doskou spriahajúcimi tŕňmi ø 16
rozmiestnených podľa PD. Geometriu rozloženia spriahajúcich tŕňov je potrebné upresniť podľa
skutočného rozloženia nosníkov MJ-69. Geometricky sa nosná konštrukcia nezmení ani šírkovo ani
dĺžkovo. Šírka dosky NK je 14,50 m a celková dĺžka je 10,15 m. Spriahajúca doska bude vybetónovaná
v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka spriahajúcej dosky je konštatntná vzhľadom na presypaný most a jednostranný sklon a to
0,20 m. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon vozovky na moste (priečny premelivý jednostranný 4,0%,
pozdĺžny -4,65%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
Nosná konštrukcia je presypaná vozovkovými vrstvami. Ukončenie spriahajúcej dosky na okrajoch
nosnej konštrukcie je zvislým múrikom do úrovne rímsy. Doplňujúci múrik kotevný do spriahajúcej dosky
na kotvenie rímsy je zrealizovaný až po izolačných prácach a kotvenie je realizované s prítlačným
tanierom, ako pri kotvení ríms. Steny sú dotatočne izolované pásom lepenky.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Jestvujúce nosníky nosnej konštrukcie sú uložené na vrstve asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, spriahajúca doska bude ukončená za rubom
opory s okapovým nosom. Vo obrusnej vrstve vozovky sa nad škárou medzi nk a prechodovým klinom
zareže priečna dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
Ochrana izolácia pod vozovkovými vrstvami je navrhnutá z poteru s výstužnou vložkou hr.60
mm. Rohy styku stien pod rímsami s izoláciou nk sú dodatočne prekryté dodatočným pásom lepenky.
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3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

Vozovkové vrstvy cesty ako mimo mosta v hrúbke 610 mm
Ochranný poter s výstužnou vložkou
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou
zapečaťujúca vrstva
STN 73 6242
Celkom

60 mm
5 mm
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 10,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 20,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- CBGM C5/6
STN 73 6124
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 2650 mm, sklon
2,50% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 2650 mm, sklon 2,5 % smerom
k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
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chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a na pravej vonkajšej
strane odrazného pruhu bude ukotvené mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Za mostom sa na konci krídel pomocou
opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste nie sú
navrhnutá povrchové odvodňovače.
Nosná konštrukcia bude odvodnená uložením pozdĺžnej drenáže okolo múrikov pre rímsy a to
v 3 ks, ktoré budú napojené na priečnu drenáž za oporou č.2.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou. Na
vonkajších stranách chodníkových ríms je navrhnuté mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo, alebo je navrhnuté na minimálnej dĺžke s ukončením dlhým výškovým nábehom. Za ľavej
strane za mostom je zvodidlo ukončené krátkym výškovým nábehom z dôvodu vstupu na pozemok.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Pod mostom je koryto potoka opevnené prefabrikovanými prvkami, ktoré sú v niektorých časti
poškodené. Poškodené časti zo zatrávňovacích prefabrikátov sa rozoberú a položia nové prefabrikáty do
betónového podkladu hr.100 mm so štrkovým podsypom. Doplnenie opevnenia od jestvujúceho
opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka so
zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5 m na každú stranu. Na ľavej strane pred
a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových tvaroviek ukladaných do betónu na
štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m z kamennej dlažby ukladanej do betónu
hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt nepredpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode).
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3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.

4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
- Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
- ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
- Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 14 / 21

- Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
- Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
- Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3
Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.
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5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
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pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko
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1.

Úvod
1.1 Základné údaje mostného objektu : Jestvujúci stav

Podstatou tohto statického výpočtu je overenie a stanovenie zaťažiteľnosti NK predmetného
mostného objektu 583-025 na jestvujúci stav. Zaťažiteľnosť je stanovená podrobným statickým výpočtom
označovaná ako „V“. Dimenzačné hodnoty prefabrikovaných nosníkov sa preberajú z katalógových listov
(prefabrikát MJ-69, nakoľko pri vizuálnej prehliadke sa rozmermi a tvar zhodujú). V mostnom liste je
stavebný stav mostného objektu uvedený ako „dobrý“.
Predmetný mostný objekt sa nachádza na trase II/583 v katastrálnom území Zázrivá v časti Petrová
v km 31,908 (km podľa mostného listu) kde prekonáva bezmenný potok. Most je postavený v roku 1990.
Nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými nosníkmi MJ-69, dĺ. 9,00m, hr. 0,50m. Nosníky sú
proste uložené na oporách.

1.2 Princípy a postupy použité v statickom výpočte
Statický výpočet zaťažiteľnosti je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a
technických podmienok:
Slovenské technické normy :
•
•

STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

•
•

STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1

•

STN EN 1992-2

•
•

TP 02/2016
KLMP 1/2009

Zásady navrhovania konštrukcií
Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž,
vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Zaťaženia konštrukcií; Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy
Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 2: Betónové mosty, navrhovanie
a konštruovanie
Technické podmienky: Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Katalógové listy mostných prefabrikátov + Dodatok č. 1/2011

Literatúra :
•
•
•
•

Mostný list predmetného mostného objektu. [1]
Projekt : Rekonštrukcia št. cesty II/583 v km 32,650-33,700; objekt : Most cez bezmenný potok
km 0,36192. [2]
Diagnostika mostného objektu 583-025. [3]
Ing. František Man: Tabulky pro navrhování železobetonových pruřezu namáhaných na ohyb
(odborná příručka pro projektanty). Praha: Vydavateľstvo STNL, 1962. 04-720-62. [4]

1.3 Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Výpočet vnútorných síl od jednotlivých kombinácií zaťažení je spracovaný programom STRAP
v zmysle technických noriem a predpisov uvedených v kap. 1.2. Posúdenia konštrukčných prvkov mostného
objektu sú spracované v programe Excel a Strap.
Na zadaný výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia, ktoré sú uvedené v
kap. 4. Z daných zaťažovacích stavov sa vytvorili kombinácie, ktorých základné tvary sú následne uvedené
nižšie.
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Medzný stav únosnosti :
•

Kombinácie zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie :
• STR/GEO (súbor B)
o Menej priaznivá kombinácia

6.10 .

,

6.10 .

" "

,

,

,

" "

" "

,

,

" "

,

,

,

" "

,

" "

,

,

,

,

,

Medzný stav únavy :
•

Základná kombinácia + cyklické zaťaženie:
,

" " " "

" "

,

,

" "

,

,

Medzný stav použiteľnosti :
•

Charakteristická kombinácia :
,

•

,

" "

,

,

Častá kombinácia :
,

•

" " " "

" " " "

,

,

" "

,

,

" " " "

,

,

" "

,

,

Kvázi-stála kombinácia :
,
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2.

Geometria mosta : Jestvujúci stav

Obr. 1

Obr. 2

Pôdorys

Priečny rez
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3.

Použité materiály
3.1 Druhy materiálov
Na konštrukcii sa uvažuje s týmito materiálmi a ich triedami :
•
•

Betón
o Prefabrikáty IZM 18/10 (MJ-69)
Oceľ
o Betonárska výstuž

B 330
10 425(V)

3.2 Charakteristiky pevnostných tried materiálov
Betón B 330 → C25/30
Charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck (MPa)

35

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck,cube (Mpa)

45

Stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu

fcm (Mpa)

43

Stredná hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu

fctm (Mpa)

3,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 5%-ný fraktil

fctk,0,05 (Mpa)

2,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 95%-ný fraktil

fctk,0,95 (Mpa)

4,2

Sečnicový modul pružnosti betónu

Ecm (Gpa)

34

Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

αT (1/°C)

1,0.10-5

•

Diagnostikou mosta sa stanovila trieda betónu pre predmetný mostný objekt na C35/45.

Betonárska výstuž 10 425(V)
Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

410

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

200
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4.

Výpočet zaťažení
4.1 Stále zaťaženia "G"
4.1.1 Vlastná tiaž
Vlastná tiaž všetkých betónových prvkov je pre :
•
•

Prosté betónové časti konštrukcie
Železobetónové časti konštrukcie

24,0 kN/m3
25,0 kN/m3

4.1.2 Mostný zvršok
Hodnoty mostného zvršku vychádzajú z projektu „Rekonštrukcia št. cesty II/583 v km 32,650-33,700;
objekt : Most cez bezmenný potok km 0,36192“ [2].
•

•

•
•
•

Skladba vozovky
o AB, hr. 90mm
1,98 kN/m2
o OŠD, hr. 150mm
3,30 kN/m2
o VŠ, hr. 180mm
3,60 kN/m2
o ŠD, hr. 300mm
5,85 kN/m2
Kryt NK
o LA, hr. 3mm
0,66 kN/m2
o Izolácia, hr. 1mm
0,18 kN/m2
o AB, hr. 4mm
0,88 kN/m2
Vybavenie
o Obojstranné zvodidlo
1,00 kN/m'
Skutočný zámer prevyšuje pôvodnú hrúbku o 200mm, uvažuje sa s pridaním vozovkovej
vrstvy.
o Vozovka, hr. 200mm
4,40 kN/m2
Skladba spolu
20,85 kN/m2

4.2 Premenné zaťaženia "Q"
4.2.1 Zaťaženie cestnou dopravou
4.2.1.1

Normálna zaťažiteľnosť

Normálna zaťažiteľnosť je tvorená zaťažovacím modelom LM1, ktorý sa kombinuje s ostatnými
dopravnými zaťaženiami.
Zaťažovací model sa skladá z dvoch čiastkových systémov:
•
•

Sústredné zaťaženie od dvojnápravového vozidla TS (tandemový systém) "αQQk"
Rovnomerné spojité zaťaženie UDL " αqqk"

Obr. 3

Zaťažovací model normálnej zaťažiteľnosti
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•

Jazdné pruhy na predmetnom moste :
o 1. pruh :
3,00m
o 2. pruh :
3,00m
o zbytkový pruh
2,61m
4.2.1.2

Výhradná zaťažiteľnosť

Model vozidla pre výhradnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 900/150 podľa
STN EN 1991-2 čl. A.2(1).
Dynamický súčiniteľ sa uvažuje podľa STN EN 1991-2 čl. A.3 (5), podľa vzťahu:
! 1,4 # $&500 ! 1,382

Obr. 4

Zaťažovací model výhradnej zaťažiteľnosti

Súčiniteľ ψ0,1 sa uvažuje hodnotou 0,75.

4.2.1.3

Výnimočná zaťažiteľnosť

Model vozidla pre výnimočnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 3000/240 podľa
A.2(1) STN EN 1991-2. Pre umiestnenie vozidla na moste platí čl. 2.16 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 5

4.2.1.4

Zaťažovací model výnimočnej zaťažiteľnosti

Únavový zaťažovací model FLM3

Zaťažovací model tvoria 4 nápravy a každá má dve identické kolesá. Tiaž každej nápravy je 120kN a
kontaktná plocha kolesa je štvorcová s rozmerom 0,4m.

Obr. 6

Únavový zaťažovací model FLM3
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5.

Overenie a stanovenie zaťažiteľnosti NK : Jestvujúci stav
5.1 Výpočtový model

Výpočtový model mosta je vytvorený v programe STRAP, pozostávajúci z prútov. Jednotlivé prvky
sú určené svojimi materiálovými a geometrickými charakteristikami.
Jedná sa o jednopoľový most proste uložený na báze žalúziovej dosky. Hlavné nosníky sú tvorené
prútmi, medzi ktorými je priečna väzba, ktorá má kĺbové spojenie v mieste škáry.
Účinok dopravných zaťažení sa uvažoval cez roznos pod uhlom 60⁰.
Model je zaťažený vyššie uvedenými zaťaženiami, z ktorých sú vytvorené kombinácie pre MSÚ.
Výsledkom výpočtu sú hodnoty vnútorných síl.

Obr. 7

Obr. 8

3D model

Detail na kĺbové pripojenie

5.1.1 Použité prierezy
SECTION PROPERTY TABLE (units - mm.)
PROPERTY NO. 1 - MJ-69
A=0.2389E+06 I2=0.5944E+10
Material = 1 – C35/45
h2=990.000
h3=500.000
__Solid MJ-69

I3=0.2842E+11
Perimee2=495.012

J=0.1600E+10

SF2=0.500
SF3=0.500

e3=289.805
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5.1.2 Kombinácie zaťažovacích stavov
Očíslovanie jednotlivých zaťažovacích stavov
LOAD CASES LIST
no. in
results
1
2
3
4
5
6
~
15
16
17
~
26
27
28
~
32
33
34

no.
1
2
3
4
5
6
~
15
16
17
~
26
27
28
~
32
33
34

name
Vl. tiaž
M. zvršok
Normálna zať. - UDL/L
Normálna zať. - UDL/P
Normálna zať. - TS/L
Normálna zať. - TS/L #2
~
Normálna zať. - TS/L #11
Normálna zať. - TS/P
Normálna zať. - TS/P #2
~
Normálna žať. - TS/P #11
Výhradná zať.
Výhradná zať. #2
~
Výhradná zať. #6
Výnimočná zať.
Únavové zať.

Vysvetlivky :
•
•
•

1. stĺpec - číslo zaťažovacieho stavu
2. stĺpec – číslo zaťažovacieho stavu vo výsledkoch
3. stĺpec - názov zaťažovacieho stavu

Zlúčenie zaťaženia do skupín
GROUP DEFINITION
Stále zaťaženie
Normálna TS-L
Normálna TS-P
Výhradná

1/ 2
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/
16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/
27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/

Vysvetlivky :
•
•
•

táto možnosť slúži na zlúčenie zaťaženia do skupiny z dôvodu uľahčenia tvorby
kombinácií
1. stĺpec - názov skupiny
2. stĺpec - čísla zaťažovacích stavov, ktoré sa nachádzajú v danej skupine

Vytvorené kombinácie
COMBINATIONS DEFINITION
Comb.
1
2
3
4
5
6
7
8

MSUa - Normálna zať - L
3 * 0.54 +Stále zaťaženie*
MSUa - Normálna zať - P
4 * 0.54 +Stále zaťaženie*
MSUb - Normálna zať - L
3 * 1.35 +Stále zaťaženie*
MSUb - Normálna zať – P
4 * 1.35 +Stále zaťaženie*
MSU - Výhradná zať
Stále zaťažení* 1.35
MSU - Výhradná zať
Stále zaťažení* 1.15
MSU - Výnimočná zať
33 * 1.35 +Stále zaťaženie*
Normálna zať ψ0,1 L
3 * 0.54 +Normálna TS-L*

1.35

+Normálna TS-L* 1.01

1.35

+Normálna TS-P* 1.01

1.15

+Normálna TS-L* 1.35

1.15

+Normálna TS-P* 1.35

+Výhradná* 1.01
+Výhradná* 1.35
1.35
1.01
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9
10
11
12
13
14
15
16

Normálna zať ψ0,1 P
4 * 0.54 +Normálna TS-P*
Normálna zať L
3 * 1.35 +Normálna TS-L*
Normálna žať P
4 * 1.35 +Normálna TS-P*
Výhradná žať ψ0,1
Výhradná* 1.01
Výhradná žať
Výhradná* 1.35
Výnimočná žať
33 * 1.35
Stále
Stále zaťaženie* 1.35
MSU - Únava
34 * 1.00 +Stále zaťaženie*

1.01
1.35
1.35

1.00

Vysvetlivky :
•

Ak v kombinácií je uvedený názov skupiny zaťažovacích stavov to znamená že daná
kombinácia je vytvorená viac krát, kde sa zo skupiny zaťažovacích stavov obmieňajú
zaťažovacie stavy.

5.2 Vnútorné sily
Vyobrazené sú obalové krivky daných kombinácií s vykreslením najviac namáhaného nosníka. Pre
resp. pod každou kombináciu MSÚ je taktiež vyobrazené prislúchajúce zaťaženie od dopravy v skúmanom
nosníku.

M2 MOMENT (kN*meter)
5
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-933

V3 SHEAR (kN)
402
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-391

Obr. 9

MSÚ – normálna zaťažiteľnosť
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M2 MOMENT (kN*meter)
5
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-618

V3 SHEAR (kN)
402
160
120
80
40
0
-40
-80
-120
-160
-398

Obr. 10 Normálna zaťažiteľnosť – samotné zaťaženie

M2 MOMENT (kN*meter)
6
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-1003

V3 SHEAR (kN)
445
300
200
100
0
-100
-200
-300
-454

Obr. 11 MSÚ – výhradná zaťažiteľnosť
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M2 MOMENT (kN*meter)
6
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-681
V3 SHEAR (kN)
319
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-314

Obr. 12 Výhradná zaťažiteľnosť – samotné zaťaženie

M2 MOMENT (kN*meter)
7
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-909

V3 SHEAR (kN)
402
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400

Obr. 13 MSÚ – výnimočná zaťažiteľnosť
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M2 MOMENT (kN*meter)
5
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-498
V3 SHEAR (kN)
227
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-231

Obr. 14 Výnimočná zaťažiteľnosť – samotné zaťaženie

5.3 Stanovenie zaťažiteľnosti
Diagnostikou predmetného mostného objektu sa zistila a určila hlavná nosná výstuž a strmienková
nasledovne.

Obr. 15 Schéma výstuže (obrázok pochádza z [3])
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5.3.1 Overenie ohybovej odolnosti na zaťažiteľnosť
Zistená výstuž :

12x Ø22 (v dvoch radách po 8 a 4kusy)

Ohybová odolnosť prvku :

MRd = 616,4kNm

Tab. 1

Návrhové ohybové odolnosti od daných zaťažiteľností

MEd,i [kNm]
933
1003
909

Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

MEd,G+Q,i [kNm]
315
322
411

MEd,qD,i [kNm]
618
681
498

Vj,Norm [t]
32
90
300

Posúdenie ohybovej odolnosti :
MEd,i [kNm]
933.0
1003.0
909.0

Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

≤
>
>
>

MRd [kNm]
616.4
616.4
616.4

Podmienka
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje

Overenie zaťažiteľnosti :
Posúdenie zaťažiteľnosti :

Vj,i = [(MRd - MEd,G+Q,i / MEd,qD,i) *α ]* Vj,Norm

Klasifikačný stupeň :

III

Súčiniteľ stavebného stavu mosta :

α = 1.0

Redukčný súčiniteľ normálnej zať. :

ν = 1.0

Faktor normálnej zaťažiteľnosti :

Fz = 0.49

Normálna zaťažiteľnosť :

Vn = 15.6 t

Je nutné obmedzenie

Výhradná zaťažiteľnosť :

Vr = 38.9 t

Je nutné obmedzenie

Výnimočná zaťažiteľnosť :

Ve = 123.7 t

Je nutné obmedzenie

5.3.2 Overenie šmykovej odolnosti na zaťažiteľnosť
Zistená výstuž :

4-strižný Ø12/cca á150m

Šmyková odolnosť prvku :

VRd,c = 495,9kN

Tab. 2
Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

Návrhové ohybové odolnosti od daných zaťažiteľností

VEd,i [kNm]
402
454
402

VEd,G+Q,i [kNm]
135
135
171

VEd,qD,i [kNm]
267
318
231

Vj,Norm [t]
32
90
300

Posúdenie šmykovej odolnosti :
Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

VEd,i [kNm]
402.0
454.0
402.0

≤
<
<
<
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VRd [kNm]
495.9
495.9
495.9

Podmienka
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
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Overenie zaťažiteľnosti :
Posúdenie zaťažiteľnosti :

Vj,i = [(VRd - VEd,G+Q,i / VEd,qD,i) *α ]* Vj,Norm

Klasifikačný stupeň :

III

Súčiniteľ stavebného stavu mosta :

α = 1.0

Redukčný súčiniteľ normálnej zať. :

ν = 1.0

Faktor normálnej zaťažiteľnosti :

Fz = 1.35

Normálna zaťažiteľnosť :

Vn = 43.3 t

Nie je nutné obmedzenie

Výhradná zaťažiteľnosť :

Vr = 101.8 t

Nie je nutné obmedzenie

Výnimočná zaťažiteľnosť :

Ve = 422.0 t

Nie je nutné obmedzenie

5.4 Zhrnutie overenia a stanovenie zaťažiteľnosti NK a navrhnuté opatrenia
Posúdenie preukázalo nesplnenie nosnej konštrukcie prenášať zaťaženie normovej zaťažiteľnosti.
Jednotlivé zaťažiteľnosti sa ustanovujú nasledovne :
•
•
•

Normálna zaťažiteľnosť :
Výhradná zaťažiteľnosť :
Výnimočná zaťažiteľnosť :

15 t
38 t
123 t

Normálna zaťažiteľnosť je nižšia ako 26t a výhradná zaťažiteľnosť je nižšia ako 48t, preto je nutné
inštalovať príslušné dopravné značky. Príslušnou dopravnou značkou osadzovanou pre účely vyznačenia
zaťažiteľnosti je značka B25 („Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú
hranicu“), na ktorej bude vyznačená okamžitá hmotnosť 16t, pod ktorou bude dodatková tabuľka E6 s
nápisom „Jediné vozidlo 38t“.

Navrhované opatrenie na zvýšenie zaťažiteľnosti :
Na zvýšenie zaťažiteľnosti nosnej konštrukcii predmetného mostného objektu odporúčam
vyhotovenie spriahajúcej dosky, ktorá bude mať priaznivý účinok na zníženie účinkov a lepší roznos od
pôsobiaceho zaťaženia.
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6.
Záver statického výpočtu : Overenie zaťažiteľnosti jestvujúceho
stavu NK
Statickým výpočtom bola overená zaťažiteľnosť predmetnej nosnej konštrukcie mostného
objektu, pri ktorej je preukázané nesplnenie normovej zaťažiteľnosti podľa platných technických
predpisov 02/2016.
Zaťažiteľnosť sa stanovuje nasledovne :
•
•
•

Normálna zaťažiteľnosť :
Výhradná zaťažiteľnosť :
Výnimočná zaťažiteľnosť :

15 t
38 t
123 t

Je nutné inštalovať dopravné značky č. B25 („Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá
hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“), na ktorej bude okamžitá hmotnosť vyznačená hodnotou
15t, pod ktorou bude dodatková tabuľka E6 s nápisom „Jediné vozidlo 38t“.

Prešov, júl 2017
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Vypracoval:

Ing. Radoslav Fotta
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1.

Úvod
1.1 Základné údaje mostného objektu : Nový stav

Podstatou tohto statického výpočtu je návrh opatrení na zosilnenie NK predmetného mostného
objektu 583-025 aby vyhovela podmienkam zaťažiteľnosti. V novom stave sa uvažuje so spriahajúcou
doskou. Zaťažiteľnosť je stanovená podrobným statickým výpočtom označovaná ako „V“. Dimenzačné
hodnoty prefabrikovaných nosníkov sa preberajú z katalógových listov (prefabrikát MJ-69, nakoľko pri
vizuálnej prehliadke sa rozmermi a tvar zhodujú). V mostnom liste je stavebný stav mostného objektu
uvedený ako „dobrý“.
Predmetný mostný objekt sa nachádza na trase II/583 v katastrálnom území Zázrivá v časti Petrová
v km 31,908 (km podľa mostného listu) kde prekonáva bezmenný potok. Most je postavený v roku 1990.
Nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými nosníkmi MJ-69, dĺ. 9,00m, hr. 0,50m spriahnutými
spriahajúcou doskou hr. 200mm. Na spriahajúcej doske budú vyhotovené stienky hr. 250mm, ktoré budú
slúžiť na uloženie monolitickej rímsy. Nosníky sú proste uložené na oporách.

1.2 Princípy a postupy použité v statickom výpočte
Statický výpočet zaťažiteľnosti je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich
noriem a technických podmienok:
Slovenské technické normy :
•
•

STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

•
•

STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1

•

STN EN 1992-2

•
•

TP 02/2016
KLMP 1/2009

Zásady navrhovania konštrukcií
Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž,
vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Zaťaženia konštrukcií; Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy
Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 2: Betónové mosty, navrhovanie
a konštruovanie
Technické podmienky: Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Katalógové listy mostných prefabrikátov + Dodatok č. 1/2011

Literatúra :
•
•
•

Mostný list predmetného mostného objektu. [1]
Projekt : Rekonštrukcia št. cesty II/583 v km 32,650-33,700; objekt : Most cez bezmenný potok
km 0,36192. [2]
Diagnostika predmetného mostného objektu 583-025. [3]

1.3 Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Výpočet vnútorných síl od jednotlivých kombinácií zaťažení je spracovaný programom STRAP
v zmysle technických noriem a predpisov uvedených v kap. 1.2. Posúdenia konštrukčných prvkov mostného
objektu sú spracované v programe Excel a Strap.
Na zadaný výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia, ktoré sú uvedené v
kap. 4. Z daných zaťažovacích stavov sa vytvorili kombinácie, ktorých základné tvary sú následne uvedené
nižšie.
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Medzný stav únosnosti :
•

Kombinácie zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie :
• STR/GEO (súbor B)

6.10

,

,

" "

" "

,

,

" "

,

,

" "

,

,

,

Medzný stav únavy :
•

Základná kombinácia + cyklické zaťaženie:
,

" " " "

" "

,

,

Medzný stav použiteľnosti :
•

Charakteristická kombinácia :
,

•

,

" "

,

,

Častá kombinácia :
,

•

" " " "

" " " "

,

,

" "

,

,

" " " "

,

,

" "

,

,

Kvázi-stála kombinácia :
,
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2.

Geometria mosta : Nový stav

Obr. 1
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3.

Použité materiály
3.1 Druhy materiálov
Na konštrukcii sa uvažuje s týmito materiálmi a ich triedami :
•
•

Betón
o
o
Oceľ
o
o

Prefabrikáty IZM 18/10 (MJ-69)
Spriahajúca doska, stienky

B 330
C30/37

Betonárska výstuž
Betonárska výstuž

10 425(V) (platí pre hlavné nosníky)
B 500B (v novovybudovaných častí)

3.2 Charakteristiky pevnostných tried materiálov
Betón B 330 → C35/45
Charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck (MPa)

35

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck,cube (MPa)

45

Stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu

fcm (MPa)

43

Stredná hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu

fctm (MPa)

3,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 5%-ný fraktil

fctk,0,05 (MPa)

2,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 95%-ný fraktil

fctk,0,95 (MPa)

4,2

Sečnicový modul pružnosti betónu

Ecm (GPa)

34

Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

αT (1/°C)

1,0.10-5

•

Diagnostikou mosta sa stanovila trieda betónu pre predmetný mostný objekt na C35/45.

Betón C30/37
Charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck (MPa)

30

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku vo veku 28 dní

fck,cube (MPa)

37

Stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu

fcm (MPa)

38

Stredná hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu

fctm (MPa)

2,9

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 5%-ný fraktil

fctk,0,05 (MPa)

2,0

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 95%-ný fraktil

fctk,0,95 (MPa)

3,8

Sečnicový modul pružnosti betónu

Ecm (GPa)

33

Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

αT (1/°C)

1,0.10-5

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

410

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

200

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

500

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

200

Betonárska výstuž 10 425(V)

Betonárska výstuž B 500B
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4.

Výpočet zaťažení
4.1 Stále zaťaženia "G"
4.1.1 Vlastná tiaž
Vlastná tiaž všetkých betónových prvkov je pre :
•
•

Prosté betónové časti konštrukcie
Železobetónové časti konštrukcie

24,0 kN/m3
25,0 kN/m3

4.1.2 Mostný zvršok
Mostný zvršok pozostáva z novej konštrukcii vozovky, nakoľko sa pôvodná odstráni aby sa mohla
vybudovať nová spriahajúca doska.
•

•
•
•
•

Predpokladaná skladba vozovky:
o Asfaltový betón, hr. 40 + 50 + 70 = 160mm
o Asfaltový spojovací postrek (medzi každú vrstvu AC)
o Cementová stabilizácia, hr. 200mm
o Štrkodrvina, hr. 390mm
Kryt nosnej konštrukcie:
o Ochranný poter s výstužnou sieťou, hr. 60mm
o 2x Izolácia
Vybavenie mosta:
o Oceľové zvodidlo so zvislou výplňou
o Oceľové zábradlie
Skladba spolu

4,08 kN/m2 *rsup
0,50-0,70 kN/m2
4,80 kN/m2
6,24 kN/m2
0,66 kN/m2
0,20 kN/m2
1,00 kN/m'
1,00 kN/m'
20,63 kN/m2

Z mostného zvršku pôsobia zemné tlaky na stienky a to nasledovne:
o Zemný tlak bez priťaženia vozidlom
σ1 = 0 kPa; σ2 = 11 kPa
o Zemný tlak s priťažením od vozidla
σ1 = 27 kPa; σ2 = 36 kPa

4.2 Premenné zaťaženia "Q"
4.2.1 Zaťaženie cestnou dopravou
4.2.1.1

Zaťažovací model LM1

Normálna zaťažiteľnosť je tvorená zaťažovacím modelom LM1, ktorý sa kombinuje s ostatnými
dopravnými zaťaženiami. Tento zaťažovací stav slúži na posúdenie medzných stavov ako aj zaťažiteľnosti.
Zaťažovací model sa skladá z dvoch čiastkových systémov:
•
•

Sústredné zaťaženie od dvojnápravového vozidla TS (tandemový systém) "αQQk"
Rovnomerné spojité zaťaženie UDL " αqqk"

Obr. 2

Zaťažovací model LM1, resp. normálnej zaťažiteľnosti

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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•

Jazdné pruhy na predmetnom moste :
o 1. pruh :
3,00m
o 2. pruh :
3,00m
o 3. pruh :
3,00m
o zbytkový pruh
0,50m
4.2.1.2

Chodníky pre chodcov a cyklistov

Pre cestné mosty s chodníkmi alebo cyklistickými pásmi by malo byť stanovené spojité rovnomerné
zaťaženie "qfk".
Pri kombinácií so zaťažením od dopravy sa uvažuje s hodnotou 3,0kN/m2. Pri posúdení jednotlivých
stien prípadne ríms sa uvažuje s nasledovnou hodnotou.
2,5 !/# $ %

Rovnomerné spojité zaťaženie :
%

4.2.1.3

& 2,0

'

120
& 2,0
30

$ 5,0 !/#

120
& 5,07 !/# → 5,0 !/#
9,0 30

Zaťažovací model LM2

Tento zaťažovací model je zložený z jednonápravového zaťaženia "βQ.Qak" s tiažou Qak rovnou
400kN, kde βQ=1,0.

Obr. 3

4.2.1.4

Zaťažovací model LM2

Zaťažovací model LM3 - 900/150

Model vozidla pre výhradnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 900/150 podľa
STN EN 1991-2 čl. A.2(1). Tento zaťažovací stav slúži výlučne na posúdenie zaťažiteľnosti.
Dynamický súčiniteľ sa uvažuje podľa STN EN 1991-2 čl. A.3 (5), podľa vzťahu:
, & 1,4 . '/500 & 1,382

Obr. 4

Zaťažovací model výhradnej zaťažiteľnosti

Súčiniteľ ψ0,1 sa uvažuje hodnotou 0,75.

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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4.2.1.5

Zaťažovací model LM3 - 3000/240

Použije sa špeciálne vozidlo 3000/240 umiestnené do dvoch susedných zaťažovacích pruhov
a považuje sa za jediné vozidlo na moste a pohybuje sa pomalou rýchlosťou do 5km/h. Tieto zaťažovacie
pruhy sa na vozovke uvažujú v najpriaznivejšej polohe s prípustnou kolmou odchýlkou od vytýčenej polohy
±0,3m.
Model vozidla pre výnimočnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 3000/240 podľa
A.2(1) STN EN 1991-2. Pre umiestnenie vozidla na moste platí čl. 2.16 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 5

4.2.1.6

Zaťažovací model LM3, resp. výnimočnej zaťažiteľnosti

Únavový zaťažovací model FLM3

Zaťažovací model tvoria 4 nápravy a každá má dve identické kolesá. Tiaž každej nápravy je 120kN a
kontaktná plocha kolesa je štvorcová s rozmerom 0,4m.

Obr. 6

Únavový zaťažovací model FLM3

4.3 Mimoriadne zaťaženie „A“
4.3.1 Náraz vozidiel na obrubníky/ zvodidlá
Nárazy vozidiel na obrubníky vyvolávajú zaťaženie mostnej konštrukcie, ktoré je nahradené
vodorovnou silou 100kN, pôsobiacou v úrovni 0,05m pod povrchom obrubníka. Uvažuje sa líniové
pôsobenie tohto zaťaženia na úseku dlhom 0,50m, ktoré sa cez obrubníky ďalej prenáša no nosné
konštrukčné prvky. V týchto konštrukčných prvkoch je uvažovaný roznos zaťaženia pod uhlom 45⁰. V
prípadoch, v ktorých súčasné pôsobenie zvislej zložky zaťaženia dopravou s rázovými silami vyvolávajú
nepriaznivejšie účinky, sa zavádza hodnota týchto zvislých síl rovná 0,75αQ1Q1k.

Obr. 7

Pôsobenie síl vyvolaných nárazom vozidla na obrubník

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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5.

Návrh a posúdenie NK : nový stav

Diagnostikou predmetného mostného objektu sa zistila a určila hlavná nosná výstuž a strmienková
nasledovne.

Obr. 8

Schéma výstuže (obrázok pochádza z [3])

5.1 Výpočtový model
Výpočtový model mosta je vytvorený v programe STRAP, pozostávajúci z prútov a plošných prvkov.
Jednotlivé prvky sú určené svojimi materiálovými a geometrickými charakteristikami.
Jedná sa o jednopoľový ŽB spriahnutý most, proste uložený. Hlavné nosníky sú tvorené prútmi,
medzi ktorými je priečna väzba, ktorú tvorí spriahajúca doska z plošných prvkov. Na okraji dosky sú zvislé
stienky tuho spojené a vo vnútri sú zvislé stienky kĺbovo spojené so spriahajúcou doskou. Tieto stienky
slúžia na uloženie monolitickej rímsy. Nosníky sú odsadené od plošných prvkov. Účinok dopravných
zaťažení sa uvažoval cez roznos pod uhlom 60⁰.
Model je zaťažený vyššie uvedenými zaťaženiami, z ktorých sú vytvorené kombinácie pre MSÚ a
MSP. Výsledkom výpočtu sú hodnoty vnútorných síl.

Obr. 9

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Obr. 10 Rendering modelu (hnedá-plošné prvky, modrá-prúty)

5.1.1 Použité prierezy
SECTION PROPERTY TABLE (units - mm.)
PROPERTY NO. 3 - MJ-69 s SPD
A=0.4389E+06
A=0.4389E+06
A=0.4389E+06
A=0.4389E+06
A=0.4389E+06
Material = 1 Material = 1 – C35/45
Material = 1 - C25/30
h2=1000.00
h2=1000.00
h2=1000.00
h2=1000.00
h2=1000.00
__Solid MJ-69 s SPD
PROPERTY NO. 5 - P5
Thickness =
Material = 2 - C30/37

200.000

PROPERTY NO. 6 - P6
Thickness =
Material = 2 - C30/37

250.000

5.1.2 Kombinácie zaťažovacích stavov
Očíslovanie jednotlivých zaťažovacích stavov
LOAD CASES LIST
no.
1
2
3
4
5
6
~
19
20
21
~
34
35
36
~
100
101
102
103
104
~
108
109
110

no. in
results
1
2
3
4
5
6
~
19
20
21
~
34
35
36
~
100
101
102
103
104
~
108
109
110

name
Vl. tiaž
M. zvršok
LM1 - UDL/L
LM1 - UDL/P
LM1 - TS/L
LM1 - TS/L #2
~
LM1 - TS/L #15
LM1 - TS/P
LM1 - TS/P #2
~
LM1 - TS/P #15
LM2 - 1
LM2 - 1 #2
~
LM2 - 6 #11
LM3-3000/240
FLM3
LM3-900/150
LM3-900/150 #2
~
LM3-900/150 #6
Zemné tlaky bez priťaženia
Zemné tlaky s priťažením

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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LOAD CASES LIST
no. in
results

no.
111
112
113
114
115

111
112
113
114
115

name
Náraz vozidla 1
Náraz vozidla 2
Chodníky obe zaťažené
Chodníky pravá strana
Chodníky ľavá strana

Vysvetlivky :
•
•
•

1. stĺpec - číslo zaťažovacieho stavu
2. stĺpec – číslo zaťažovacieho stavu vo výsledkoch
3. stĺpec - názov zaťažovacieho stavu

Zlúčenie zaťaženia do skupín
GROUP DEFINITION
Stále bez priťaženia
LM1/L
LM1/P
LM2

LM3-900/150
Náraz vozidla
Stále s priťažením
Chodníky

1+ 2+109+
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/
20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/35/ 36/ 37/ 38/39/ 40/ 41/42/
43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/ 61/ 62/ 63/ 64/
65/ 66/ 67/ 68/ 69/ 70/ 71/ 72/ 73/ 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/80/ 81/ 82/ 83/84/ 85/ 86/87/
88/ 89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/95/ 96/ 97/ 98/ 99/100/
103/104/105/106/107/108/
111/112
1+ 2+110+
113/114/115/

Vysvetlivky :
•

táto možnosť slúži na zlúčenie zaťaženia do skupiny z dôvodu uľahčenia tvorby
kombinácií; „lomítka (/)“ znamenajú obmieňanie zaťažovacích stavov v kombináciách a
„pluska (+)“ sčítavanie zaťaženia
1. stĺpec - názov skupiny
2. stĺpec - čísla zaťažovacích stavov, ktoré sa nachádzajú v danej skupine

•
•

Vytvorené kombinácie
COMBINATIONS DEFINITION
Comb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MSU - LM1/L
3 * 1.35
+LM1/L*
MSU - LM1/P
4 * 1.35
+LM1/P*
MSU - LM1/L
3 * 1.35
+LM1/L*
MSU - LM1/P
4 * 1.35
+LM1/P*
MSU - LM2
LM2* 1.35
+Stále s*
MSU - LM3-900/150
LM3-900/150* 1.35
MSU - LM3-3000/240
101* 1.35
+Stále s*
MSU - Stále
Stále bez* 1.35
MSU - Únava
102* 1.00
+Stále s*
MSP - Charakteristická LM1/L
3 * 1.00
+LM1/L*
MSP - Charakteristická LM1/P
4 * 1.00
+LM1/P*
MSP - Charakteristická LM1/L

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

1.35

+Stále s* 1.35

+Chodníky* 0.81

1.35

+Stále s* 1.35

+Chodníky* 0.81

1.35

+Stále s* 1.35

1.35

+Stále s* 1.35

1.35
+Stále s* 1.35
1.35

1.00
1.00

+Stále s* 1.00

+Chodníky* 0.60

1.00

+Stále s* 1.00

+Chodníky* 0.60
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3 * 1.00
+LM1/L* 1.00
+Stále s* 1.00
MSP - Charakteristika LM1/P
4 * 1.00
+LM1/P* 1.00
+Stále s* 1.00
MSP - Charakteristika LM2
LM2* 1.00
+Stále s* 1.00
MSP - Charakteristika LM3
Stále s* 1.00
+ 101* 1.00
MSP - Častá LM1/L
3 * 0.40
+LM1/L* 0.75
+Stále s* 1.00
MSP - Častá LM1/P
4 * 0.40
+LM1/P* 0.75
+Stále s* 1.00
MSP - Častá LM1/L
3 * 0.40
+LM1/L* 0.75
+Stále s* 1.00
MSP - Častá LM1/P
4 * 0.40
+LM1/P* 0.75
+Stále s* 1.00
MSP - Častá LM2
LM2* 1.00
+Stále s* 1.00
MSP - Kvázi-stála
Stále s* 1.00
Mimoriadná -1
3 * 0.40
+LM1/L* 0.75
+Naraz* 1.00
+Stále s* 1.00
+Chodníky* 0.40
Mimoriadná -2
4 * 0.40
+LM1/P* 0.75
+Naraz* 1.00
+Stále s* 1.00
+Chodníky* 0.40
Mimoriadná -3
3 * 0.40
+LM1/L* 0.75
+Naraz* 1.00
Mimoriadná -4
4 * 0.40
+LM1/P* 0.75
+Naraz* 1.00

13
14
15
16
17
18
19
20
21
27

28

29
30

+Chodníky* 0.24
+Chodníky* 0.24

+Stále s* 1.00

+Stále s* 1.00

Vysvetlivky :
•
•

Ak v kombinácií je uvedený názov skupiny zaťažovacích stavov to znamená že daná
kombinácia je vytvorená viac krát, kde sa zo skupiny zaťažovacích stavov obmieňajú
zaťažovacie stavy.
Koeficient pri chodníkoch je upravený tak, aby modelované zaťaženie o hodnote 5kNm2
zodpovedalo odporúčanej hodnote pri kombinácií s dopravou 3kNm2.

5.2 Návrh a posúdenie spriahnutých hlavných nosníkov
Na zvýšenie únosnosti hlavných nosníkov sa navrhuje spriahajúca doska o hrúbke 200mm z betónu
C30/37. Celková výška spriahnutého nosníka bude teda 700mm.

Obr. 11 Spriahnutý prierez

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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5.2.1 Vnútorné sily
Vyobrazené sú obalové krivky daných kombinácií s vykreslením najviac namáhaného nosníka.
M2 MOMENT (kN*meter)
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-670

V3 SHEAR (kN)
243
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-291

V3 SHEAR (kN)
411
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-144

AXIAL FORCE (kN)
120
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-520

TORSION MOMENT (kN*meter)
128
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-108

Obr. 12 Vnútorné sily od MSÚ
Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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5.2.2 Posúdenie interakcie ohybu, šmyku a krútenia
Vybrané sú len najnepriaznivejšie posudky od skúmaných interakcií vnútorných síl.

Tab. 1

Maximá a prislúchajúce hodnoty vnútorných síl
3

M [kNm]

Mmax [kNm]

V [kN]

T [kNm]

670

13

68

Vmax [kN]

35

411

28

Tmax [kNm]

137

50

128

Ohybová odolnosť :
Sila vo výstuži :

Nsd = fyd*Asl =

1626.3 kN

Výška tlačenej oblasti :

xB = Nsd/[B*fcd] =

82.0 mm < xlim = 407.5 mm

Moment ohybovej odolnosti : MRd = fyd*Σ[Asl,i*(dsl,i-xB/2)] = 942 kNm

>

MEd =

670 kNm

Vyhovuje
Šmyková odolnosť :
VEd / VRd ≤ 1

VRd = min(VRd,s; VRd,max)
VRd,s = (Asw/s)*z*fywd*cotθ =

709.27 kN

VRd,max = αcw*bw*z*v1*fcd/ (cotθ+tanθ) = 1115.69 kN

0.58 < 1.0
Vyhovuje

Interakcia medzi šmykovou silou a krútiacim momentom z hľadiska porušenia tlakových
diagonál :
VEd/VRd ,max+ TEd/ TRd,max ≤ 1,0
0.04 + 0.55 ≤ 1.0
VRd,max = αcw*b*z*v1*fcd/ (cotθ+tanθ) =

1115.69 kN

0.59 < 1.0

TRd,max = 2Ak*tef*αcw*v*fcd / [cotθ+tanθ] = 233.76 kNm

Vyhovuje

Napätie v šmykovej výstuži :
σswd / fyd ≤ 1,0
0.47 < 1.0
σswd = [TEd/2Ak + VEd/(nss*z)] * s/[Asw,t*cot(θ)] = 166.13 MPa

Vyhovuje

Výsledné napätie v tlakovej diagonále :
σcwd / αcw*v*fcd ≤ 1,0
0.59 < 1.0
σcwd = [VEd/(z*bw) + TEd/(2Ak*tef)] * [tanθ+cotθ] = 6.06 MPa

Vyhovuje

Vodorovná sila od účinku krútenia a šmykovej sily :
HEd / [Asl*fyd] ≤ 1,0
0.82 < 1.0
HEd = [TEd*uk/2Ak + VEd]*cot(θ)= 1336.362 kN
Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Ťahaný pás – hlavná pozdĺžna výstuž :
Ftd / [Asl,main*fyd] ≤ 1,0
0.85 < 1.0
Ftd = MEd/z + [VEd/2 + TEd*bk/2Ak] * [cotθ-cotα] = 1375.47 kN

Vyhovuje

Ťahová sila v jednej náhradnej/skutočnej stene dĺžky hk :
HEd,w / [Asl,w*fyd] ≤ 1,0
0.49 < 1.0
HEd,w = [TEd/2Ak * hk] * [cot(θ)-cot(α)] = 197.33 kN

Vyhovuje

5.3 Návrh a posúdenie spriahajúcej dosky
Spriahajúca doska sa navrhuje v hrúbke 200mm z betónu C30/37. Navrhujú sa tŕne Ø16mm
kotevnej hĺbky 50mm s celkovou dĺžkou 200mm.

5.3.1 Vnútorné sily

Obr. 13 Ohybové momenty od MSÚ pre pozdĺžny smer

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Obr. 14 Ohybové momenty od MSÚ pre priečny smer

Obr. 15 Priečne sily od MSÚ pre pozdĺžny smer

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Obr. 16 Priečne sily od MSÚ pre priečny smer

5.3.2 Posúdenie ohybovej odolnosti, spodný povrch
5.3.2.1

Pozdĺžny smer

Φsl,x,d = 16 mm

h = 200 mm

ssl,x,d = 200 mm
nsl,x,d = 5.00

mx,D,d = 45 kNm/m

b = 1000 mm
Asl,x,d = 1.01E+03 mm²

Limitná hodnota neutrálnej osi :

Účinná výška prierezu :
d1,x,d = c + Φsl,x,d/2 = 58 mm

ξlim = εcu3/( εcu3+ εyd) = 0.617
xlim,x = ξlim*dx,d = 88 mm

dx,d = h - d1,x,d = 142 mm

xu,x,d ≤ xlim,x,d

Výška tlačenej oblasti :
xB,x,d = [Asl,x,d*fyd] / [b*ξ*fcd] = 25.7 mm

32.1 mm

<

87.6 mm

Spĺňa

Poloha neutrálnej osi :
mx,D,d ≤ mRd,x,d

xu,x,d = xB,x,d/λ = 32.1 mm

45 kNm/m

<

56 kNm/m Spĺňa

Moment ohybovej odolnosti :

Využitie : 79.72%
Navrhujem : Φ16 po 200 mm

mRd,x,d = xB,x,d*b*fcd*(dx,d-xB,x,d*0.5) = 56 kNm/m

As,min,x,d = 0,26*[fctm/fyk]*b*dx,d = 2.14E+02 mm² As,min,y / Asl,y ≤ 1 < As,max,y / Asl,y
Asl,x,d =

1.01E+03 mm²

As,max,x,d = 0,04*h*b =

8.00E+03 mm²

0.2

<

1.0

<

8.0

Vyhovuje

μ = Asl,x,d / [b*dx,d] = 0.71%

5.3.2.2

Priečny smer

Φsl,y,d = 16 mm
ssl,y,d = 150 mm
nsl,y,d = 6.67

h = 200 mm

my,D,d = 54 kNm/m

b = 1000 mm
Asl,y,d = 1.34E+03 mm²

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Účinná výška prierezu :

Limitná hodnota neutrálnej osi :
ξlim = εcu3/( εcu3+ εyd) = 0.617

d1,y,d = c+Φsl,x,d+Φsl,y,d/2 = 74 mm

xlim,y = ξlim*dy,d = 78 mm

dy,d = h - d1,y,d = 126 mm

xu,y,d ≤ xlim,y,d

Výška tlačenej oblasti :
xB,y,d = [Asl,y,d*fyd] / [b*ξ*fcd] = 34.3 mm

42.9 mm

<

77.7 mm

Spĺňa

Poloha neutrálnej osi :
my,D,d ≤ mRd,y,d

xu,y,d = xB,y,d/λ = 42.9 mm

54 kNm/m

<

63 kNm/m Spĺňa

Moment ohybovej odolnosti :

Využitie : 85.1%
Navrhujem : Φ16 po 150 mm

mRd,y,d = xB,y,d*b*fcd*(dy,d - xB,y,d*0.5) = 63 kNm/m

5.3.3 Posúdenie ohybovej odolnosti, horný povrch
5.3.3.1

Pozdĺžny smer

Φsl,x,h = 12 mm
ssl,x,h = 200 mm
nsl,x,h = 5.00

h = 200 mm

mx,D,h = -20 kNm/m

b = 1000 mm
Asl,x,h = 5.65E+02 mm²

Účinná výška prierezu :

Limitná hodnota neutrálnej osi :

d1,x,h = c + Φsl,x,h/2 = 56 mm

ξlim = εcu3/( εcu3+ εyd) = 0.617
xlim,x = ξlim*dx,h = 89 mm

dx,h = h - d1,x,h = 144 mm

xu,x,h ≤ xlim,x,h

Výška tlačenej oblasti :
xB,x,h = [Asl,x,h*fyd] / [b*ξ*fcd] = 14.5 mm

18.1 mm

<

88.8 mm

Spĺňa

Poloha neutrálnej osi :
mx,D,h ≤ mRd,x,h

xu,x,h = xB,x,h/λ = 18.1 mm

20 kNm/m

<

34 kNm/m Spĺňa

Moment ohybovej odolnosti :

Využitie : 59.48%
Navrhujem : Φ12 po 200 mm

mRd,x,h = xB,x,h*b*fcd*(dx,h-xB,x,h*0.5) = 34 kNm/m

5.3.3.2

Priečny smer

Φsl,y,h = 16 mm
ssl,y,h = 150 mm
nsl,y,h = 6.67

h = 200 mm

my,D,h = -54 kNm/m

b = 1000 mm
Asl,y,h = 1.34E+03 mm²

Účinná výška prierezu :
d1,y,h = c+Φsl,x,h+Φsl,y,h/2 = 70 mm

Limitná hodnota neutrálnej osi :
ξlim = εcu3/( εcu3+ εyd) = 0.617
xlim,y = ξlim*dy,h = 80 mm

dy,h = h - d1,y,h = 130 mm
Výška tlačenej oblasti :
xB,y,h = [Asl,y,h*fyd] / [b*ξ*fcd] = 34.3 mm

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

xu,y,h ≤ xlim,y,h
42.9 mm

<

80.2 mm

Spĺňa
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Poloha neutrálnej osi :
my,D,h ≤ mRd,y,h

xu,y,h = xB,y,h/λ = 42.9 mm

54 kNm/m

<

66 kNm/m Spĺňa

Moment ohybovej odolnosti :

Využitie : 82.1%
Navrhujem : Φ16 po 150 mm

mRd,y,h = xB,y,h*b*fcd*(dy,h- xB,y,h*0.5) = 66 kNm/m

5.3.4 Posúdenie šmykovej odolnosti
Pre pozdĺžny smer :
VRd,c =[CRd,c*k*(100*ρ1*fck)1/3+k1*σcp]*bw*d s min. hodnotou VRd,cmin = (vmin+k1*σcp)*bw*d
VRd,max = 0,5bw*d*v*fcd
k=1+√(200/d) =

2.19

ρ1=Asl/bw*d =

0.007

Asl =

VRd,max = 637 kN
VRd,c = 103 kN
VRd,cmin = 88 kN
VEd ≤ max[VRd,c; VRd,cmin] ≤ VRd,max

1.01E+03 mm²

vmin = 0,035*k3/2*fck1/2 = 0.62 MPa

80 kN

σcp = Ned/Ac = 0.00 MPa

<

103 kN

<

637 kN

Nie je nutné navrhovať šmykovú výstuž

Pre priečny smer :
VRd,c =[CRd,c*k*(100*ρ1*fck)1/3+k1*σcp]*bw*d s min. hodnotou VRd,cmin = (vmin+k1*σcp)*bw*d
VRd,max = 0,5bw*d*v*fcd
k=1+√(200/d) =

2.19

ρ1=Asl/bw*d =

0.007

Asl =
vmin =

0,035*k3/2*f

VRd,max = 637 kN
VRd,c = 103 kN
VRd,cmin = 88 kN
VEd ≤ max[VRd,c; VRd,cmin] ≤ VRd,max

1.01E+03 mm²
ck

1/2

= 0.62 MPa

100 kN

σcp = Ned/Ac = 0.00 MPa

<

103 kN

<

637 kN

Nie je nutné navrhovať šmykovú výstuž

5.3.5 Posúdenie spriahnutia
Povrch :
Rozpätie :

L = 9.00 m

c= 0

Sklon šmyk. výstuže :

α = 90.0°

μ = 0.6

Šírka stykovej plochy :

bi = 1000 mm

Úsek 0-0,25L
Priečna smyková sila :

VEd = 300.00 kN

Úsek 0,25-0,5L
165.00 kN

Rameno vnútorných síl :

z = 596 mm

596 mm

Pomer pozdĺžnych síl v priereze :

β = 1.000

1.000

Priemer tŕňov :

Øsf = 16 mm

16 mm

Počet tŕňov na šírke bi :

nsf = 2 ks

2 ks

Osová vzdial. v pozdĺžnom smere :

ssf = 140 mm

250 mm

Plocha tŕňov v priečnom smere :

Asf = 4.021E+02 mm²

4.021E+02 mm²

Normálové napätie na jednotku pl. :

σn = 0.00 MPa

0.00 MPa

Stupeň vystuženia ρ = As/Ai :

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

ρ = 2.872E-03

1.608E-03
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Návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche : vRdi = c*fctd + μ*σn + ρ*fyd[μ*sin(α)+cos(α)] ≤ 0,5v*fcd
Pre úsek 0-0,25L :

vRdi,1 = 0.539 MPa

vEdi,1 = β*VEd,1/(z*bi) = 0.503 MPa

Pre úsek 0,25-0,5L :

vRdi,2 = 0.302 MPa

vEdi,2 = β*VEd,2/(z*bi) = 0.277 MPa

vEd,i ≤ vRdi

Posúdenie spriahnutia :
Pre úsek 0-0,25L :

0.503 MPa < 0.539 MPa Spriahnutie vyhovuje 93.3%

Pre úsek 0,25-0,5L :

0.277 MPa < 0.302 MPa Spriahnutie vyhovuje 91.6%

Účinná dĺžka slučky/tŕňa :

ls = 150.0 mm

Uhol medzi slučkou a rovinou príruby :

α = 90°
β = 0°

Dĺžka kotvenia slučky/tŕňa :

hs = 70.0 mm

Uhol vo vodor. rovine medzi kotevným

Priemer slučky/tŕňa :

ds = 16 mm

prútom a pozdĺžnou výstužou :

Prierezová plocha slučky/tŕňa :

As = 2.01E-04 m²

FEdi ≤ PRd

Návrh. pozdĺžna sila pripadajúca na tŕne : FEd = 2093.40 kN
Celkový počet tŕňov v pozdĺžnom smere :

nst = 26 ks

Počet vetiev :

nv = 2 ks

Návrhová odolnosť všetkých tŕňov :

2093.4 kN

<

2314.3 kN

Spriahovacie prvky vyhovujú 90.5%

PRd = 2314.32 kN

5.3.6 Zhrnutie návrhu spriahajúcej dosky
Návrh spriahajúcej dosky je nasledovný :
•
•
•
•

•

Hrúbka dosky
Trieda betónu/ ocele
Pozdĺžny smer
o Horný povrch
o Spodný povrch
Priečny smer
o Horný povrch
o Horný povrch
o Spodný povrch
Spriahajúce tŕne
o Vzdialenosť 0-0,25L
o Vzdialenosť 0,25-0,50L

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

200mm
C30/37/ B 500B
Ø12/á200mm
Ø16/á200mm
Ø16/á150mm (kraj)
Ø10/á150mm (stred)
Ø16/á150mm
Ø16/á140mm (2 kusy v reze)
Ø16/á250mm (2 kusy v reze)
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5.4 Návrh a posúdenie zvislých stienok
Zvislé stienky sa navrhujú v hrúbke 250mm z betónu C30/37. Vonkajšie stienky sú votknuté do
spriahajúcej dosky a vnútorné stienky sú kĺbovo spojené so spriahajúcou doskou.

5.4.1 Vnútorné sily
5.4.1.1

Vnútorné sily – vonkajšie stienky

Obr. 17 Ohybové momenty od MSÚ pre zvislý smer

Obr. 18 Ohybové momenty od MSÚ pre vodorovný smer
Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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5.4.1.2

Vnútorné sily – vnútorné stienky

Obr. 19 Ohybové momenty od MSÚ pre zvislý smer

Obr. 20 Ohybové momenty od MSÚ pre vodorovný smer

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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5.4.2 Posúdenie ohybovej odolnosti, zvislý smer
Pre návrh výstuže sa vyberá maximum dosiahnutých ohybových momentov. Tento návrh platí pre
oba typy stienok, nakoľko vznikajú približne rovnaké ohybové momenty.
Φsl,v = 16 mm
ssl,v = 150 mm
nsl,v = 6.67

h = 250 mm

mEd,v = 65.00 kNm/m

b = 1000 mm
Asl,v = 1.34E+03 mm²

Účinná výška prierezu :

Limitná hodnota neutrálnej osi :
ξlim = εcu3/( εcu3+ εyd) = 0.617

d1,v = c+Φsl,v+Φsl,v/2 = 65 mm

xlim,v = ξlim*dv = 114.119 mm

dv = h - d1,v = 185 mm

xu,v ≤ xlim,v

Výška tlačenej oblasti :
xB,v = [Asl,v*fyd] / [b*ξ*fcd] = 34.282 mm

42.85 mm

<

114.12 mm

Spĺňa

Poloha neutrálnej osi :
mEd,v ≤ mRd,v

xu,v = xB,v/λ = 42.852 mm

65.0 kNm/m

<

Moment ohybovej odolnosti :

97.8 kNm/m Spĺňa
Využitie : 66.44%

Navrhujem : Φ16 po 150 mm

mRd,v = xB,v*b*fcd*(dv- xB,v*0.5) = 97.83 kNm/m
Posúdenie stupňa vystuženia :
As,vmin = 0,002Ac =

5.00E+02 mm²

As,vmin / Asl,v ≤ 1

Asl,v / As,vmax ≤ 1

Asl,v =

2.68E+03 mm²

0.19 < 1.0

0.27 < 1.0

As,vmax = 0,04*h*b =

1.00E+04 mm²

Vyhovuje

Vyhovuje

μ = Asl,v / [b*dv] = 1.45%

Návrh vodorovnej výstuže : Ø12/á150mm
As,hmin = max[25%Asl,v;0,001Ac] = 6.70E+02 mm²
Asl,h =

7.54E+02 mm²

As,hmin / Asl,h ≤ 1
0.89 < 1.0
Vyhovuje

5.4.3 Zhrnutie návrhu zvislých stienok
Návrh zvislých stienok je nasledovný :
•
•
•

Hrúbka stienky
Trieda betónu/ ocele
Vystuženie
o Zvislý smer
o Vodorovný smer
o Spony

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

250mm
C30/37/ B 500B
Ø16/á150mm
Ø12/á150mm
Ø8/raster 300x300mm
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6.

Stanovenie zaťažiteľnosti NK : Nový stav

Uvedená zaťažiteľnosť platí pre novo zrekonštruovanú nosnú konštrukciu predmetného mostného
objektu 583-025. Stanovenie zaťažiteľnosti vychádza z rovnakého statického výpočtového modelu aký je
uvedený v kap.5 a pre príslušné zaťažovacie schémy uvedené v kap.4.

6.1 Overenie vnútorných síl na zaťažiteľnosť
6.1.1 Ohybová únosnosť pre zaťažiteľnosť
Zistená výstuž :

12x Ø22 (v dvoch radách po 8 a 4kusy)

Ohybová odolnosť prvku :

MRd = 941,6kNm

Tab. 2

Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

Návrhové ohybové odolnosti od daných zaťažiteľností

MEd,i [kNm]
663
661
670

MEd,G+Q,i [kNm]
345
360
360

MEd,qD,i [kNm]
318
301
310

Vj,Norm [t]
32
90
300

Overenie zaťažiteľnosti :
Posúdenie zaťažiteľnosti :

Vj,i = [(MRd - MEd,G+Q,i / MEd,qD,i) *α ]* Vj,Norm

Klasifikačný stupeň :

III

Súčiniteľ stavebného stavu mosta :

α = 1.0

Redukčný súčiniteľ normálnej zať. :

ν = 1.0

Faktor normálnej zaťažiteľnosti :

Fz = 1.88

Normálna zaťažiteľnosť :

Vn = 60.0 t

Nie je nutné obmedzenie

Výhradná zaťažiteľnosť :

Vr = 173.9 t

Nie je nutné obmedzenie

Výnimočná zaťažiteľnosť :

Ve = 562.9 t

Nie je nutné obmedzenie

6.1.2 Šmyková únosnosť pre zaťažiteľnosť
Zistená výstuž :

4-strižný Ø12/cca á150m

Šmyková odolnosť prvku :

VRd,c = 495,9kN

Tab. 3

Normálna zať.
Výhradná zať.
Výnimočná zať.

Návrhové ohybové odolnosti od daných zaťažiteľností

VEd,i [kNm]
411
381
282

VEd,G+Q,i [kNm]
224
223
143

VEd,qD,i [kNm]
187
158
139

Vj,Norm [t]
32
90
300

Overenie zaťažiteľnosti :
Posúdenie zaťažiteľnosti :

Vj,i = [(VRd - VEd,G+Q,i / VEd,qD,i) *α ]* Vj,Norm

Klasifikačný stupeň :

III

Súčiniteľ stavebného stavu mosta :

α = 1.0

Redukčný súčiniteľ normálnej zať. :

ν = 1.0

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu
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Faktor normálnej zaťažiteľnosti :

Fz = 2.69

Normálna zaťažiteľnosť :

Vn = 86.0 t

Nie je nutné obmedzenie

Výhradná zaťažiteľnosť :

Vr = 286.8 t

Nie je nutné obmedzenie

Výnimočná zaťažiteľnosť :

Ve = 1259.5 t

Nie je nutné obmedzenie

6.2 Zhrnutie overenia a stanovenie zaťažiteľnosti NK
Overenie preukázalo splnenie nosnej konštrukcie prenášať zaťaženie normovej zaťažiteľnosti.
Jednotlivé zaťažiteľnosti sa stanovujú nasledovne :
•
•
•

Normálna zaťažiteľnosť :
Výhradná zaťažiteľnosť :
Výnimočná zaťažiteľnosť :

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

60 t
173 t
562 t
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7.
Záver statického výpočtu : Návrh a stanovenie zaťažiteľnosti
nového stavu NK
Všetky prvky konštrukcie boli navrhnuté a posúdené podľa platných STN a STN EN. Navrhnutá
konštrukcia je stabilná a vyhovuje pre najnepriaznivejšiu kombináciu vnútorných síl.
Statickým posudkom bolo preukázané splnenie základnej požiadavky na stavby – mechanickej
odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d ods. 1. písm. a) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov (Stavebný zákon) a sú splnené podmienky spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, používateľnosti
a trvanlivosti) stavby.
Statickým výpočtom bola overená zaťažiteľnosť predmetnej nosnej konštrukcie mostného objektu,
pri ktorej je preukázané splnenie normovej zaťažiteľnosti podľa platných technických predpisov 02/2016.
Zaťažiteľnosť sa stanovuje nasledovne :
•
•
•

Normálna zaťažiteľnosť :
Výhradná zaťažiteľnosť :
Výnimočná zaťažiteľnosť :

Prešov, júl 2017

Statický výpočet zaťažiteľnosti : Návrh nového stavu

60 t
173 t
562 t

Vypracoval:

Ing. Radoslav Fotta
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-026
Zázrivá
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

4650

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 31,285
C 8,5/80
potok Žakov
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v smerovom oblúku / v klesaní
šikmý
masívny
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov IZM18/10
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
7,56 m
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

16,56 m
L 55°
8,70 m
10,95 m
ľavá 1,30 m, pravá 2,50 m
pravy 1,50 m
12,50 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

2,70 m
0,70-0,85 m
7,56 x 12,50 = 94,50 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Žakov na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej
stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky
poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.
Na pravej strane je navrhnutý chodník šírky od autobusovej zástavky po odbočku do obytnej časti
Petrová, prechádzajúci aj cez most 583-026.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Zázrivá (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Žakov na ceste II/583. Pod mostom je potok Žakov regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 9,0 m, na moste 10,0 m a za mostom cca 8,50 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
komunikácia v mieste mosta je v klesaní -2,50%, smerovo v smerovom oblúku. Ako ZBZ slúži v mieste
mosta staré zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou a mostné zábradlie so zvislou výplňou.
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2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
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Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 31,27 (ZÚ) – KM 31,311 (KÚ). Dĺžka úpravy je 41,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva v smerovom oblúku cca R=235 m. Os cesty sa pred a za
mostom plynulo napojí na jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia projektant vychádzal
z nasledovných okrajových podmienok:
-

Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 1,30 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 2,50 m s chodníkom
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Šírka medzi obrubami bude na moste 8,70 m, čo zodpovedá kategórií C8,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -2,50%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa časti poškodených koncov železobetónovej mostovky
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Odvŕtajú sa odvetrávacie otvory ø50 mm na každom konci nosníka KA-73 s osadením ochrannej
mriežky proti vniku vtákov
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
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Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovým štrkovým klinom dĺžky 2,0 m.
Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod
vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Opory sú založené pravdepodobne plošne.
Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne založenými) sú monoliticky
spojené s krajnými oporami. Betóny existujúcich konštrukcií sú pomerne zachovalé (vzhľadom na vek
mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny.
Nosníky IZM18/10 sú ukončené koncovými priečnikmi lícujúce rub opory. Úprava koncových
priečnikov bude v rámci dobetonávky ukončenia nosnej konštrukcie s okapovým nosom na rube opory.
Horný povrch existujúcich krídiel bude odbúraný – odstránený bude rozrušený betón, aby bolo
možné vybetónovať pevný podklad pre osadenie nových ríms. Dobetonávka krídel je prepojená
s jestvujúcim krídlom lepenými kotvami ø 16 á=200 mm. Hrúbka pribetonávky je premenlivá, priemerne
cca 0,6 m. Dĺžka drieku opôr sa nezmení.
Kotvenie dobetonávok opôr a krídiel bude zabezpečené betonárskou výstužou chemicky vlepenou
do vývrtu v pôvodných konštrukciách. Detaily kotvenia jednotlivých prvkov sú vo výkresovej časti PD.
Nakoľko bola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta, ktorá voči zameranému stavu vykazovala
rozdiely, je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar uvádzaný podľa pôvodnej PD. Z toho dôvodu je
nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti mosta bol na stavbu privolaný
projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované riešenie.
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3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a lícne plochy
krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA - SPRIAHUJÚCA DOSKA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvoria prefabrikované predpäté nosníky typu IZM18/10
v počte 12 ks, ukončených koncovými priečnikmi. Nosníky sú v stykovaní nosníkov zatečené
s degradovaným betónom, na niektorých miestach je krycia vrstva výstuže je opadaná, výstuž je
skorodovaná.
Nová spriahajúca doska bude spriahnutá s jestvujúcou doskou spriahajúcimi tŕňmi ø 16
rozmiestnených podľa PD. Geometriu rozloženia spriahajúcich tŕňov je potrebné upresniť podľa
skutočného rozloženia nosníkov IZM18/10. Geometricky sa nosná konštrukcia nezmení ani šírkovo ani
dĺžkovo. Šírka dosky NK je 11,95 m a celková dĺžka je 10,67 m. Spriahajúca doska bude vybetónovaná
v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka spriahajúcej dosky je premenlivá vzhľadom na priečny jednostranný premelivý sklon a to
min.0,15-0,30 m. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon vozovky na moste (priečny premelivý
jednostranný, pozdĺžny -2,50%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Jestvujúce nosníky nosnej konštrukcie sú uložené na vrstve asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, spriahajúca doska bude ukončená za rubom
opory s okapovým nosom. Vo obrusnej vrstve vozovky sa nad škárou medzi nk a prechodovým klinom
zareže priečna dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

ACO 11-I PMB modifikovaný
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
ACO 11-I PMB moidifikovaný

STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
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5 mm
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 10,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 20,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- CBGM C5/6
STN 73 6124
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 1300 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 2500 mm, sklon 2,5% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a na pravej vonkajšej
strane odrazného pruhu bude ukotvené mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
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Na pravej strane mosta pred a za mostom sa na chodníkovú rímsu napojí chodník pre peších
šírky 2,0 m s cestným obrubníkom. Pochôdzna plocha chodníka je navrhnutá zo zámkovej dlažby hr.60
mm ukladaná do pieskového podsypu. Ukončenie chodníka ja definované priestorom zástavky
a odbočkou cesty.
3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Za mostom sa na konci krídel pomocou
opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste nie sú
navrhnutá povrchové odvodňovače.
V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a priečne nad oporou č.2. Tento
bude zaústený do mostného podpovrchového odvodňovača, alebo odvodňovacej trubičky v počte 2 ks.
Podpovrchové odvodňovače budú umiestnené v škáre medzi dvomi nosníkmi, kde bude odvŕtaný otvor
pre tvarovku ø50 mm ukončenú 100 mm pod spodnú hranu nk.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou. Na pravej
rímse bude ukotvené aj mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo, alebo je navrhnuté na minimálnej dĺžke s ukončením dlhým výškovým nábehom.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Pod mostom je koryto potoka opevnené prefabrikovanými prvkami, ktoré sú v niektorých časti
poškodené. Poškodené časti zo zatrávňovacích prefabrikátov sa rozoberú a položia nové prefabrikáty do
betónového podkladu hr.100 mm so štrkovým podsypom. Doplnenie opevnenia od jestvujúceho
opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka so
zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5 m na každú stranu. Na ľavej strane pred
a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových tvaroviek ukladaných do betónu na
štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m z kamennej dlažby ukladanej do betónu
hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt nepredpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode).
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3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.

4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
- Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
- ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
- Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
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- Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
- Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
- Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3
Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.
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5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
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pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko
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1.

Úvod

1.1

Základné údaje mostného objektu

Druh prevádzanej komunikácie
cesta druhej triedy II/583
Staničenie na ceste II/583
km 31,285
Kategória cesty
C 8,5/80
Prekážka
potok Žakov
Počet mostovkových podlaží
jednopodlažný most
Výšková poloha mostovky
horná mostovka
Meniteľnosť základnej polohy
nepohyblivý most
Doba trvania
most trvalý
Priebeh trasy na moste
v smerovom oblúku / v klesaní
Situatívne usporiadanie
šikmý
Hmotná podstata
masívny
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov IZM18/10
Východzia charakteristika
doskový
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu otvorene usporiadaný
Obmedzenie voľnej výšky na moste
voľna výška neobmedzená
Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia
Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka
Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie

1.2

1
7,56 m
16,56 m
L 55°
8,70 m
10,95 m
ľavá 1,30 m, pravá 2,50 m
pravy 1,50 m
12,50 m
2,70 m
0,70-0,85 m
7,56 x 12,50 = 94,50 m2
normové

Princípy a postupy použité v statickom výpočte.

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem/ ustanovení:
Slovenské technické normy :
•
•
•
•

STN EN 1990

Zásady navrhovania konštrukcií
STN EN 1991-1-1 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia Objemová tiaž,
vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
STN EN 1991-1-4 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženia vetrom
STN EN 1991-1-5 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia Zaťaženia účinkami
teploty
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•
pravidlá a
•
navrhovanie
•

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné
pravidlá pre budovy
STN EN 1992-2 Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 2: Betónové mosty,
a konštruovanie
TP 02/2016
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

Literatúra :
•
•
•
•
•
•

Doc. Ing. Vlastimil Kukaň, CSc., Ing. Michal Drahorád, Ing. Tomáš Dvorský: Betónové
mosty; Zatížitelnost, Doploňkové skriptum. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03633-4.
Ing. Roman Šafář, Ph.D. a kolektív: Návrh předpjatého mostu podle Eurokódu, Cvičení.
Praha: 2009. ISBN 978-80-01-04433-9.
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušk, CSc., Doc. Ing. Vlastimil Kukaň, CSc., Ing. Roman Šafář:
Betónové mosty 10, Cvičení. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02853-4.
Prof. Ing. Jiří Strásky, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D.: Betónové mosty II, Modul M02,
Analýza betónových mostu. Brno: 2007.
Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD, Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD, Doc. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD:
Betónové konštrukcie; Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava: BETONING, s.r.o., 2005. ISBN 80969422-5-5
Ing. František Man: Tabulky pro navrhování železobetonových průrezů namáhaných na
ohyb, odborná príručka pro projektanty. Praha: SNTL, 1962. 04-720-62.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Statický výpočet

strana 3/22

Stavba: 2840 – II/583 mosty Dolný Kubín
Objekt: 583-026
Stupeň: DSP,DRS

1.3

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie

Na zadaný výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia, ktoré sú uvedené v kap.4. Z daných
zaťažovacích stavov sa vytvorili kombinácie, ktorých základné tvary sú uvedené nižšie.
Medzný stav únosnosti :
•

Kombinácie zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie :
• EQU (súbor A)

•

STR/GEO (súbor B)

•

STR/GEO (súbor C)

•

Kombinácia zaťažení pri mimoriadnych návrhových situáciách :

•

Kombinácia zaťažení pri seizmických návrhových situáciách :

Medzný stav použiteľnosti :
•

Charakteristická kombinácia :

•

Častá kombinácia :
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•

Kvázi-stála kombinácia :

•

Menej-častá kombinácia :

Medzný stav únavy :
•

Základná kombinácia + cyklické zaťaženie:

Výpočet vnútorných síl od jednotlivých kombinácií zaťažení je spracovaný programom STRAP v zmysle technických
noriem uvedených v kap.1.2.
Posúdenie konštrukčných prvkov mostného objektu je spracované v programe Excel a Strap.
Pri posúdení zaťažiteľnosti sa používa menej priaznivá kombinácia STR/GEO (súbor B) rovnica B a C.
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2.

Geometria mosta

Obr. 1
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Obr. 2
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3.

Použité materiály

3.1

Druhy materiálov

Na konštrukcii sa uvažuje s týmito materiálmi a ich triedami :
•
•

3.2

Betón
o
o
Oceľ
o
o

Nosná konštrukcia
Spriahajúca doska

B330 (C20/25)
C30/37

Betonárska výstuž
Betonárska výstuž

10 425V
B 500B

Charakteristiky pevnostných tried materiálov

Betón B330 (C20/25)
Charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku vo veku 28dní

fck (MPa)

20

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku vo veku 28dní

fck,cube (MPa)

25

Stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu

fcm (MPa)

28

Stredná hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu

fctm (MPa)

1,92,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 5%-ný fraktil

fctk,0,05 (MPa)

1,5

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 95%-ný fraktil

fctk,0,95 (MPa)

2,9

Sečnicový modul pružnosti betónu

Ecm (GPa)

30

Súčiniteľ dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

αT (1/°C)

1,0.10-5

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

410

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

210

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

500

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

210

Betonárska výstuž 10 425

Betonárska výstuž B 500B
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4.

Výpočet zaťažení

4.1

Stále zaťaženia "G"
4.1.1

Vlastná tiaž

Vlastná tiaž všetkých betónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 24kN/m3 pre
železobetónové častí konštrukcie je to 25 kN/m3.

4.1.2
•
•
•

4.2

Mostný zvršok

Vozovka s izoláciou:
Ľavá rímsa – vlastná tiaž:
o vyčnievajúca časť
o zábradľové zvodidlo
Pravá rímsa – vlastná tiaž:
o vyčnievajúca časť
o zábradľové zvodidlo

1,4.25.0,09
= 3,10kN/m2
25.0,250
= 6,25kN/m2
25.0,51.0,11
= 1,40kN/m
1,2kN/m'
25.0,250
= 6,25kN/m2
25.0,51.0,11
= 1,40kN/m
1,2kN/m'

Premenné zaťaženia "Q"
4.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou - zvislé zaťaženie

4.2.1.1 Normálna zaťažiteľnosť
Normálna zaťažiteľnosť je stanovená :
Normálna zaťažiteľnosť vychádza z faktora normálnej zaťažiteľnosti "Fz". Tento faktor vyjadruje schopnosť mostu
prenášať základné premenné zaťaženie vyjadrené zaťažovacou schémou LM1 podľa STN EN 1991-2, ktoré sa
používa pre celkové aj lokálne overenie konštrukcie. Normálne zaťaženie sa kombinuje s ostatnými dopravnými
zaťaženiami.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Statický výpočet

strana 9/22

Stavba: 2840 – II/583 mosty Dolný Kubín
Objekt: 583-026
Stupeň: DSP,DRS
Obr. 3

Zaťažovacia schéma pre normálnu zaťažiteľnosť

4.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
Ak je nutné určenie zaťažiteľnosti na jednu nápravu použije sa schéma zaťaženia LM2 podľa čl. 4.3.3 STN EN 19912. Uvažuje sa kolesová plocha podľa čl. 2.15 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 4

Zaťažovacia schéma pre určenie zaťažiteľnosti na jednu nápravu

4.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť
Výhradná zaťažiteľnosť je stanovená :
Model vozidla pre výhradnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 900/150 podľa STN EN 19912 čl. A.2(1). výhradné zaťaženie sa kombinuje s ostatnými dopravnými zaťaženiami.
Súčiniteľ ψ0,1 sa uvažuje hodnotou 0,75.
Dynamický súčiniteľ :
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Obr. 5

Zaťažovacia schéma pre výhradnú zaťažiteľnosť

4.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
Výnimočná zaťažiteľnosť je stanovená :
Model vozidla pre výnimočnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 3000/240 podľa
A.2(1) STN EN 1991-2. Pre umiestnenie vozidla na moste platí čl. 2.16 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 6

4.3

Zaťažovacia schéma pre výnimočnú zaťažiteľnosť

Výpočtový model

Zaťažiteľnosť bola posúdená uz na navrhovanom , novom stave konštrukcie (po rekonštrukcii).
Výpočtový FEM model nosnej konštrukcie je vytvorený v programe STRAP, a pozostáva z prútových prvkov.
Jednotlivé prvky sú určené svojimi materiálovými a geometrickými charakteristikami.
Na základe projektovej dokumentácie pôvodného stavu sa z dostupných údajov vypočítalo množstvo výstuže, ktoré
by sa v nosnej konštrukcii mohlo nachádzať. Uvažovalo sa s premenným zaťažením a normami platnými pre rok
1990.
Hlavný model nosnej konštrukcii pozostáva zo železobetónovýchproste uložených nosníkov, ktoré pôsobia ako
žalúziová doska.
Model je zaťažený vyššie uvedenými zaťaženiami, z ktorých sú vytvorené kombinácie pre MSÚ a MSP. Výsledkom
výpočtu sú hodnoty vnútorných síl.
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Obr. 7

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

3D model
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4.4

Vnútorné sily na nosnej konštrukcii
4.4.1

Vnútorné sily od MSÚ

4.4.1.1 Vlastná tiaž

4.4.1.2 Mostný zvršok

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Statický výpočet

strana 13/22

Stavba: 2840 – II/583 mosty Dolný Kubín
Objekt: 583-026
Stupeň: DSP,DRS

4.4.1.3 Normálna zaťažiteľnosť

Obr. 8

Vnútorné sily od normálnej zaťažiteľnosti

Obr. 9

Vnútorné sily od výhradnej zaťažiteľnosti

4.4.1.4 Výhradná zaťažiteľnosť
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4.4.1.5 Výnimočná zaťažiteľnosť

Obr. 10 Vnútorné sily od výnimočnej zaťažiteľnosti
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5.

Mechanická odolnosť vnútorného pozdĺžníka v krajnom poli

Ako kritický prvok konštrukcie mosta bol priebehu vnútorných síl z FEM analýzy vybraný vnútorny priečnik
krajného poľa.

5.1

Ohybová odolnosť prierezu
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5.2

Šmyková odolnosť prierezu
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5.3 Zaťažiteľnosť nosníka
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5.3.1 Výpočet ohybovej zaťažiteľnosti
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5.3.1

Výpočet šmykovej zaťažiteľnosti

V Prešove 08/2017
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Vypracoval: Ing. Stanislav Ivan
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1.

Úvod

1.1

Základné údaje mostného objektu

Druh prevádzanej komunikácie
cesta druhej triedy II/583
Staničenie na ceste II/583
km 31,285
Kategória cesty
C 8,5/80
Prekážka
potok Žakov
Počet mostovkových podlaží
jednopodlažný most
Výšková poloha mostovky
horná mostovka
Meniteľnosť základnej polohy
nepohyblivý most
Doba trvania
most trvalý
Priebeh trasy na moste
v smerovom oblúku / v klesaní
Situatívne usporiadanie
šikmý
Hmotná podstata
masívny
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov IZM18/10
Východzia charakteristika
doskový
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
otvorene usporiadaný
Obmedzenie voľnej výšky na moste
voľna výška neobmedzená
Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia
Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka
Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie

1.2

1
7,56 m
16,56 m
L 55°
8,70 m
10,95 m
ľavá 1,30 m, pravá 2,50 m
pravy 1,50 m
12,50 m
2,70 m
0,70-0,85 m
7,56 x 12,50 = 94,50 m2
normové

Princípy a postupy použité v statickom výpočte.

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem/ ustanovení:
Slovenské technické normy :
•
•
•
•

STN EN 1990

Zásady navrhovania konštrukcií
STN EN 1991-1-1 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia Objemová tiaž,
vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
STN EN 1991-1-4 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženia vetrom
STN EN 1991-1-5 Zaťaženia konštrukcií; Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia Zaťaženia účinkami
teploty
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•
pravidlá a
•
navrhovanie
•

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 1-1: Všeobecné
pravidlá pre budovy
STN EN 1992-2 Navrhovanie betónových konštrukcií; Časť 2: Betónové mosty,
a konštruovanie
TP 02/2016
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

Literatúra :
•
•
•
•
•
•

Doc. Ing. Vlastimil Kukaň, CSc., Ing. Michal Drahorád, Ing. Tomáš Dvorský: Betónové
mosty; Zatížitelnost, Doploňkové skriptum. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03633-4.
Ing. Roman Šafář, Ph.D. a kolektív: Návrh předpjatého mostu podle Eurokódu, Cvičení.
Praha: 2009. ISBN 978-80-01-04433-9.
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušk, CSc., Doc. Ing. Vlastimil Kukaň, CSc., Ing. Roman Šafář:
Betónové mosty 10, Cvičení. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02853-4.
Prof. Ing. Jiří Strásky, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D.: Betónové mosty II, Modul M02,
Analýza betónových mostu. Brno: 2007.
Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD, Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD, Doc. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD:
Betónové konštrukcie; Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava: BETONING, s.r.o., 2005. ISBN 80969422-5-5
Ing. František Man: Tabulky pro navrhování železobetonových průrezů namáhaných na
ohyb, odborná príručka pro projektanty. Praha: SNTL, 1962. 04-720-62.
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1.3

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie

Na zadaný výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia, ktoré sú uvedené v kap.4. Z daných
zaťažovacích stavov sa vytvorili kombinácie, ktorých základné tvary sú uvedené nižšie.
Medzný stav únosnosti :
•

Kombinácie zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie :
• EQU (súbor A)

•

STR/GEO (súbor B)

•

STR/GEO (súbor C)

•

Kombinácia zaťažení pri mimoriadnych návrhových situáciách :

•

Kombinácia zaťažení pri seizmických návrhových situáciách :

Medzný stav použiteľnosti :
•

Charakteristická kombinácia :

•

Častá kombinácia :
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•

Kvázi-stála kombinácia :

•

Menej-častá kombinácia :

Medzný stav únavy :
•

Základná kombinácia + cyklické zaťaženie:

Výpočet vnútorných síl od jednotlivých kombinácií zaťažení je spracovaný programom STRAP v zmysle technických
noriem uvedených v kap.1.2.
Posúdenie konštrukčných prvkov mostného objektu je spracované v programe Excel a Strap.
Pri posúdení zaťažiteľnosti sa používa menej priaznivá kombinácia STR/GEO (súbor B) rovnica B a C.
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2.

Geometria mosta

Obr. 1
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Obr. 2
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3.

Použité materiály

3.1

Druhy materiálov

Na konštrukcii sa uvažuje s týmito materiálmi a ich triedami :
•
•

3.2

Betón
o
o
Oceľ
o
o

Nosná konštrukcia
Spriahajúca doska

B330 (C20/25)
C30/37

Betonárska výstuž
Betonárska výstuž

10 425V
B 500B

Charakteristiky pevnostných tried materiálov

Betón B330 (C20/25)
Charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku vo veku 28dní

fck (MPa)

20

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku vo veku 28dní

fck,cube (MPa)

25

Stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu

fcm (MPa)

28

Stredná hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu

fctm (MPa)

1,92,2

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 5%-ný fraktil

fctk,0,05 (MPa)

1,5

Charakteristická pevnosť betónu v centrickom ťahu, 95%-ný fraktil

fctk,0,95 (MPa)

2,9

Sečnicový modul pružnosti betónu

Ecm (GPa)

30

Súčiniteľ dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

αT (1/°C)

1,0.10-5

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

410

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

210

Charakteristická medza klzu

fyk (MPa)

500

Sečnicový modul pružnosti betónu

Es (GPa)

210

Betonárska výstuž 10 425

Betonárska výstuž B 500B
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4.

Výpočet zaťažení

4.1

Stále zaťaženia "G"
4.1.1

Vlastná tiaž

Vlastná tiaž všetkých betónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 24kN/m3 pre
železobetónové častí konštrukcie je to 25 kN/m3.

4.1.2
•
•
•

4.2

Mostný zvršok

Vozovka s izoláciou:
Ľavá rímsa – vlastná tiaž:
o vyčnievajúca časť
o zábradľové zvodidlo
Pravá rímsa – vlastná tiaž:
o vyčnievajúca časť
o zábradľové zvodidlo

1,4.25.0,09
= 3,10kN/m2
25.0,250
= 6,25kN/m2
25.0,51.0,11
= 1,40kN/m
1,2kN/m'
25.0,250
= 6,25kN/m2
25.0,51.0,11
= 1,40kN/m
1,2kN/m'

Premenné zaťaženia "Q"
4.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou - zvislé zaťaženie

4.2.1.1 Normálna zaťažiteľnosť
Normálna zaťažiteľnosť je stanovená :
Normálna zaťažiteľnosť vychádza z faktora normálnej zaťažiteľnosti "Fz". Tento faktor vyjadruje schopnosť mostu
prenášať základné premenné zaťaženie vyjadrené zaťažovacou schémou LM1 podľa STN EN 1991-2, ktoré sa
používa pre celkové aj lokálne overenie konštrukcie. Normálne zaťaženie sa kombinuje s ostatnými dopravnými
zaťaženiami.
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Obr. 3

Zaťažovacia schéma pre normálnu zaťažiteľnosť

4.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
Ak je nutné určenie zaťažiteľnosti na jednu nápravu použije sa schéma zaťaženia LM2 podľa čl. 4.3.3 STN EN 19912. Uvažuje sa kolesová plocha podľa čl. 2.15 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 4

Zaťažovacia schéma pre určenie zaťažiteľnosti na jednu nápravu

4.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť
Výhradná zaťažiteľnosť je stanovená :
Model vozidla pre výhradnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 900/150 podľa STN EN 19912 čl. A.2(1). výhradné zaťaženie sa kombinuje s ostatnými dopravnými zaťaženiami.
Súčiniteľ ψ0,1 sa uvažuje hodnotou 0,75.
Dynamický súčiniteľ :
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Obr. 5

Zaťažovacia schéma pre výhradnú zaťažiteľnosť

4.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
Výnimočná zaťažiteľnosť je stanovená :
Model vozidla pre výnimočnú zaťažiteľnosť zodpovedá triede zvláštnych vozidiel 3000/240 podľa
A.2(1) STN EN 1991-2. Pre umiestnenie vozidla na moste platí čl. 2.16 STN EN 1991-2/NA.

Obr. 6

4.3

Zaťažovacia schéma pre výnimočnú zaťažiteľnosť

Výpočtový model

Zaťažiteľnosť bola posúdená uz na navrhovanom , novom stave konštrukcie (po rekonštrukcii).
Výpočtový FEM model nosnej konštrukcie je vytvorený v programe STRAP, a pozostáva z prútových prvkov.
Jednotlivé prvky sú určené svojimi materiálovými a geometrickými charakteristikami.
Na základe projektovej dokumentácie pôvodného stavu sa z dostupných údajov vypočítalo množstvo výstuže, ktoré
by sa v nosnej konštrukcii mohlo nachádzať. Uvažovalo sa s premenným zaťažením a normami platnými pre rok
1990.
Hlavný model nosnej konštrukcii pozostáva zo železobetónovýchproste uložených nosníkov, ktoré pôsobia ako
žalúziová doska.
Model je zaťažený vyššie uvedenými zaťaženiami, z ktorých sú vytvorené kombinácie pre MSÚ a MSP. Výsledkom
výpočtu sú hodnoty vnútorných síl.
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Obr. 7

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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3D model
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4.4

Vnútorné sily na nosnej konštrukcii
4.4.1

Vnútorné sily od MSÚ

4.4.1.1 Vlastná tiaž

4.4.1.2 Mostný zvršok
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4.4.1.3 Normálna zaťažiteľnosť

Obr. 8

Vnútorné sily od normálnej zaťažiteľnosti

Obr. 9

Vnútorné sily od výhradnej zaťažiteľnosti

4.4.1.4 Výhradná zaťažiteľnosť
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4.4.1.5 Výnimočná zaťažiteľnosť

Obr. 10 Vnútorné sily od výnimočnej zaťažiteľnosti
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5.

Mechanická odolnosť vnútorného pozdĺžníka v krajnom poli

Ako kritický prvok konštrukcie mosta bol priebehu vnútorných síl z FEM analýzy vybraný vnútorny priečnik
krajného poľa.

5.1

Ohybová odolnosť prierezu
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5.2

Šmyková odolnosť prierezu
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5.3 Zaťažiteľnosť nosníka
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5.3.1 Výpočet ohybovej zaťažiteľnosti
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5.3.1

Výpočet šmykovej zaťažiteľnosti
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6.
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Zázrivá
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

26454/2

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 32,435
C 7,5/80
potok Petrovský
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v smerovom oblúku / v klesaní
šikmý
masívny
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov KA-73
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia
Rozpätia polí

1
13,18 m
15,26 m
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Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

22,650
P 52°
9,5 m
9,5 m
ľavá 1,05 m, pravá 1,05 m
11,60 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

4,10 m
0,92-1,00 m
13,18 x 11,60 = 152,89 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Petrovský na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta,
spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú
vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Zázrivá (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Petrová na ceste II/583. Pod mostom je potok Petrová regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 8,4 m, na moste 9,2 m a za mostom cca 8,4 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
komunikácia v mieste mosta je v klesaní 3,5%, smerovo v smerovom oblúku. Ako ZBZ slúži v mieste
mosta staré zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou.

2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
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stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
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Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 32,414 (ZÚ) – KM 32,455 (KÚ). Dĺžka úpravy je 41,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva v smerovom oblúku cca R=381 m. Os cesty sa pred a za
mostom plynulo napojí na jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia projektant vychádzal
z nasledovných okrajových podmienok:
-

Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 1,05 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 1,05 m
Šírka medzi obrubami bude na moste 9,5 m, čo zodpovedá kategórií C9,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
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Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -3,5%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa časti poškodených koncov železobetónovej mostovky
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Odvŕtajú sa odvetrávacie otvory ø50 mm na každom konci nosníka KA-73 s osadením ochrannej
mriežky proti vniku vtákov
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
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3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovým štrkovým klinom dĺžky 2,0 m.
Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod
vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
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stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Opory sú založené pravdepodobne plošne.
Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne založenými) sú monoliticky
spojené s krajnými oporami. Betóny existujúcich konštrukcií sú pomerne zachovalé (vzhľadom na vek
mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny.
Nosníky KA-73 sú ukončené koncovými priečnikmi lícujúce rub opory. Úprava koncových priečnikov
bude v rámci dobetonávky ukončenia nosnej konštrukcie s okapovým nosom na rube opory.
Horný povrch existujúcich krídiel bude odbúraný – odstránený bude rozrušený betón, aby bolo
možné vybetónovať pevný podklad pre osadenie nových ríms. Dobetonávka krídel je prepojená
s jestvujúcim krídlom lepenými kotvami ø 16 á=200 mm. Hrúbka pribetonávky je premenlivá, priemerne
cca 0,6 m. Dĺžka drieku opôr sa nezmení.
Kotvenie dobetonávok opôr a krídiel bude zabezpečené betonárskou výstužou chemicky vlepenou
do vývrtu v pôvodných konštrukciách. Detaily kotvenia jednotlivých prvkov sú vo výkresovej časti PD.
Nakoľko nebola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar iba
odhadovaný. S toho dôvodu je nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti
mosta bol na stavbu privolaný projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované
riešenie.
3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
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Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a lícne plochy
krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA - SPRIAHUJÚCA DOSKA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvoria prefabrikované predpäté nosníky typu KA-73 v počte
11 ks, ukončených koncovými priečnikmi. Nosníky sú v stykovaní a v strede nosníkov zatečené
s degradovaným betónom, na niektorých miestach je krycia vrstva výstuže je opadaná, výstuž je
skorodovaná.
Nová spriahajúca doska bude spriahnutá s jestvujúcou doskou spriahajúcimi tŕňmi ø 16
rozmiestnených podľa PD. Geometriu rozloženia spriahajúcich tŕňov je potrebné upresniť podľa
skutočného rozloženia nosníkov KA-73, z dôvodu jestvujúceho predpätia vedeného v týchto nosníkoch.
Geometricky sa nosná konštrukcia nezmení ani šírkovo ani dĺžkovo. Šírka dosky NK je 11,30 m a celková
dĺžka je 17,50 m. Spriahajúca doska bude vybetónovaná v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka spriahajúcej dosky je premenlivá vzhľadom na priečny jednostranný sklon 3,5% a to
min.0,12-0,21 m. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon vozovky na moste (priečny 3,5 % jednostranný,
pozdĺžny -3,5%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Jestvujúce nosníky nosnej konštrukcie sú uložené na vrstve asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, spriahajúca doska bude ukončená za rubom
opory s okapovým nosom. Vo obrusnej vrstve vozovky sa nad koncom nosnej konštrukcie zareže priečna
dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

ACO 11-I PMB modifikovaný
STN EN 13 108-1
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
STN 73 6129
ACO 11-I PMB moidifikovaný
STN EN 13 108-1
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou
zapečaťujúca vrstva
STN 73 6242
Celkom
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ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
STN 73 6124
- CBGM C5/6
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 1050 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 1050 mm, sklon 4,0% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické bez rímsového prefabrikátu s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Za mostom sa na konci krídel pomocou
opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste nie sú
navrhnutá povrchové odvodňovače.
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V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a priečne nad oporou č.2. Tento
bude zaústený do mostného podpovrchového odvodňovača, alebo odvodňovacej trubičky v počte 2 ks.
Podpovrchové odvodňovače budú umiestnené v škáre medzi dvomi nosníkmi, kde bude odvŕtaný otvor
pre tvarovku ø50 mm ukončenú 100 mm pod spodnú hranu nk.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo, alebo je navrhnuté na minimálnej dĺžke s ukončením dlhým výškovým nábehom. Za ľavým
krídlom opory č.2 je z dôvodu malej vzdialenosti od mosta k spevnenej ploche a vjazdu na pozemok
navrhnuté ukončenie cestného zvodidla krátkym výškovým nábehom.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Pod mostom je koryto potoka opevnené prefabrikovanými prvkami, ktoré sú v niektorých časti
poškodené. Poškodené časti zo zatrávňovacích prefabrikátov sa rozoberú a položia nové prefabrikáty do
betónového podkladu hr.100 mm so štrkovým podsypom. Doplnenie opevnenia od jestvujúceho
opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka so
zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5 m na každú stranu. Na pravej strane
pred a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových tvaroviek ukladaných do betónu na
štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m z kamennej dlažby ukladanej do betónu
hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt nepredpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode).
3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.
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4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
-

konštrukcie
Železobetónová rímsa
ŽB doska
Spodná stavba – opory
Nadbetonávky krídiel
Betón pod dlažbu a tvarovky
Podkladný betón

betón podľa STN EN 206-1
C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3

Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
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hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava železničného telesa a priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
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Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
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pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-027
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti 583-027 v zmysle TP 104(02/2016, Zaťažiteľnosť
cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1987. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená 11-imi prefabrikátmi z
predpätého betónu KA-73 dĺžky 15m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
Štátny ústav pre projektovanie ...

Betónové konštrukcie (2008)
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov KA-73 dĺžky 912-15-18m
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

MDPaT SR

1.4

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk 1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj ,sup + ∑ γ Gj , inf .Gkj ,inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)
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.Gkj ,sup + ∑ γ Gj , inf .Gkj ,inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki

Gj , sup

j

i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Spádový betón:
-

Hrúbka:

130 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

0,13*25= 3,25 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

400 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,40*25= 10,0 kN/m2
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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4.

Výpočet zaťažiteľnosti existujúceho mosta

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s pozdĺžne umiestnených nosníkov simulujúcich mostné prefabrikáty a priečnych nosníkov zabezpečujúcich priečny roznos medzi hlavnými nosníkmi. Nosná konštrukcia je modelovaná ako žalúziová dosky. Jednotlivé lineárne elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými
a materiálovými charakteristikami.
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4.2

Mechanická odolnosťmostných prefabrikátov KA-73

4.2.1

Ohybová odolnosť nosníka

V ďalšom budeme posudzovať prierez nosníka (v strede rozpätia) s nasledovným predpätím:
č. kábla

1

2

3

4

5

6

7

drôty kábla

6ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

6ØPZ4,5

vzd. od horného okraja (mm)

50

585

650

650

650

650

650

počet káblov v nosníku

2

2

2

2

2

2

2

Predpätie je hladkých patentovaných drôtov PZ Ø4,5mm so zaručenou medzou pevnosti 1650MPa medzou
prieťažnostiσ02 = 1350MPa.
4.2.1.1 Prierez v strede rozpätia
Sila v predpínacej výstuži: Fpd= Ap.fpd=2.(2.6+5.12).15,9.(1350/1,15)= 2687kN
Plocha tlačenej oblasti:

Ac= Fpd/fcd,d= 2,687/23,33= 0,1225m2

Vzdialenosť ťažiska tlačenej oblasti od horného povrchu prierezu:
Moment únosnosti:

tc=66,3mm

MRd= fpd.Ap1.∑(ni.dpi) – Ac.fcd.tc
1173.15,9.106
.(2.6.0,05+2.12.0,585+(2.12+2.12+2.12+2.12).0,65+2.6.0,65)0,94.0,1225.23,3.0,0663= 1,582-0,178= 1,404MNm

V katalógových listoch mostných prefabrikátov KLMP 1/2009 vydaných MDPaT SR je stanovená únosnosť prefabrikátov KA-73 dĺ. 15m 938kNm. Pre 1. medzný stav, pri stanovení zaťažiteľnosti, použijeme ohybovú odolnosť veľkosti 1,35*938= 1266kNm. Táto hodnota je nižšia ako výpočtom stanovená (1404kNm).
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4.2.2

Šmyková odolnosť nosníka

4.3

Zaťažiteľnosť mosta

DSP(DRS)

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných predpätých nosníkov KA-73.
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Záver
Zaťažiteľnosť existujúceho mosta je nasledovná:
•
•
•
•

Normálna 30t
Výhradná 93t
Výnimočná 358t
Na jednu nápravu 15,2t

V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-027
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti rekonštruovaného mosta 583-027 v zmysle TP
104(02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1987. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená 11-imi prefabrikátmi z
predpätého betónu KA-73 dĺžky 15m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk. Nosníky sú spriahnuté spriahajúcou
doskou hr. min. 100mm
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
Štátny ústav pre projektovanie ...

Betónové konštrukcie (2008)
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov KA-73 dĺžky 912-15-18m
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

MDPaT SR

1.4

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk 1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)
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∑γ
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.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

Gj , sup

j

i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

270 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,27*25= 6,8 kN/m2
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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4.
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Výpočet zaťažiteľnosti mosta po rekonštrukcii

Zvýšenie mechanickej odolnosti a tuhosti nosníkov navrhujeme realizovať vybudovaním spriahajúcej dosky
minimálnej hrúbky 100mm (C30/37).

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s pozdĺžne umiestnených nosníkov simulujúcich mostné prefabrikáty a priečnych nosníkov zabezpečujúcich priečny roznos medzi hlavnými nosníkmi. Jednotlivé lineárne elementy
sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov KA-73 so spriahajúcou doskou

4.2.1

Ohybová odolnosť nosníka so spriahajúcou doskou
V ďalšom budeme posudzovať prierez nosníka so spr. doskou (v strede rozpätia) s nasledovným predpätím:
č. kábla

1

2

3

4

5

6

7

drôty kábla

6ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

6ØPZ4,5

vzd. od horného okraja (mm)

150

685

750

750

750

750

750

počet káblov v nosníku

2

2

2

2

2

2

2
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Predpätie je hladkých patentovaných drôtov PZ Ø4,5mm so zaručenou medzou pevnosti 1650MPa medzou
prieťažnostiσ02 = 1350MPa.
4.2.1.1 Prierez v strede rozpätia
Sila v predpínacej výstuži: Fpd= Ap.fpd=2. (2.6+5.12).15,9.(1350/1,15)= 2687kN
Plocha tlačenej oblasti:

Ac= Fpd/ fcd,d= 2,687/23,33= 0,1225m2

Vzdialenosť ťažiska tlačenej oblasti od horného povrchu prierezu:
Moment únosnosti:

tc=66,3mm

MRd= fpd.Ap1.∑(ni.dpi) – Ac.fcd.tc
1173.15,9.10-6.
(2.6.0,15+2.12.0,685+(2.12+2.12+2.12+2.12).0,75+2.6.0,65)0,94.0,1225.23,3.0,0663= 1,828-0,178= 1,650MNm

Vybudovaním spriahajúcej dosky min. hr. 100mm dôjde k nárastu vypočítanej ohybovej odolnosti nosníka
z 1404 na 1650kN, teda na 117,5%. Pre 1. medzný stav, pri stanovení zaťažiteľnosti rešpektujúc KLMP 1/2009, použijeme ohybovú odolnosť veľkosti 1,35*938*1,175= 1487kNm. Táto hodnota je nižšia ako výpočtom stanovená
(1650kNm).

4.2.2

Šmyková odolnosť nosníka so spriahajúcou doskou

4.3

Zaťažiteľnosť mosta

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných predpätých nosníkov KA-73 so spriahajúcou doskou.
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5.

DSP(DRS)

Návrh a posúdenie spriahnutia

Vstupné dáta - pôvodná konštrukcia
Materiál
C 35/45

Betón

fck = 35,0 MPa

Oceľ
αcc = 0,85

B500B
fyk = 500,0 MPa
γM = 1,15

fctk,0.05 = 2,2 MPa
γC = 1,5
fcd = 19,833 MPa

fyd = 434,8 MPa

fctd = 1,467 MPa
Ecs = 34000,0 MPa
Geometria
Hs = 700,0 mm

- výška prierezu

Asi = 0,326 m2

- plocha prierezu pôvodnej konstrukce

Isi = 0,02112 m4

- moment zotrvačnosti prierezu pôvodnej konstrukce

tsi = 350,0 mm

- poloha ťažiska prierezu pôvodnej konstrukce od spodnej hrany
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- rozpätie nosníka

Vstupné dáta - spriahujúca doska
Materiál
C 30/37

Betón

fck = 30,0 MPa

αcc = 0,85

fctk,0.05 = 2,0 MPa
γC = 1,5
fcd = 17,0 MPa
fctd = 1,333 MPa
Ecn = 33000,0 MPa
ϕ (t,t0) = 2,5400
ψL = 0,5
Ec,eff = 14537 MPa
Geometria
Spolupôsobiaca šírka dosky:
Hn = 100,0 mm

L0 = 14,4 m

b2 = 500,0 mm

be1 =

500,0 mm

b2k = 500,0 mm

be2 =

500,0 mm

beff = 1000,0 mm

- spolupôsobiaca šírka dosky

Ani = 0,1 m2
Ini = 8,3333E-05 m4

- plocha prierezu spriahujúcej dosky

tsi = 50,0 mm

- moment zotrvačnosti prierezu spriahujúcej dosky
- poloha ťažiska prierezu spriahujucej dosky od spodnej hrany dosky

Vstupné dáta - spriahnutá konštrukcia
Geometria
H = 800 mm
Ai = 0,426 m2
yhi = 356,1 mm
ydi = 443,9 mm

- výška ideálneho prierezu
- plocha ideálneho prierezu
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od hornej hrany
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od spodnej hrany

rs = 93,9 mm

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska pôvodneho prierezu

rn = 306,1 mm
Ii = 3,3447E-02 m4

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska spr. dosky

Sci = 3,0610E-02 m4

- moment zotrvačnosti ideálneho prierezu
- statický moment plochy spriahujúcej dosky

Šmyková sila od zmraštenia nového betónu
u = 1000 mm

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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- náhradná výška priečneho rezu dosky
εcd,0=

0,00032

- konečné pomerné pretvorenie z vysychania
- vek betónu v uvažovanom čase
- vek betónu na začiatku zmrašťovania
- pomerné pretvorenie z vysychania v uvažovanom čase

εcd (t) = 0,00027
εca,∝ = 0,00005

- pomerné pretvorenie od autogenného zmrašťovania

βas (t) = 1
εca (t) = 0,00005
εcs = 0,00032
σsr = 4,67 MPa
Nsr = 466,88 kN

- ťahové napätie od zmrašťovania

Msr = 142,91 kNm

- ohybový moment od zmrašťovania

σsr,d = 2,26 MPa
Fsr = 226,49 kN
γg = 1
Fsrd = 226,49 kN

- celkové pomerné pretvorenie od zmrašťovania
- ťahová sila od zmrašťovania
- výsledné napätie v doske
- výslednica napätia od zmrašťovania v doske na jednotku dĺžky
- súčiniteľ zaťaženia
- návrhová výslednica napätia od zmrašť. v doske na jednotku dĺžky

Šmyková sila od vnútorného zaťaženia
Návrhová zvislá šmyková
sila
Ted1 = 301,0 kN
Ted2 = 156,0 kN

- šmyková sila pre úsek 0 - 0.25xL
- šmyková sila pre úsek 0.25xL - 0.5xL

Šmyková sila medzi doskou a pôvodným prierezom
VEd1 = 418,056 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0 - 0.25xL

VEd2 = 216,667 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0.25xL - 0.5xL

VEdI1 = 644,55 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0 - 0.25xL

VEdI2 = 443,161 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0.25xL - 0.5xL

Šmykové spojenie
Šmyková únosnosť nevystuženého styku
Povrch

hladký
c = 0,35
µ = 0,6
bI = 1,0 m
fcd = 17,0 MPa

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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- sklon šmykovej výstuže v pozdĺžnom smere
- šmyková únosnosť nevystuženého styku na jednotku dĺžky

Vjcu = 466,67 kN/m

<

VEdI1 = 644,55 kN/m

je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne

Vjcu = 466,67 kN/m

>=

VEdI2 = 443,16 kN/m

nie je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0 - 0.25L
n= 2
Ø = 12

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 226,195 mm2
s = 200 mm
ρ = 1,1310E-03
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu1 = 295,04 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI1 =

761,7 kN/m

≤

VEdI1
644,55 kN/m

≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI1
761,7 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0.25L 0.5L
n= 2
Ø = 12

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 226,195 mm2
s = 400 mm
ρ = 5,6549E-04
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu2 = 147,52 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI2 =
VEdI2
443,16 kN/m

614,18 kN/m

≤
≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI2
614,18 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
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Medzný stav únosnosti
Potrebný počet spriahovacích prvkov - priečna sila
0 - 0.25xL
n=
s=

3,6 m
2
200,0 mm

- dĺžka úseku 0 - 0.25xL
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi tŕňami v pozdĺžnom smere

0.25xL -0.5xL
n=
s=

3,6 m
2
400,0 mm

- dĺžka úseku 0.25xL - 0.5L
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi slučkami v pozdĺžnom smere

Medzný stav únosnosti
Únosnosť kotevnej slučky
ls = 70,0 mm
ds = 12,0 mm
As = 0,000113 m2
α = 90 °
β= 0°
d = 12,0 mm

- účinná dĺžka slučky
- priemer slučky
- prierezová plocha vetvy slučky
- uhol medzi slučkou a rovinou príruby nosníka
- uhol vo vodorovnej rovine medzi kotevným prútom
a pozdĺžnou osou nosníka
- priemer slučky

hk = 70,0 mm

- hĺbka kotvenia tŕňa

fyk = 500,0 MPa

- char. medza kĺzu kotevného tŕňa

γM = 1,15
γv = 1,25

- parciálny súčiniteľ materiálu tŕňa
- parciálny súčiniteľ spoľahlivosti

Prd,1 = 34,77 kN
Prd,2 = 49,807 kN

- únosnosť tŕňa slučky

Prd,3 = 45,429 kN
Prd = 34,77 kN

- únosnosť slučky - porušenie betónu spriahujúcej dosky

- únosnosť slučky - porušenie betónu pôvodnej konštrukcie
- rozhodujúca únosnosť tŕňa

Podmienka spľahlivosti
Vc =
p=
m=
n=

1700,0 kN
27
28
2

Prd = 1947,1 kN

- návrhová pozdĺžna sila pripadajúca na tŕne
- počet medzier
- celkový počet tŕňov v pozdĺžnom smere
- počet vetiev
- návrhová odolnosť všetkých tŕňov

Podmienka spľahlivosti
Vc
1700,0 kN

≤
≤

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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Prvky spriahnutia vyhovujú

6.

Záver

Navrhovanou rekonštrukciou (vybudovaním spriahajúcej dosky hr. min. 100mm) dôjde k zvýšeniu normálnej
zaťažiteľnosti mosta z 30 na 36t.
V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-028
Zázrivá
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

4646/2

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 33,569
C 9,5/80
potok Petrovský
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v priamej / v klesaní
šikmý
masívny
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov KA-73
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
13,46 m
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka
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14,98 m
23,25 m
L 54,0°
9,5 m
9,5 m
ľavá 0,95 m, pravá 0,95 m
-

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

11,400 m
3,50 m
0,9-1,00 m
13,46 x 11,40 = 153,44 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Petrovský na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta,
spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú
vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Zázrivá (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Petrová na ceste II/583. Pod mostom je potok Petrová regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 8,2 m, na moste 9,5 m a za mostom cca 8,60 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
komunikácia v mieste mosta je v klesaní -3,60%, smerovo v priamej. Ako ZBZ slúži v mieste mosta staré
zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou.
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2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
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Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 33,549 (ZÚ) – KM 33,590 (KÚ). Dĺžka úpravy je 41,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva v priemej. Os cesty sa pred a za mostom plynulo napojí na
jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia projektant vychádzal z nasledovných okrajových
podmienok:
-

Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 0,95 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 0,95 m
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Šírka medzi obrubami bude na moste 9,5 m, čo zodpovedá kategórií C9,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -3,60%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa časti poškodených koncov železobetónovej mostovky
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Odvŕtajú sa odvetrávacie otvory ø50 mm na každom konci nosníka KA-73 s osadením ochrannej
mriežky proti vniku vtákov
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
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Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovým štrkovým klinom dĺžky 2,0 m.
Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod
vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Opory sú založené pravdepodobne plošne.
Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne založenými) sú monoliticky
spojené s krajnými oporami. Betóny existujúcich konštrukcií sú pomerne zachovalé (vzhľadom na vek
mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny.
Nosníky KA-73 sú ukončené koncovými priečnikmi lícujúce rub opory. Úprava koncových priečnikov
bude v rámci dobetonávky ukončenia nosnej konštrukcie s okapovým nosom na rube opory.
Horný povrch existujúcich krídiel bude odbúraný – odstránený bude rozrušený betón, aby bolo
možné vybetónovať pevný podklad pre osadenie nových ríms. Dobetonávka krídel je prepojená
s jestvujúcim krídlom lepenými kotvami ø 16 á=200 mm. Hrúbka pribetonávky je premenlivá, priemerne
cca 0,6 m. Dĺžka drieku opôr sa nezmení.
Kotvenie dobetonávok opôr a krídiel bude zabezpečené betonárskou výstužou chemicky vlepenou
do vývrtu v pôvodných konštrukciách. Detaily kotvenia jednotlivých prvkov sú vo výkresovej časti PD.
Nakoľko nebola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar iba
odhadovaný. S toho dôvodu je nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti
mosta bol na stavbu privolaný projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované
riešenie.
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3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a lícne plochy
krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA - SPRIAHUJÚCA DOSKA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvoria prefabrikované predpäté nosníky typu KA-73 v počte
10 ks, ukončených koncovými priečnikmi. Nosníky sú v stykovaní a v strede nosníkov zatečené
s degradovaným betónom, na niektorých miestach je krycia vrstva výstuže je opadaná, výstuž je
skorodovaná.
Nová spriahajúca doska bude spriahnutá s jestvujúcou doskou spriahajúcimi tŕňmi ø 16
rozmiestnených podľa PD. Geometriu rozloženia spriahajúcich tŕňov je potrebné upresniť podľa
skutočného rozloženia nosníkov KA-73, z dôvodu jestvujúceho predpätia vedeného v týchto nosníkoch.
Geometricky sa nosná konštrukcia nezmení ani šírkovo ani dĺžkovo. Šírka dosky NK je 11,58 m a celková
dĺžka je 17,66 m. Spriahajúca doska bude vybetónovaná v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka spriahajúcej dosky je premenlivá vzhľadom na strechovitý priečny sklon 2,5 % a to min.0,10,25 m. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon vozovky na moste (priečny 2,5 % jednostranný, pozdĺžny 3,60%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Jestvujúce nosníky nosnej konštrukcie sú uložené na vrstve asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, spriahajúca doska bude ukončená za rubom
opory s okapovým nosom. Vo obrusnej vrstve vozovky sa nad koncom nosnej konštrukcie zareže priečna
dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

ACO 11-I PMB modifikovaný
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
ACO 11-I PMB moidifikovaný

STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
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5 mm
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- CBGM C5/6
STN 73 6124
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 950 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 950 mm, sklon 4,0% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a na pravej vonkajšej
strane odrazného pruhu bude ukotvené mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
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3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená popri zvýšenej obrube do odvodňovača umiestneného na pôvodnom osadení
jestvujúceho odvodňovača. Na moste sú navrhnuté povrchové odvodňovače v počte 2 ks.
V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a priečne nad oporou č.2. Tento
bude zaústený do mostného podpovrchového odvodňovača, alebo odvodňovacej trubičky v počte 4 ks.
Podpovrchové odvodňovače budú umiestnené v škáre medzi dvomi nosníkmi, kde bude odvŕtaný otvor
pre tvarovku ø50 mm ukončenú 100 mm pod spodnú hranu nk.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo, alebo je navrhnuté na minimálnej dĺžke s ukončením dlhým výškovým nábehom. Pred ľavým
krídlom opory č.1 je z dôvodu malej vzdialenosti od mosta k spevnenej ploche a vjazdu na pozemok
navrhnuté ukončenie cestného zvodidla krátkym výškovým nábehom.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Pod mostom je koryto potoka opevnené prefabrikovanými prvkami, ktoré sú v niektorých časti
poškodené. Poškodené časti zo zatrávňovacích prefabrikátov sa rozoberú a položia nové prefabrikáty do
betónového podkladu hr.100 mm so štrkovým podsypom. Doplnenie opevnenia od jestvujúceho
opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka so
zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5 m na každú stranu. Na ľavej strane pred
a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových tvaroviek ukladaných do betónu na
štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m z kamennej dlažby ukladanej do betónu
hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt nepredpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode).
3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.
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4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
-

konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3

Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
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hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 15 / 21

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
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pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-028
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti rekonštruovaného mosta 583-028 v zmysle TP
104 (02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1987. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená prefabrikátmi z predpätého betónu KA-73 dĺžky 15m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP 02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
MDPaT SR

1.4

Betónové konštrukcie (2008)
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk 1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

j

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
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Zaťažiteľnosť – starý stav
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∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

260 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,26*25= 6,5 kN/m2

Spádový betón:
-

Hrúbka:

130 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

0,13*25= 3,25 kN/m2

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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4.

Výpočet zaťažiteľnosti existujúceho mosta

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s pozdĺžne umiestnených nosníkov simulujúcich mostné prefabrikáty a priečnych nosníkov zabezpečujúcich priečny roznos medzi hlavnými nosníkmi. Nosná konštrukcia je modelovaná ako žalúziová dosky. Jednotlivé lineárne elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými
a materiálovými charakteristikami.
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4.2

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov KA-73

4.2.1

Ohybová odolnosť nosníka

V ďalšom budeme posudzovať prierez nosníka (v strede rozpätia) s nasledovným predpätím:
č. kábla

1

2

3

4

5

6

7

drôty kábla

6ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

6ØPZ4,5

vzd. od horného okraja (mm)

50

585

650

650

650

650

650

počet káblov v nosníku

2

2

2

2

2

2

2

Predpätie je hladkých patentovaných drôtov PZ Ø4,5mm so zaručenou medzou pevnosti 1650MPa medzou
prieťažnostiσ02 = 1350MPa.
4.2.1.1 Prierez v strede rozpätia
Sila v predpínacej výstuži: Fpd= Ap.fpd=2.(2.6+5.12).15,9.(1350/1,15)= 2687kN
Plocha tlačenej oblasti:

Ac= Fpd/fcd,d= 2,687/23,33= 0,1225m2

Vzdialenosť ťažiska tlačenej oblasti od horného povrchu prierezu:
Moment únosnosti:

tc=66,3mm

MRd= fpd.Ap1.∑(ni.dpi) – Ac.fcd.tc
1173.15,9.106
.(2.6.0,05+2.12.0,585+(2.12+2.12+2.12+2.12).0,65+2.6.0,65)0,94.0,1225.23,3.0,0663= 1,582-0,178= 1,404MNm

V katalógových listoch mostných prefabrikátov KLMP 1/2009 vydaných MDPaT SR je stanovená únosnosť prefabrikátov KA-73 dĺ. 15m 938kNm. Pre 1. medzný stav, pri stanovení zaťažiteľnosti, použijeme ohybovú odolnosť veľkosti 1,35*938= 1266kNm. Táto hodnota je nižšia ako výpočtom stanovená (1404kNm).

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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4.2.2

Šmyková odolnosť nosníka

4.3

Zaťažiteľnosť mosta

DSP(DRS)

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných predpätých nosníkov KA-73.
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Záver
Zaťažiteľnosť existujúceho mosta je nasledovná:
•
•
•
•

Normálna 26t
Výhradná 79t
Výnimočná 304t
Na jednu nápravu 12,8t

V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-028
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti rekonštruovaného mosta 583-028 v zmysle TP
104 (02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1987. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená prefabrikátmi z predpätého betónu KA-73 dĺžky 15m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk. Nosníky sú spriahnuté žb. spriahajúcou
doskou hr. min. 100mm.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP 02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
MDPaT SR

1.4

Betónové konštrukcie (2008)
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk 1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

j
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Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

260 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,26*25= 6,5 kN/m2

Rímsovky:
-

Výška:

750 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsovky:

0,50*0,11*25= 1,4 kN/m
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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Výpočet zaťažiteľnosti mosta po rekonštrukcii

Zvýšenie mechanickej odolnosti a tuhosti nosníkov navrhujeme realizovať vybudovaním spriahajúcej dosky
minimálnej hrúbky 100mm (C30/37).

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s pozdĺžne umiestnených nosníkov simulujúcich mostné prefabrikáty a priečnych nosníkov zabezpečujúcich priečny roznos medzi hlavnými nosníkmi. Jednotlivé lineárne elementy
sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov KA-73 so spriahajúcou doskou

4.2.1

Ohybová odolnosť nosníka so spriahajúcou doskou
V ďalšom budeme posudzovať prierez nosníka so spr. doskou (v strede rozpätia) s nasledovným predpätím:
č. kábla

1

2

3

4

5

6

7

drôty kábla

6ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

12ØPZ4,5

6ØPZ4,5

vzd. od horného okraja (mm)

150

685

750

750

750

750

750

počet káblov v nosníku

2

2

2

2

2

2

2

Predpätie je hladkých patentovaných drôtov PZ Ø4,5mm so zaručenou medzou pevnosti 1650MPa medzou
prieťažnostiσ02 = 1350MPa.
4.2.1.1 Prierez v strede rozpätia
Sila v predpínacej výstuži: Fpd= Ap.fpd=2. (2.6+5.12).15,9.(1350/1,15)= 2687kN
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Plocha tlačenej oblasti:
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Ac= Fpd/ fcd,d= 2,687/23,33= 0,1225m2

Vzdialenosť ťažiska tlačenej oblasti od horného povrchu prierezu:
Moment únosnosti:

tc=66,3mm

MRd= fpd.Ap1.∑(ni.dpi) – Ac.fcd.tc
1173.15,9.10-6.
(2.6.0,15+2.12.0,685+(2.12+2.12+2.12+2.12).0,75+2.6.0,65)0,94.0,1225.23,3.0,0663= 1,828-0,178= 1,650MNm

Vybudovaním spriahajúcej dosky min. hr. 100mm dôjde k nárastu vypočítanej ohybovej odolnosti nosníka
z 1404 na 1650kN, teda na 117,5%. Pre 1. medzný stav, pri stanovení zaťažiteľnosti rešpektujúc KLMP 1/2009, použijeme ohybovú odolnosť veľkosti 1,35*938*1,175= 1487kNm. Táto hodnota je nižšia ako výpočtom stanovená
(1650kNm).
4.2.2

Šmyková odolnosť nosníka

4.3

Zaťažiteľnosť mosta

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných predpätých nosníkov KA-73 so spriahajúcou doskou.
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5.

DSP(DRS)

Návrh a posúdenie spriahnutia

Vstupné dáta - pôvodná konštrukcia
Materiál
C 35/45

Betón

fck = 35,0 MPa

Oceľ
αcc = 0,85

B500B
fyk = 500,0 MPa
γM = 1,15

fctk,0.05 = 2,2 MPa
γC = 1,5
fcd = 19,833 MPa

fyd = 434,8 MPa

fctd = 1,467 MPa
Ecs = 34000,0 MPa
Geometria
Hs = 700,0 mm

- výška prierezu

Asi = 0,326 m2

- plocha prierezu pôvodnej konstrukce

Isi = 0,02112 m4

- moment zotrvačnosti prierezu pôvodnej konstrukce

tsi = 350,0 mm

- poloha ťažiska prierezu pôvodnej konstrukce od spodnej hrany
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- rozpätie nosníka

Vstupné dáta - spriahujúca doska
Materiál
C 30/37

Betón

fck = 30,0 MPa

αcc = 0,85

fctk,0.05 = 2,0 MPa
γC = 1,5
fcd = 17,0 MPa
fctd = 1,333 MPa
Ecn = 33000,0 MPa
ϕ (t,t0) = 2,5400
ψL = 0,5
Ec,eff = 14537 MPa
Geometria
Spolupôsobiaca šírka dosky:
Hn = 100,0 mm

L0 = 14,4 m

b2 = 500,0 mm

be1 =

500,0 mm

b2k = 500,0 mm

be2 =

500,0 mm

beff = 1000,0 mm

- spolupôsobiaca šírka dosky

Ani = 0,1 m2
Ini = 8,3333E-05 m4

- plocha prierezu spriahujúcej dosky

tsi = 50,0 mm

- moment zotrvačnosti prierezu spriahujúcej dosky
- poloha ťažiska prierezu spriahujucej dosky od spodnej hrany dosky

Vstupné dáta - spriahnutá konštrukcia
Geometria
H = 800 mm
Ai = 0,426 m2
yhi = 356,1 mm
ydi = 443,9 mm

- výška ideálneho prierezu
- plocha ideálneho prierezu
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od hornej hrany
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od spodnej hrany

rs = 93,9 mm

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska pôvodneho prierezu

rn = 306,1 mm
Ii = 3,3447E-02 m4

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska spr. dosky

Sci = 3,0610E-02 m4

- moment zotrvačnosti ideálneho prierezu
- statický moment plochy spriahujúcej dosky

Šmyková sila od zmraštenia nového betónu
u = 1000 mm

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
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- náhradná výška priečneho rezu dosky
εcd,0=

0,00032

- konečné pomerné pretvorenie z vysychania
- vek betónu v uvažovanom čase
- vek betónu na začiatku zmrašťovania
- pomerné pretvorenie z vysychania v uvažovanom čase

εcd (t) = 0,00027
εca,∝ = 0,00005

- pomerné pretvorenie od autogenného zmrašťovania

βas (t) = 1
εca (t) = 0,00005
εcs = 0,00032
σsr = 4,67 MPa
Nsr = 466,88 kN

- ťahové napätie od zmrašťovania

Msr = 142,91 kNm

- ohybový moment od zmrašťovania

σsr,d = 2,26 MPa
Fsr = 226,49 kN
γg = 1
Fsrd = 226,49 kN

- celkové pomerné pretvorenie od zmrašťovania
- ťahová sila od zmrašťovania
- výsledné napätie v doske
- výslednica napätia od zmrašťovania v doske na jednotku dĺžky
- súčiniteľ zaťaženia
- návrhová výslednica napätia od zmrašť. v doske na jednotku dĺžky

Šmyková sila od vnútorného zaťaženia
Návrhová zvislá šmyková
sila
Ted1 = 301,0 kN
Ted2 = 157,0 kN

- šmyková sila pre úsek 0 - 0.25xL
- šmyková sila pre úsek 0.25xL - 0.5xL

Šmyková sila medzi doskou a pôvodným prierezom
VEd1 = 418,056 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0 - 0.25xL

VEd2 = 218,056 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0.25xL - 0.5xL

VEdI1 = 644,55 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0 - 0.25xL

VEdI2 = 444,55 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0.25xL - 0.5xL

Šmykové spojenie
Šmyková únosnosť nevystuženého styku
Povrch

hladký
c = 0,35
µ = 0,6
bI = 1,0 m
fcd = 17,0 MPa

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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- sklon šmykovej výstuže v pozdĺžnom smere
- šmyková únosnosť nevystuženého styku na jednotku dĺžky

Vjcu = 466,67 kN/m

<

VEdI1 = 644,55 kN/m

je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne

Vjcu = 466,67 kN/m

>=

VEdI2 = 444,55 kN/m

nie je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0 - 0.25L
n= 2
Ø = 12

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 226,195 mm2
s = 200 mm
ρ = 1,1310E-03
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu1 = 295,04 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI1 =

761,7 kN/m

≤

VEdI1
644,55 kN/m

≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI1
761,7 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0.25L 0.5L
n= 2
Ø = 12

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 226,195 mm2
s = 400 mm
ρ = 5,6549E-04
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu2 = 147,52 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI2 =
VEdI2
444,55 kN/m

614,18 kN/m

≤
≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI2
614,18 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
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Medzný stav únosnosti
Potrebný počet spriahovacích prvkov - priečna sila
0 - 0.25xL
n=
s=

3,6 m
2
200,0 mm

- dĺžka úseku 0 - 0.25xL
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi tŕňami v pozdĺžnom smere

0.25xL -0.5xL
n=
s=

3,6 m
2
400,0 mm

- dĺžka úseku 0.25xL - 0.5L
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi slučkami v pozdĺžnom smere

Medzný stav únosnosti
Únosnosť kotevnej slučky
ls = 70,0 mm
ds = 12,0 mm
As = 0,000113 m2
α = 90 °
β= 0°
d = 12,0 mm

- účinná dĺžka slučky
- priemer slučky
- prierezová plocha vetvy slučky
- uhol medzi slučkou a rovinou príruby nosníka
- uhol vo vodorovnej rovine medzi kotevným prútom
a pozdĺžnou osou nosníka
- priemer slučky

hk = 70,0 mm

- hĺbka kotvenia tŕňa

fyk = 500,0 MPa

- char. medza kĺzu kotevného tŕňa

γM = 1,15
γv = 1,25

- parciálny súčiniteľ materiálu tŕňa
- parciálny súčiniteľ spoľahlivosti

Prd,1 = 34,77 kN
Prd,2 = 49,807 kN

- únosnosť tŕňa slučky

Prd,3 = 45,429 kN
Prd = 34,77 kN

- únosnosť slučky - porušenie betónu spriahujúcej dosky

- únosnosť slučky - porušenie betónu pôvodnej konštrukcie
- rozhodujúca únosnosť tŕňa

Podmienka spľahlivosti
Vc =
p=
m=
n=

1700,0 kN
27
28
2

Prd = 1947,1 kN

- návrhová pozdĺžna sila pripadajúca na tŕne
- počet medzier
- celkový počet tŕňov v pozdĺžnom smere
- počet vetiev
- návrhová odolnosť všetkých tŕňov

Podmienka spľahlivosti
Vc
1700,0 kN

≤
≤
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Prvky spriahnutia vyhovujú

6.

Záver

Navrhovanou rekonštrukciou (vybudovaním spriahajúcej dosky hr. min. 100mm) dôjde k zvýšeniu normálnej
zaťažiteľnosti mosta z 26 na 31t.

V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-029
Zázrivá, Párnica
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

3135 k.ú Zázrivá, 2765 k.ú.Párnica

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 35,892
C 7,5/80
potok Biela
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v smerovom oblúku / v klesaní
šikmý
masívny
trámová doska z prefabrikovaných nosníkov Hájek
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
9,00 m
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

15,65 m
L 85,65°
7,50 m
7,50 m
ľavá 0,90 m, pravá 0,90 m
9,30 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

4,50 m
0,80-0,95 m
9,0 x 9,30 = 83,70 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Biela na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej
stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky
poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v extraviláne obcí Zázrivá a Párnica (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby
(plánované ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Biela na ceste II/583. Pod mostom je potok Biela regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 7,30 m, na moste 7,30 m a za mostom cca 7,0 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
komunikácia v mieste mosta je v klesaní -0,50%, smerovo v smerovom oblúku. Ako ZBZ slúži v mieste
mosta staré zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou.
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2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
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Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 35,966 (ZÚ) – KM 35,997 (KÚ). Dĺžka úpravy je 31,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva v smerovom oblúku cca R=85 m. Os cesty sa pred a za
mostom plynulo napojí na jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia projektant vychádzal
z nasledovných okrajových podmienok:
-

Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 0,90 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 0,90 m
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Šírka medzi obrubami bude na moste 7,50 m, čo zodpovedá kategórií C7,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -0,50%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa časti poškodených koncov železobetónovej mostovky
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Odvŕtajú sa odvetrávacie otvory ø50 mm na každom konci nosníka KA-73 s osadením ochrannej
mriežky proti vniku vtákov
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
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Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovým štrkovým klinom dĺžky 2,0 m.
Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod
vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Opory sú založené pravdepodobne plošne.
Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne založenými) sú monoliticky
spojené s krajnými oporami. Betóny existujúcich konštrukcií sú pomerne zachovalé (vzhľadom na vek
mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny.
Nosníky IZM18/10 sú ukončené koncovými priečnikmi lícujúce rub opory. Úprava koncových
priečnikov bude v rámci dobetonávky ukončenia nosnej konštrukcie s okapovým nosom na rube opory.
Horný povrch existujúcich krídiel bude odbúraný – odstránený bude rozrušený betón, aby bolo
možné vybetónovať pevný podklad pre osadenie nových ríms. Dobetonávka krídel je prepojená
s jestvujúcim krídlom lepenými kotvami ø 16 á=200 mm. Hrúbka pribetonávky je premenlivá, priemerne
cca 0,6 m. Dĺžka drieku opôr sa nezmení.
Kotvenie dobetonávok opôr a krídiel bude zabezpečené betonárskou výstužou chemicky vlepenou
do vývrtu v pôvodných konštrukciách. Detaily kotvenia jednotlivých prvkov sú vo výkresovej časti PD.
Nakoľko bola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta, ktorá voči zameranému stavu vykazovala
rozdiely, je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar uvádzaný podľa pôvodnej PD. Z toho dôvodu je
nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti mosta bol na stavbu privolaný
projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované riešenie.
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3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a lícne plochy
krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA - SPRIAHUJÚCA DOSKA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvoria prefabrikované predpäté nosníky typu Hájek v počte
17 ks, ukončených koncovými priečnikmi. Nosníky sú v stykovaní nosníkov zatečené s degradovaným
betónom, na niektorých miestach je krycia vrstva výstuže je opadaná, výstuž je skorodovaná.
Nová spriahajúca doska bude spriahnutá s jestvujúcou doskou spriahajúcimi tŕňmi ø 16
rozmiestnených podľa PD. Geometriu rozloženia spriahajúcich tŕňov je potrebné upresniť podľa
skutočného rozloženia nosníkov IZM18/10. Geometricky sa nosná konštrukcia nezmení ani šírkovo ani
dĺžkovo. Šírka dosky NK je 8,65 m a celková dĺžka je 10,80 m. Spriahajúca doska bude vybetónovaná
v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka spriahajúcej dosky je premenlivá vzhľadom na priečny jednostranný premelivý sklon a to
min.0,20-0,40 m. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon vozovky na moste (priečny premelivý
jednostranný, pozdĺžny -0,50%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Jestvujúce nosníky nosnej konštrukcie sú uložené na vrstve asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, spriahajúca doska bude ukončená za rubom
opory s okapovým nosom. Vo obrusnej vrstve vozovky sa nad škárou medzi nk a prechodovým klinom
zareže priečna dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

ACO 11-I PMB modifikovaný
STN EN 13 108-1
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
STN 73 6129
ACO 11-I PMB moidifikovaný
STN EN 13 108-1
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou
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STN 73 6242
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 10,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 20,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
STN 73 6124
- CBGM C5/6
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 900 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 900 mm, sklon 4,0% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a na pravej vonkajšej
strane odrazného pruhu bude ukotvené mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
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3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Za mostom sa na konci krídel pomocou
opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste nie sú
navrhnutá povrchové odvodňovače.
V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a priečne nad oporou č.2. Tento
bude zaústený do mostného podpovrchového odvodňovača, alebo odvodňovacej trubičky v počte 2 ks.
Podpovrchové odvodňovače budú umiestnené v škáre medzi dvomi nosníkmi, kde bude odvŕtaný otvor
pre tvarovku ø50 mm ukončenú 100 mm pod spodnú hranu nk.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo, alebo je navrhnuté na minimálnej dĺžke s ukončením dlhým výškovým nábehom. Za ľavej
strane je zvodidlo ukončené krátkym výškovým nábehom z dôvodu vstupu na pozemok.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Pod mostom je koryto potoka opevnené prefabrikovanými prvkami, ktoré sú v niektorých časti
poškodené. Poškodené časti zo zatrávňovacích prefabrikátov sa rozoberú a položia nové prefabrikáty do
betónového podkladu hr.100 mm so štrkovým podsypom. Doplnenie opevnenia od jestvujúceho
opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka so
zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5 m na každú stranu. Na ľavej strane pred
a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových tvaroviek ukladaných do betónu na
štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m z kamennej dlažby ukladanej do betónu
hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt nepredpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode).
3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
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3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.

4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
-

konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3
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Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
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spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 19 / 21

Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

•
•
•

•
•
•
•

•

Strana 20 / 21

na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

•
•
•

Strana 21 / 21

pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: 2840, II/583 Dolný Kubín
Objekt_ Most 583-029
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-029
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti existujúceho mosta583-029 v zmysle TP
104(02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1960. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená žb. prefabrikátmi typu
Hajek dĺžky 10m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
Štátny ústav pre projektovanie ...

Betónové konštrukcie (2008)
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov KA-73 dĺžky 912-15-18m
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

MDPaT SR

1.4

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

Gj , sup

j

i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

300 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,30*25= 7,5 kN/m2

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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4.

Výpočet zaťažiteľnosti existujúceho mosta

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s plošných elementov simulujúcich mostné prefabrikáty.
Priečne spojenie elementov (nosníkov) je kĺbové (žalúziová doska). Jednotlivé plošné elementy sú jednoznačne určené
svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov typu Hajek
Z výsledkov diagnostického prieskumu:
•
•
•

Trieda betónu nosníkov C35/45
Pozdĺžna výstuž nosníkov pri spodnom povrchu 7 profilov Roxor30 s krytím 15mm
Šmyková výstuž: 4-strižné strmene Ø10 (oceľ 10452), á350mm

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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Ohybová a šmyková odolnosť nosníka

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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Teoreticky, výpočtom stanovená, hodnota ohybovej odolnosti nosníka Hajek je 361kNm. Šmyková odolnosť je
134kN.

4.3

Zaťažiteľnosť mosta

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných železobetónových nosníkov typu Hajek.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – starý stav
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5.

DSP(DRS)

Záver
Zaťažiteľnosť existujúceho mosta je nasledovná:
•
•
•
•

Normálna 29t
Výhradná 106t
Výnimočná 388t
Na jednu nápravu 14,6t

V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín

Zaťažiteľnosť – starý stav
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-029
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti rekonštruovaného mosta583-029 v zmysle TP
104(02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1960. Nosná konštrukcia je jednopoľová tvorená žb. prefabrikátmi typu
Hajek dĺžky 10m. Ich uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk. Nosníky sú spriahnuté spriahajúcou železobetónovou
doskou minimálnej hrúbky 100mm.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník
Štátny ústav pre projektovanie ...

Betónové konštrukcie (2008)
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov KA-73 dĺžky 912-15-18m
Katagólové listy mostných prefabrikátov (KLMP 1/2009)

MDPaT SR

1.4

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – nový stav
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.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

Gj , sup

j

i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

∑G

kj , sup

j

2.

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

1,4*0,09*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

300 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,30*25= 7,5 kN/m2

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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4.

Výpočet zaťažiteľnosti existujúceho mosta

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s plošných elementov simulujúcich mostné prefabrikáty s nadbetónávkou. Priečne spojenie elementov (nosníkov) je kĺbové (žalúziová doska). Jednotlivé plošné elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov typu Hajek
Z výsledkov diagnostického prieskumu:
•
•
•

Trieda betónu nosníkov C35/45
Pozdĺžna výstuž nosníkov pri spodnom povrchu 7 profilov Roxor30 s krytím 15mm
Šmyková výstuž: 4-strižné strmene Ø10 (oceľ 10452), á350mm

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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Výpočet zaťažiteľnosti mosta po rekonštrukcii

Zvýšenie mechanickej odolnosti a tuhosti nosníkov navrhujeme realizovať vybudovaním spriahajúcej dosky
minimálnej hrúbky 100mm (C30/37). Vo výpočte je uvažovaná tiaž spriahajúcej dosky max 300mm.

5.1

Mechanická odolnosť mostných prefabrikátov typu Hajek so spriahajúcou doskou

5.1.1

Ohybová a šmyková odolnosť nosníka so spriahajúcou doskou

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť – nový stav
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5.2

DSP(DRS)

Zaťažiteľnosť mosta

Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti hlavných nosných prvkov nosnej konštrukcie –
mostných predpätých nosníkov KA-73 so spriahajúcou doskou.
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Únavová odolnost posudzovaného konštrukcného prvku :
´

Redukcný súcinitel únavovej odolnosti:

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

ν := 1.0
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Návrh a posúdenie spriahnutia

Vstupné dáta - pôvodná konštrukcia
Materiál
C 35/45

Betón

fck = 35,0 MPa

Oceľ
αcc = 0,85

B500B
fyk = 500,0 MPa
γM = 1,15

fctk,0.05 = 2,2 MPa
γC = 1,5
fcd = 19,833 MPa

fyd = 434,8 MPa

fctd = 1,467 MPa
Ecs = 34000,0 MPa
Geometria
Hs = 500,0 mm

- výška prierezu

Asi = 0,25 m2

- plocha prierezu pôvodnej konstrukce

Isi = 0,005208 m4

- moment zotrvačnosti prierezu pôvodnej konstrukce

tsi = 250,0 mm

- poloha ťažiska prierezu pôvodnej konstrukce od spodnej hrany

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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- rozpätie nosníka

Vstupné dáta - spriahujúca doska
Materiál
C 30/37

Betón

fck = 30,0 MPa

αcc = 0,85

fctk,0.05 = 2,0 MPa
γC = 1,5
fcd = 17,0 MPa
fctd = 1,333 MPa
Ecn = 33000,0 MPa
ϕ (t,t0) = 2,5432
ψL = 0,5
Ec,eff = 14527 MPa
Geometria
Spolupôsobiaca šírka dosky:
Hn = 100,0 mm

L0 = 9,5 m

b2 = 250,0 mm

be1 =

250,0 mm

b2k = 250,0 mm

be2 =

250,0 mm

beff = 500,0 mm

- spolupôsobiaca šírka dosky

Ani = 0,05 m2
Ini = 4,1667E-05 m4

- plocha prierezu spriahujúcej dosky

tsi = 50,0 mm

- moment zotrvačnosti prierezu spriahujúcej dosky
- poloha ťažiska prierezu spriahujucej dosky od spodnej hrany dosky

Vstupné dáta - spriahnutá konštrukcia
Geometria
H = 600 mm
Ai = 0,3 m2
yhi = 300,0 mm
ydi = 300,0 mm

- výška ideálneho prierezu
- plocha ideálneho prierezu
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od hornej hrany
- poloha ťažiska ideálneho prierezu od spodnej hrany

rs = 50, mm

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska pôvodneho prierezu

rn = 250, mm
Ii = 8,9997E-03 m4

- poloha ťažiska ideálneho prierezu od ťažiska spr. dosky

Sci = 1,2500E-02 m4

- moment zotrvačnosti ideálneho prierezu
- statický moment plochy spriahujúcej dosky

Šmyková sila od zmraštenia nového betónu
u = 500 mm
ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

- obvod dosky vystavený vysychaniu
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kn = 0,85
εcd,∝ = 0,00027
t = 36500,0 dni
ts = 7,0 dni
βds (t,ts) = 0,99691
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- náhradná výška priečneho rezu dosky
εcd,0=

0,00032

- konečné pomerné pretvorenie z vysychania
- vek betónu v uvažovanom čase
- vek betónu na začiatku zmrašťovania
- pomerné pretvorenie z vysychania v uvažovanom čase

εcd (t) = 0,00027
εca,∝ = 0,00005

- pomerné pretvorenie od autogenného zmrašťovania

βas (t) = 1
εca (t) = 0,00005
εcs = 0,00032
σsr = 4,67 MPa
Nsr = 233,28 kN

- ťahové napätie od zmrašťovania

Msr = 58,32 kNm

- ohybový moment od zmrašťovania

σsr,d = 2,27 MPa
Fsr = 113,4 kN
γg = 1
Fsrd = 113,4 kN

- celkové pomerné pretvorenie od zmrašťovania
- ťahová sila od zmrašťovania
- výsledné napätie v doske
- výslednica napätia od zmrašťovania v doske na jednotku dĺžky
- súčiniteľ zaťaženia
- návrhová výslednica napätia od zmrašť. v doske na jednotku dĺžky

Šmyková sila od vnútorného zaťaženia
Návrhová zvislá šmyková
sila
Ted1 = 94,0 kN
Ted2 = 58,0 kN

- šmyková sila pre úsek 0 - 0.25xL
- šmyková sila pre úsek 0.25xL - 0.5xL

Šmyková sila medzi doskou a pôvodným prierezom
VEd1 = 174,074 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0 - 0.25xL

VEd2 = 107,407 kN/m

- pozdĺžna šmyková sila na jednotku dĺžky pre úsek 0.25xL - 0.5xL

VEdI1 = 287,47 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0 - 0.25xL

VEdI2 = 220,803 kN/m

- celkový šmykový tok na úseku dĺžky 0.25xL - 0.5xL

Šmykové spojenie
Šmyková únosnosť nevystuženého styku
Povrch

hladký
c= 0
µ = 0,6
bI = 0,5 m
fcd = 17,0 MPa

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

- súčiniteľ drsnosti nevystuženej plochy
- šírka stykovej plochy
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- sklon šmykovej výstuže v pozdĺžnom smere
- šmyková únosnosť nevystuženého styku na jednotku dĺžky

Vjcu = 0,0 kN/m

<

VEdI1 = 287,47 kN/m

je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne

Vjcu = 0,0 kN/m

<

VEdI2 = 220,8 kN/m

je potrebné navrhnúť spriahovacie tŕne
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0 - 0.25L
n= 2
Ø = 14

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 307,876 mm2
s = 250 mm
ρ = 2,4630E-03
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu1 = 321,26 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI1 =

321,26 kN/m

≤

VEdI1
287,47 kN/m

≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI1
321,26 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
Šmyková únosnosť vystuženého styku - úsek 0.25L 0.5L
n= 2
Ø = 14

- počet tŕňov v priečnom smere
- priemer tŕňa

As = 307,876 mm2
s = 350 mm
ρ = 1,7593E-03
ν = 0,528

- plocha tŕňov v priečnom reze
- osová vdialenosť tŕňov v pozdĺžnom smere
- stupeň vystuženia
- redukčný súčiniteľ pevnosti

Vjsu2 = 229,47 kN/m

- hmoždinková únosnosť šmykovej výstuže

VRdI2 =
VEdI2
220,8 kN/m

229,47 kN/m

≤
≤

- návrhová šmyková odolnosť na stykovej ploche
VRdI2
229,47 kN/m

Prvky spriahnutia vyhovujú
ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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Medzný stav únosnosti
Potrebný počet spriahovacích prvkov - priečna sila
0 - 0.25xL
n=
s=

2,375 m
2
250,0 mm

- dĺžka úseku 0 - 0.25xL
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi tŕňami v pozdĺžnom smere

0.25xL -0.5xL
n=
s=

2,375 m
2
350,0 mm

- dĺžka úseku 0.25xL - 0.5L
- počet vetiev
- vzdialenosť medzi slučkami v pozdĺžnom smere

Medzný stav únosnosti
Únosnosť kotevnej slučky
ls = 70,0 mm
ds = 14,0 mm
As = 0,000154 m2
α = 90 °
β= 0°
d = 14,0 mm

- účinná dĺžka slučky
- priemer slučky
- prierezová plocha vetvy slučky
- uhol medzi slučkou a rovinou príruby nosníka
- uhol vo vodorovnej rovine medzi kotevným prútom
a pozdĺžnou osou nosníka
- priemer slučky

hk = 70,0 mm

- hĺbka kotvenia tŕňa

fyk = 500,0 MPa

- char. medza kĺzu kotevného tŕňa

γM = 1,15
γv = 1,25

- parciálny súčiniteľ materiálu tŕňa
- parciálny súčiniteľ spoľahlivosti

Prd,1 = 47,33 kN
Prd,2 = 59,525 kN

- únosnosť tŕňa slučky

Prd,3 = 54,293 kN
Prd = 47,326 kN

- únosnosť slučky - porušenie betónu spriahujúcej dosky

- únosnosť slučky - porušenie betónu pôvodnej konštrukcie
- rozhodujúca únosnosť tŕňa

Podmienka spľahlivosti
Vc =
p=
m=
n=

850,0 kN
16
17
2

Prd = 1609,1 kN

- návrhová pozdĺžna sila pripadajúca na tŕne
- počet medzier
- celkový počet tŕňov v pozdĺžnom smere
- počet vetiev
- návrhová odolnosť všetkých tŕňov

Podmienka spľahlivosti
Vc
850,0 kN

≤
≤

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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1609,1 kN
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Prvky spriahnutia vyhovujú

7.

Záver

Navrhovanou rekonštrukciou (vybudovaním spriahajúcej dosky hr. min. 100mm) dôjde k zvýšeniu normálnej
zaťažiteľnosti mosta z 29 na 41t.
V Prešove 06.2017

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-030
Párnica
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

3139

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 37,486
C 7,5/80
potok Ostrý
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
v smerovom oblúku / v klesaní
kolmý
masívny
železobetónová doska
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
3,0 m
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

3,907 m
11,005 m
90°
7,5 m
7,5 m
ľavá 0,80 m, pravá 0,80 m
9,10 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

2,90 m
0,39 m
3,0 x 9,10 = 27,30 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Zázrivá na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej
stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. Mostný objekt nevyhovuje šírkovému
uspopriadaniu kategórie cesty. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného
objektu a nahradené novými konštrukciami. Vzhľadom na jestvujúci stav nosnej konštrukcie a krídel, je
potrebné nahradiť doskovú nosnú konštrukciu za novú. Oddilatované krídla vykazujú viditeľné
vodorovné deformácie so značným poškodením nosných prvkov a na výtokovej strane zbortenie krídla.
Projekt rieši nahradenie krídel novými vzhľadom na rozšírenie mosta s využitím častí jestvujúcich opôr.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v extraviláne obce Párnica (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Ostrý na ceste II/583. Pod mostom je potok Ostrý regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 7,0 m, na moste 6,0 m a za mostom cca 6,5 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
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komunikácia v mieste mosta je v klesaní -1,93%, smerovo v priamej. Ako ZBZ slúži v mieste mosta staré
cestné zvodidlo.

2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
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šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 37,461 (ZÚ) – KM 37,512 (KÚ). Dĺžka úpravy je 51,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva priamej a čiastočne v prechodnici smerového oblúka. Os
cesty sa pred a za mostom plynulo napojí na jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia
projektant vychádzal z nasledovných okrajových podmienok:
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Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 0,80 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 0,80 m
Šírka medzi obrubami bude na moste 7,5 m, čo zodpovedá kategórií C7,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -1,93%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa železobetónová mostovka
- Odbúrajú sa krídla
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 8 / 21

Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovými doskami dĺžky 3,0 m kĺbovo
napojené na novú dosku nosnej konštrukcie. Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id =
min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32
mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory s oddilatovanými krídlami. Opory s krídlami sú
založené pravdepodobne plošne. Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne
plošne založenými) sú oddilatované s krajnými oporami. Kamenné murivo opôr sú pomerne zachovalé
(vzhľadom na vek mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny. Na krídlach v pohľade sú
značné poškodenia a trhliny spojené s vodorovnou deformáciou krídel a zrútením krídla na výtokovej
strane.
Pri rozšírení mosta využijeme časť jestvujúcich opôr, ku ktorým prikotvíme novú časť rozšírenú na
požadovanú šírku aj s krídlami založenými na mikropilótach dĺžky 6,0 m. Predĺženie krídla je navrhnuté
oporným múrom oddilatovaným od novonavrhnutých krídel. Oporný múr je založený na mikropilótach
dĺžky 6,0 m votknutých do základu šírky 3,0 m. Stena krídla je navrhnutá šírky 0,6 m. Dobetonávka opôr
s krídlami ako aj oporný múr je navrhnutý z betónu C30/37 vystužená betonárskou výstužou B500B.
Realizácia nových krídel je navrhnutá použitím štetovníc, ktoré budú rozdeľovať I. a II. etapu
rekonštrukcie mosta, pri plnej cestnej premávke.
Nakoľko nebola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar iba
odhadovaný. S toho dôvodu je nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti
mosta bol na stavbu privolaný projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované
riešenie.
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3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a rubové a
lícne plochy krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvorí železobetónová doska hrúbky cca 0,30 m, ktorá bola
presypaná cestným telesom. Doska bude vybúraná a nahradená novou doskou uloženou vyššie pod
vozovkové vrstvy bez presypania cestným telesom.
Nová doska nosnej konštrukcie je navrhnutá hrúbky 0,30 m z betónu C30/37 uložená vodorovne na
vrstvu lepenky dobetonávky opôr. Geometria dosky korešponduje s parametrami kategórie cesty
C7,5/80. Súčasťou dosky nosnej konštrukcie bude za rubom opory kĺbovo napojená prechodová doska
dĺžky 3,0 m. Šírka dosky NK je 8,70 m a celková dĺžka je 4,80 m. Nosná doska bude vybetónovaná
v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka dosky je konštantná vzhľadom na jednostranný priečny sklon 4,0 % a to 0,30 m so
zväčšením na 0,37 m v protispáde pod odrazným pruhom. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon
vozovky na moste (priečny 4,0 % jednostranný, pozdĺžny -1,93%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Doska nosnej konštrukcie je uložená vrstvu asfaltovej lepenky.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, doska nk bude ukončená za rubom opory
s okapovým nosom a kĺbovo napojenou prechodovou doskou. V obrusnej vrstve vozovky sa nad koncom
nosnej konštrukcie zareže priečna dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou
zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
-

ACO 11-I PMB modifikovaný
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
ACO 11-I PMB moidifikovaný

STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
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5 mm
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 23,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 23,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- CBGM C5/6
STN 73 6124
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 800 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 800 mm, sklon 4,0% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2.
Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
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3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Na dĺžke oporných múrov bude rímsa
prerušená vložením polenej rúry DN200, uložením do vrstvy plastmalty. Polená rúra bude osadená
v priečnom sklone 3,0% a ukončená 0,15 m pred lícom oporného múra.Za mostom sa na konci krídel
pomocou opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste
nie sú navrhnutá povrchové odvodňovače.
V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a bude napojený na priečnu
drenáž za oporami.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou s úrovňou zachytenia H2. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa
technologického predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú
v priečnom smere privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú
podliate plastmaltou hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou)
a plastovou krytkou.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Doplnenie opevnenia od jestvujúceho opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej
dlažby ukladanej do štrkového lôžka so zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5
m na každú stranu. Na ľavej strane pred a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových
tvaroviek ukladaných do betónu na štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m
z kamennej dlažby ukladanej do betónu hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie
zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt predpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode). Na realizáciu I. II. etapy rekonštrukcie
mosta pri výmene krídel bude potrebné paženie cestného telesa šteovnicovými stenami pred a za
mostom.
3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pri realizácii krídel a oporných múrov si vyžaduje zriadenie
dočasných ochranných hrádzok od porota Zázrivá.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

Strana 13 / 21

3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.

4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
-

konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3
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Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
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spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Stupeň: DSP/DRS
Technická správa

•
•
•

Strana 21 / 21

pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko
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STATICKÝ VÝPOČET REKONŠTRUOVANÉHO MOSTA
583-030
1.

Úvod

Cieľom tohto statického výpočtu je statické posúdenie návrhu rekonštrukcie mosta a stanovenie zaťažiteľnosti mosta583-030 v zmysle TP 104(02/2016), Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1954. Nosná konštrukcia je jednopoľová žb. mostovková šikmá doska
hrúbky 500mm. Jej uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Návrh rekonštrukcie mosta v sebe zahŕňa vybudovanie novej mostovkovej dosky a mostných krídel.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník

1.4

Betónové konštrukcie (2008)

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

j

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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∑G

kj , sup

j

2.
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+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok – existujúci stav.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

0,09*1,4*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

280 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,28*25= 7,0 kN/m2

Zábradľové zvodidlo:
-

Tiaž zvodidla:

1,0 kN/m2

3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (STN EN 1991-2).

3.2.1.1 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model ZM1.
Zaťažovací model sa skladá z dvoch čiastkových systémov:
-

Sústredné zaťaženie od dvojnápravového vozidla TS (tandemový systém)

-

Rovnomerné spojité zaťaženie RSZ

Hodnota kategorizačného súčiniteľa:

αQ1 = αQ2 = αQ3 = 0,90.
αq1 = 0,9
αq2 = αq3 = αqr = 1,0

Šírka zaťažovacích pruhov w1 = w2 = w3 = 3,0m.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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3.2.1.2 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM2.
βQ=1,0.

Tento zaťažovací model je zložený z jednonápravového zaťaženia βQ.Qak s tiažou Qak rovnou 400kN, kde

3.2.1.3 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM3(špeciálne vozidlá).
Použije sa špeciálne vozidlo 3000/240 umiestnené do dvoch susedných zaťažovacích pruhov a považuje sa za
jediné vozidlo na moste. Tieto zaťažovacie pruhy sa na vozovke uvažujú v najpriaznivejšej polohe s prípustnou kolmou
odchýlkou od vytýčenej polohy ±0,3m.
3.2.1.4 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM4(zaťaženie davom ľudí)
Toto zaťaženie je vyjadrené rovnomerným spojitým zaťažením (zahrňujúcim dynamické prírastky) rovným
qk=kN/m2 pri rozpätí zaťažovaného poľa Lsj= ≤10m. Pri väčšom rozpätí môžeme uvažovať s redukovanou hodnotou
v tvare:

2,5 ≤ q fk = 2,0 +

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

120
≤ 5,0kN / m 2
Lsj + 30
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Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.2.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.2.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.2.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.2.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.2.5 Únavová zaťažiteľnosť
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Výpočet nosnej konštrukcie mosta po rekonštrukcii

Nosnú konštrukciu navrhujeme ako železobetónovú mostovkovú dosku hrúbky min. 300mm z betónu 30/37.
Betonárska výstuž je z ocele B500B.

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s plošných elementov.. Jednotlivé plošné elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť nosnej konštrukcie

4.2.1

Posúdenie ohybovej a šmykovej odolnosť mostovkovej dosky v pozdĺžnom smere

4.2.1.1 Výstuž pri dolnom povrchu

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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4.2.1.2 Výstuž pri hornom povrchu
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Navrhujeme následovné vystuženie:
•
•
•
•

4.3

V pozdĺžnom smere mosta pri dolnom povrchu Ø22 á150mm
V pozdĺžnom smere mosta pri hornom povrchu Ø10 á150mm hornom
V priečnom smere mosta pri dolnom povrchu Ø12 á200mm
V priečnom smere mosta pri hornom povrchu Ø8 á200mm

Zaťažiteľnosť mosta
Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti mostovkovej dosky.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Statický výpočet

strana 10/19

Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-031

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

DSP(DRS)

Statický výpočet

strana 11/19

Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-029

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

DSP(DRS)

Statický výpočet

strana 12/19

Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-031

5.

DSP(DRS)

Výpočet mostných krídel

Mostné krídla sú navrhnuté ako železobetónové uholníkové múry zo železobetónu C30/37, založené na mikropilótach (vrt Ø159mm, výstuž oceľová rúra Ø89/10mm z ocele S355)

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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Posúdenie konštrukcie mostného krídla
405,00
0,60
+x
1,00

+z

0,00:1
3,76
4,50

0,40
1,00

6,00

4,50

2,00

+z

0,74

3,00

Výpočet uholníkového múra
Vstupné údaje
Nastavenie
Slovensko - EN 1997
Materiály a normy
Betónové konštrukcie : EN 1992-1-1 (EC2)
Súčinitele EN 1992-1-1 : štandardný
Výpočet múrov
Výpočet aktívneho tlaku :
Výpočet pasivneho tlaku :
Výpočet zemetrasenia :
Tvar zemného klinu :
Výstupok základu :
Dovolená excentricita :
Metodika posúdenia :
Návrhový prístup :

Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Mononobe-Okabe
počítať šikmý
výstupok uvažovať ako šikmú základovú špáru
0,333
výpočet podľa EN1997
2 - redukcia zaťaženia a odporu

Stále zaťaženie :

Súčinitele redukcie zaťaženia (F)
Trvalá návrhová situácia
Nepriaznivé
1,35 [–]
γG =

Premenné zaťaženie :

γQ =

1,50 [–]

Zaťaženie vodou :

γw =

1,00 [–]

Priaznivé
1,00 [–]
0,00 [–]

Súčinitele redukcie odporu (R)
Trvalá návrhová situácia
Súčiniteľ redukcie odporu na preklopenie :
γRe =

1,40 [–]

Súčiniteľ redukcie odporu na posunutie :

γRh =

1,10 [–]

Súčiniteľ redukcie odporu základovej pôdy :

γRv =

1,40 [–]

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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Kombinačné súčinitele pre premenné zaťaženia
Trvalá návrhová situácia
Súčiniteľ kombinačnej hodnoty :
ψ0 =

0,70 [–]

Súčiniteľ častej hodnoty :

ψ1 =

0,50 [–]

Súčiniteľ kvázistálej hodnoty :

ψ2 =

0,30 [–]

Materiál konštrukcie
Objemová tiaž γ = 23,00 kN/m3
Výpočet betónových konštrukcií vykonaný podľa normy EN 1992-1-1 (EC2).
Betón : C 20/25
Valcová pevnosť v tlaku
Pevnosť v ťahu

fck = 20,00 MPa
fctm = 2,20 MPa

Oceľ pozdĺžna : B500
Medza sklzu

fyk = 500,00 MPa

Geometria konštrukcie
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Poradnica
X [m]
0,00
0,00
2,00
2,00
-1,00
-1,00
-0,60
-0,60

Hĺbka
Z [m]
0,00
3,76
3,76
4,50
4,50
3,76
3,76
0,00

Začiatok [0,0] je v najhornejšom pravom bode múra.
Plocha rezu múra = 4,48 m2.
Parametre zemín
Třída G5
Objemová tiaž :
Napätosť :
Uhol vnútorného trenia :
Súdržnosť zeminy :
Trecí uhol konštr.-zemina :
Zemina :
Obj. tiaž sat.zeminy :

= 19,50 kN/m3
γ
efektívny
ϕef = 30,00 °
cef =
6,00 kPa
δ = 15,00 °
nesúdržná
γsat = 20,50 kN/m3

Geologický profil a priradenie zemín
Číslo

Vrstva
[m]

1

-

Priradená zemina

Vzorka

Třída G5

Založenie
Typ založenia : zemina - geologický profil
Tvar terénu
Terén za konštrukciou je rovný.

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
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Vplyv vody
Hladina podzemnej vody je pod úrovňou konštrukcie.
Zadané bodové priťaženia
Číslo
1

Priťaženie
nové
zmena
ÁNO

Pôsob.

Veľkosť
[kN]
405,00

stále

Číslo
1
LM1

Por.x
x [m]
1,00

Dĺžka
l [m]
6,00

Šírka
b[m]
3,00

Hĺbka
z [m]
na teréne

Názov

Odpor na líci konštrukcie
Odpor na líci konštrukcie: kľudový
Zemina na líci konštrukcie - Třída G5
Výška zeminy pred múrom

h = 1,00 m

Terén pred konštrukciou je rovný.
Nastavenie výpočtu fázy
Návrhová situácia : trvalá
Múr sa nemôže premiestniť, je počítaný na zaťaženie tlakom v kľude.

Únosnosť základovej pôdy
Sily pôsobiace v strede základovej škáry
Moment
Norm. sila
Číslo
[kNm/m]
[kN/m]
1
188,13
367,33
2
299,98
272,10

Pos. sila
[kN/m]
133,56
184,32

Excentricita
[–]
0,171
0,367

Napätie
[kPa]
185,93
342,24

Normové sily pôsobiace v strede základovej škáry (výpočet sadania)
Moment
Norm. sila
Pos. sila
Číslo
[kNm/m]
[kN/m]
[kN/m]
1
207,71
272,10
135,27

Dimenzovanie čís. 1
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Názov
Tiaž.- múr
Odpor na líci
Tlak v kľude
LM1

Fhor
[kN/m]
0,00
-0,33
68,88
13,21

Fvert
Pôsobisko
Pôsobisko
Koef.
Koef.
Koef.
z [m]
[kN/m]
x [m]
moment norm.sila pos.sila
-1,88
51,87
0,30
1,000
1,350
1,000
-0,09
0,00
0,00
1,000
1,000
1,000
-1,25
0,00
0,60
1,350
1,000
1,350
-1,46
0,00
0,60
1,350
1,000
1,350

Posúdenie drieku múra
Vystuženie a rozmery prierezu
Profil vložky
= 16,0 mm
Počet vložiek =
5
Krytie výstuže = 80,0 mm
Šírka prierezu = 1,00 m
Výška prierezu = 0,60 m
Stupeň vystuženia
=
0,20 %
ρ
Poloha neutrálnej osi
x
=
0,04 m
Posúvajúca sila na hranici únosnosti VRd = 166,01 kN
ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695
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MRd = 216,63 kNm > 142,49 kNm = MEd

Prierez VYHOVUJE.

Dimenzovanie čís. 2
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Fhor

Názov
Tiaž.- múr
Odpor na líci
Tiaž.- zemný klin
Tlak v kľude
LM1
LM1

[kN/m]
0,00
-4,87
0,00
98,72
41,42
0,00

Pôsobisko
z [m]
-1,50
-0,33
-2,62
-1,50
-2,79
-4,50

Fvert
[kN/m]
102,95
0,01
146,64
0,00
0,00
22,50

Pôsobisko
x [m]
1,10
0,20
2,00
3,00
3,00
2,50

Výpočtový
koeficient
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Posúdenie predného výčnelku múra
Vystuženie a rozmery prierezu
Profil vložky
= 16,0 mm
Počet vložiek =
5
Krytie výstuže = 80,0 mm
Šírka prierezu = 1,00 m
Výška prierezu = 0,74 m
Stupeň vystuženia
Poloha neutrálnej osi
Posúvajúca sila na hranici únosnosti
Moment na hranici únosnosti

ρ
x
VRd
MRd

=
0,15 %
=
0,04 m
= 197,67 kN
= 277,82 kNm

> 0,13 %
< 0,40 m
> 85,66 kN
> 17,58 kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Prierez VYHOVUJE.

Dimenzovanie čís. 3
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Názov
Tiaž.- múr
Tiaž.- zemný klin
Tlak v kľude
LM1
Kontaktné napätie
Tiažová pr.1

Fhor
[kN/m]
0,00
0,00
98,72
41,42
0,00
0,00

Pôsobisko
z [m]
-0,37
-2,62
-1,50
-2,79
0,00
-4,50

Fvert
[kN/m]
34,04
146,64
0,00
0,00
-161,25
22,61

Pôsobisko
x [m]
2,00
2,00
3,00
3,00
1,65
2,50

Výpočtový
koeficient
1,350
1,350
1,000
1,000
1,000
1,350

Posúdenie zadného výčnelku múra
Vystuženie a rozmery prierezu
Profil vložky
= 16,0 mm
Počet vložiek =
5
Krytie výstuže = 80,0 mm
Šírka prierezu = 1,00 m
Výška prierezu = 0,74 m
Stupeň vystuženia
=
0,15 %
ρ
Poloha neutrálnej osi
x
=
0,04 m
Posúvajúca sila na hranici únosnosti VRd = 197,67 kN

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

>
0,13 %
<
0,40 m
> 113,19 kN

Statický výpočet

= ρmin
= xmax
= VEd
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Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-029

Moment na hranici únosnosti

DSP(DRS)

MRd = 277,82 kNm > 184,25 kNm = MEd

Prierez VYHOVUJE.

5.2

Posúdenie založenia mostného krídla

Založenie mostných krídel navrhujeme na mikropilótach umiestnených v dvoch radoch s osovou vzdialenosťou 2,3m. Vzdialenosť mikropilót v jednom rade je max1,5m, t.j. 2mikropilóty na 1,5m dĺžky múra.
Minimálna tlaková únosnosť mikropilóty v prednom rade (bližšie drieku krídla) je 440kN. Minimálna únosnosť
mikropilóty v zadnom rade je v tlaku 100 a v ťahu 100kN. Uvedené únosnosti je nutné preveriť zaťažovacími skúškami.
Dĺžka mikropilót je závislá na konkrétnych geologických podmienkach. Predpokladaná dĺžka mikropilót
v prednom rade je 9,0 a v zadnom rade 4,0m. Tieto dĺžky sú len orientačné, a ako už bolo spomínané v predošlom, je
ich nutné preveriť.

6.

Záver

Výsledky výpočtu preukazujú realizovateľnosť navrhovanej rekonštrukcie mosta pri zachovaní požadovanej
bezpečnosti počas jeho životnosti.

V Prešove 08.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín

Statický výpočet
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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba:
Objekt:
Katastrálne územie:
Okres:
Kraj:

Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty
Rekonštrukcia mosta II/583-031
Párnica
Dolný Kubín
Žilinský

Stavebník:

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca mosta: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant:
kontakt na ZoP:

Parcela:

Ing. Jozef Antol
0905 621 901

3140/16

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE
Druh prevádzanej komunikácie
Staničenie na ceste II/583
Kategória cesty
Prekážka
Počet mostovkových podlaží
Výšková poloha mostovky
Meniteľnosť základnej polohy
Doba trvania
Priebeh trasy na moste
Situatívne usporiadanie
Hmotná podstata
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie
Východzia charakteristika
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu
Obmedzenie voľnej výšky na moste

cesta druhej triedy II/583
km 39,048
C 9,5/80
potok Zázrivá
jednopodlažný most
horná mostovka
nepohyblivý most
most trvalý
priama, v smerovom oblúku / v klesaní
šikmý
masívny
železobetónová doska
doskový
otvorene usporiadaný
voľna výška neobmedzená

Počet dilatačných celkov
Dĺžka premostenia

1
12,65 m

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina
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Rozpätia polí
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka spevnenej časti vozovky
Šírka medzi zábradliami
Šírka ríms na moste
Šírka chodníka
Celková šírka

13,72 m
22,90 m
P 72°
9,5 m
9,5 m
ľavá 0,80 m, pravá 0,80 m
11,100 m

Výška mosta nad terénom
Stavebná výška mosta
Plocha NK mosta
Zaťaženie
Dôležité upozornenia

4,40 m
0,74 m
12,65 x 11,10 = 140,415 m2
normové
nie sú

2 SÚHRNNÝ POPIS
2.1 ÚČEL STAVBY
Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného
objektu ponad potok Zázrivá na ceste II/583. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej
stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky
poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Vzhľadom na výsledky
diagnostiky mostného objektu, je potrebné nahradiť doskovú nosnú konštrukciu za novú. Diagnostika
stanovila betón jestvujúcej mostovky na triedu betónu C12/15. Oddilatované krídla vykazujú viditeľné
vodorovné deformácie so značným poškodením nosných prvkov. Projekt rieši nahradenie krídel novými
vzhľadom na výšku cestného telesa.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa
zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY
Stavba sa nachádza v extraviláne obce Párnica (okres Dolný Kubín). Žiadne iné stavby (plánované
ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to charakter stavby
nevyžaduje. Jedná sa o stavebné práce na existujúcom moste a na existujúcej komunikácií.

2.4 CHARAKTER PREKÁŽKY, OKOLIE STAVBY, PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA
Mostný objekt premosťuje potok Zázrivá na ceste II/583. Pod mostom je potok Zázrivá regulovaný
s opevnenými svahmi z betónových prvkov.
Prevádzaná komunikácie je cesta II. triedy č. 583. Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti
pred mostom cca 9,5 m, na moste 9,5 m a za mostom cca 7,5 m. Na moste ako aj pred a za mostom sa
nachádza nadmerná hrúbka asfaltových vrstiev. Most sa nachádza v zastavanej časti obce, šírka
komunikácie a krajníc je limitovaná pozemkami a oploteniami pomedzi ktoré most prechádza. Výškovo
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komunikácia v mieste mosta je v klesaní -1,0%, smerovo v priamej. Ako ZBZ slúži v mieste mosta staré
zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou.

2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA
Stavenisko potrebné pre navrhované práce sa bude nachádzať na uzatvorených úsekoch cesty
II/583 tesne pred, resp. za mostom. Vzhľadom ku charakteru navrhovaných prác nie sú potrebné
obzvlášť veľké skladovacie plochy. Všetok materiál (z búrania aj nový) bude zo stavby odvážaný a na
stavbu dovážaný priebežne. Zariadenie staveniska bude pozostávať s jednej kancelárie a jedného skladu
umiestneného na ceste pred mostom.
Na prístupy na stavenisko sa bude používať cesta II/583. V tesnej blízkosti staveniska sa nachádzajú
podzemné inžinierske siete a vzdušné elektrické siete. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ
stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých
položiek výkazu výmer.

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY
Pre stavbu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum nakoľko si to jej charakter
nevyžaduje.

2.7 INŽINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete:
-

Plynovod, SPP-distribúcia a.s.
Vodovod, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Podzemné oznamovacie káble, Slovak Telekom
Miestny rozhlas v správe obce
Vedenie NN – nadzemné, SSE-distribúcia a.s.

Napriek tomu, že v blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete stavba si nevyžaduje žiadne úpravy ani
prekládky IS. Stavbou sa do týchto sieti nezasahuje.
Stavebné práce v blízkosti existujúcich sietí budú spočívať v:
- frézovaní komunikácie a odbúraní mostného zvršku
- realizácia odrazných pruhov
- oprava opôr mosta, vybudovanie spriahajúcej ŽB dosky
- opevňovanie svahov pod mostom
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať
podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné
nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.
Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore
stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich
polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením.

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU
Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Stavba bude prebiehať
v dvoch etapách po polovičke mosta, pričom doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu minimálnej
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šírky 3,25 m striedavo a bude riadená svetelnou signalizáciou (počas dňa aj v noci po ukončení denných
prác).
Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je
navrhovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa
práce na pravej strane mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na
zrealizovanú pravú časť mosta a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Dočasné dopravné značenie je
podrobnejšie popísané v prílohe tejto TS.
Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách, predpokladaná doba výstavby sú 6 mesiace.

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

geodetické zameranie územia
objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií
prieskum inžinierskych sietí
obhliadka miesta stavby
mostný list poskytnutý investorom
platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRÁC
3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE
3.1.1 VYTÝČENIE
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po
vyrovnaní.
3.1.2 GEODETICKÉ SLEDOVANIE STAVBY
Nie je navrhnuté.
3.1.3 ROZHRANIE KUBATÚR
Celá stavba je jeden stavebný objekt. Jednotlivé položky budú fakturované podľa pokynov investora
a podľa skutočne zrealizovaných výmer jednotlivých položiek.
3.1.4 OCHRANA PROTI ÚČINKOM BLUDNÝCH PRÚDOV
Pre daný objekt nie je riešené. Korózny prieskum nebol robený. Na moste ani v tesnej blízkosti
mosta sa nenachádza zrejmý zdroj bludných prúdov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1

ÚPRAVA CESTY II/583
Stavbou sa zasahuje do cesty II/583 v KM 39,028 (ZÚ) – KM 39,068 (KÚ). Dĺžka úpravy je 40,0 m.

V danom úseku nebude dochádzať ku zmene smerového vedenia, upravení sa šírkové
usporiadanie a priečne sklony komunikácie. Úprava sa pred mostom a za mostom plynulo v bodoch ZÚ
a KÚ napája na existujúci stav.
Úprava smerového vedenia:
Smerové vedenie komunikácie ostáva priamej a čiastočne v smerovom oblúku R = 325 m. Os
cesty sa pred a za mostom plynulo napojí na jestvujúci stav. Pri návrhu úpravy smerového vedenia
projektant vychádzal z nasledovných okrajových podmienok:
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Na ľavej strane mosta bude rímsa s odrazným pruhom šírky 0,80 m, na pravej strane mosta
bude rímsa šírky 0,80 m
Šírka medzi obrubami bude na moste 9,5 m, čo zodpovedá kategórií C9,5/80. Mimo
mostného objektu bude šírka komunikácie plynulo napojená na existujúci stav
Dĺžková úprava komunikácie je čo možno najmenšia (iba v nevyhnutnom rozsahu pre
rekonštrukciu mostného objektu).

Úprava výškového vedenia:
Výškové vedenie komunikácie nebolo potrebné upravovať. Nové výškové vedenie kopíruje
pôvodný stav. Komunikácia na moste je v klesaní -1,0%.
Vozovka:
Pozri odstavec 3.2.3.10. V rámci prác na komunikácií budú v dĺžke úpravy cesty upravené
(vyčistené) nespevnené krajnice. Krajnice budú vysypané štrkovitým materiálom – frézovaná hmota.
3.2.2

PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE

3.2.2.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje.
3.2.2.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných
obmedzeniach.
3.2.2.3 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE
V rámci búracích prác budú odbúrané nasledovné konštrukcie:
- Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie min. 4 x 50 mm) pred mostom, na
moste a za mostom vo vyznačenom rozsahu.
- Vybúra sa podklad vozovky na moste (vrátane izolácie) po úroveň hornej plochy nosníkov
- V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
- Odstráni sa zábradľové zvodidlo
- Odstránia sa rímsy na moste, krídlach
- Odbúrajú sa železobetónová mostovka
- Odbúrajú sa krídla
- Budú vybúrané záverné stienky a horné časti krídiel (degradovaný betón, podľa požiadaviek PD
a AD)
- V rámci búracích prác sa očistí vodným lúčom s tlakom 100 – 120 MPa celý povrch ostávajúcich
betónových častí opôr
- Vyčistia sa úložné prahy na oporách
- Vyspraví sa opevnenie svahov pod mostom a doplnia sa odvodňovacie sklzy s opevnením za
krídlami kamennou dlažbou ukladanou do betónu
Všetky búracie práce budú prebiehať bez použitia ťažkých búracích kladív. Všetky odpady z búrania
budú riadne uskladnené na skládke odpadov o čom predloží zhotoviteľ investorovi a príslušnému
stavebnému úradu pred kolaudáciou stavby riadny doklad. Projekt predpokladá s odvozom materiálov
na skládku Považský Chlmec vzdialenú do 40 km od miesta stavby. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť
inú skládku v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy
položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené
zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.
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Vyfrézovaný asfaltový materiál bude použitý na dosypávku krajníc, prebytok bude odovzdaný
investorovi (odvezený na skládku investora). Rovnako rozobraté oceľové časti mosta (zábradlie
zvodidlá) budú odovzdané investorovi.
3.2.2.4 STAVEBNÉ JAMY A VÝKOPOVÝ MATERIÁL
Stavebné jamy budú realizované za oporami, v prechodovej oblasti mosta a pozdĺž krídiel a vo
svahu pod mostom pri opevnení svahov kamennou dlažbou. Všetky stavebné jamy budú realizované ako
nepažené.
Sklony svahov budú realizované 1:1 pre nesúdržné zeminy, resp. 2:1 pre súdržné a uľahnuté
zeminy. Vyťažený materiál ak bude vhodný sa použije na spätné zásypy. Nevhodný materiál bude
odvezený na skládku odpadov. Pri výkope vo vode bude zriadená ochranná ohrádzka z prehodenej
zeminy. Prípadná presiaknutá voda do stavebnej jamy bude stiahnutá na najnižšie miesto a odtiaľ
čerpaná.
3.2.2.5 ZÁSYPY
Všetky stavebné jamy budú zasypané hutneným materiálom. Ak bude vhodný, na zásyp sa použije
pôvodne vyťažený materiál.
Materiál vhodný do násypov: Násypy budú budované z materiálov typu G3 G-F pričom požadované
parametre na materiál násypu sú nasledovné:

γ = 19 kNm −3 , ϕ ' = 33 o , cef = 0 kPa , E def = 85 MPa , Poissonovo číslo v = 0,25
3.2.3

HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

3.2.3.1 PRECHODOVÁ OBLASŤ
Prechodová oblasť pod vozovkou je navrhnutá s prechodovými doskami dĺžky 5,0 m kĺbovo
napojené na novú dosku nosnej konštrukcie. Miera zhutnenia vrstvy pod prechodovým klinom je Id =
min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor tesne pod vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32
mm hutnenou na min. Id = 0,90.
Prechodová oblasť je odvodnená drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným cez krídla do
potoka. Vývod bude vytvorený prestupom v krídle priemeru 200 mm. Potrubie je zabalené do
geotextílie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva slúži tesniaca PE fólia hrúbky 1,5 mm chránená
geotexíliou. Požadované je CBR min. 2,5 kN a gramáže min. 200 g/m2 (vrstva pod aj nad fóliou).
Navrhované potrubie bude zároveň slúžiť ako trativod konštrukčných vrstiev vozovky. Potrubie bude
uložené do spádu podľa PD, pričom pod potrubím bude vybetónovaný oporný základ pre položenie
drenáže (tvarovaný do žliabku).
3.2.3.2 SANAČNÉ PRÁCE
Všetky existujúce betónové povrchy nosnej konštrukcie mosta, plochy ktoré ostávajú viditeľné
(krídla na pravej strane) budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu
a následne budú zasanované.
Príprava povrchu:
Pred otryskaním bude povrch betónov očistený od hrubých nečistôt. Následne bude celý povrch
prekontrolovaný poklepkaním kladivom. Všetky duté miesta (uvoľnená krycia vrstva betónu,
nespevnený nerovnorodý betón, rôzne duté kaverny) budú vybúrané až po zdravý betón. Prípadná
obnažená výstuž bude očistená od hrdze (tryskanie, ručné brúsenie). Na dôkladné dočistenie sa
nakoniec použije otryskanie povrchu vodným lúčom (tlak 80-100 MPa).
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Po príprave povrchu a vyčistení výstuže bude nasledovať sanácia betónových povrchov:
Na obnaženú výstuž sa aplikuje ochranný antikorózny náter. Následne bude na sanovanú plochu
nanesený spojovací mostík podľa pokynov dodávateľa sanačného systému a povrch sa vyspraví
stierkovanou sanačnou maltou (reprofilácia do pôvodného tvaru). Sanačná malta sa bude nanášať
v súlade so spracovaným technologickým postupom (TP), ktorý zhotoviteľ spracuje po výbere sanačného
systému a predloží AD a SD na odsúhlasenie. V TP musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

-

Názov výrobku, certifikáty potrebné pre schválenie použitia výrobku na ktorých
bude uvedené, že výrobok je vhodný na použitie pri sanácií betónov na mostoch
pozemných komunikácií.
Skladba sanačného súvrstvia (spojovací mostík, sanačná malta, ochranný náter).
Požiadavky na povrch (teplota, vlhkosť, drsnosť, iné...).
Maximálna a minimálna hrúbka vrstvy nanášanej v jednom pracovnom celku,
zadefinované časové odstupy medzi aplikáciou viacerých vrstiev.
Okrajové podmienky použitia (pracovná teplota, maximálna hrúbka systému,
vlastnosti prostredia pre použitie).

Požiadavky na sanačný systém:
Použije sa sanačný systém na báze cementov spĺňajúci požiadavky EN 1504-3, trieda R4 a STN EN
1504-9. Použijú sa malty so zníženým zmrašťovaním. Použiť sa smie iba komplexný sanačný systém od
jedného výrobcu. Kombinovanie rôznych sanačných systémov je neprijateľné. Povrch musí byť pred
sanáciou pevný – musí spĺňať minimálnu pevnosť v odtrhu 1,5 MPa (preukáže sa skúškou). Minimálna
požadovaná pevnosť v tlaku vytvrdnutej sanačnej malty je pre všetky časti mosta je 45 MPa. Požadovaná
je taktiež vysoká odolnosť sanačného systému voči pôsobeniu mrazu a posypových solí. Ochranný náter
bude zamedzovať prenikaniu chloridov do podkladu, zároveň bude mať farebne zjednocujúci odtieň
(sivá farba).
Sanačné práce na NK je možné realizovať až po vyhotovení izolácie mostovky, aby nedošlo
k zatečeniu realizovaných vrstiev.
3.2.3.3 ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory s oddilatovanými krídlami. Opory s krídlami sú
založené pravdepodobne plošne. Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne
plošne založenými) sú oddilatované s krajnými oporami. Betóny opôr sú pomerne zachovalé (vzhľadom
na vek mosta). Nenachádzajú sa tu väčšie poruchy ani trhliny. Na krídlach v pohľade sú značné
poškodenia a trhliny spojené s vodorovnou deformáciou krídel.
Základy opôr sú na lícnej strane obnažené. Navrhovaná úprava je v dobetonávke šírky 0,5 m
spriahnutej s oporou a zrealizovaním mikropilót dĺžky 5,0 m á 1,0 m. Dobetonávka pred oporou 1 bude
slúžiť ako trasový chodník pre vydry, ktorý je popri krídel predĺžený z kamennej dlažby na terén v dĺžke
3,0 m.
Krídla budú vybúrané a nahradené novými zo železobetónu. Navrhované krídla sú zložené na
mikropilótach dĺžky 5,0 m kotvených do základovej dosky krídel. Stena krídla je navrhnutá šírky 0,6 m.
Realizácia nových krídel je navrhnutá použitím štetovníc, ktoré budú rozdeľovať I. a II. etapu
rekonštrukcie mosta, pri plnej cestnej premávke.
Nakoľko nebola k dispozícií pôvodná dokumentácia mosta je v PD hrúbka konštrukcií a ich tvar iba
odhadovaný. S toho dôvodu je nevyhnutné aby bol po odbúraní dosky a odkopaní prechodovej oblasti
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mosta bol na stavbu privolaný projektant, ktorý preverí existujúci stav a prípadne upraví navrhované
riešenie.
3.2.3.4 IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY
Všetky prisypané časti spodnej stavby budú ochránené izoláciou proti zemnej vlhkosti
a presiaknutej vode.
Náterovým systémom v zložení ALP+2xALN budú ošetrené: lícne strany driekov opôr a rubové a
lícne plochy krídiel.
Izoláciou v zložení ALP + izolačný pás NAIP budú ošetrené záverné stienky – preloženie izolácie
z povrchu mostovky. Prekrytie dilatačných a pracovných škár v styku zo zeminou.
3.2.3.5 NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosnú konštrukciu existujúceho mosta tvorí železobetónová doska hrúbky cca 0,50 m, ktorá na
základe diagnostiky nevyhovuje z hľadiska triedy betónu. Doska bude vybúraná a nahradená novou
doskou.
Nová doska nosnej konštrukcie je navrhnutá hrúbky 0,65 m z betónu C30/37 kĺbovo napojená na
jestvujúce opory vrubovým kĺbom. Geometria dosky kopíruje pôvodnú dosku nosnej konštrukcie.
Uloženie dosky je navrhnuté na pôvodnej pozícii uloženia, kde bude realizovaný vrubový kĺb vlepením
trňov a dobetonávka premenlivej výšky bude súčasťou dosky nosnej konštrukcie, do ktorej za rubom
opory je kĺbovo napojená prechodová doska dĺžky 5,0 m. Šírka dosky NK je 10,50 m a celková dĺžka je
15,250 m. Nosná doska bude vybetónovaná v jednom zábere na celú dĺžku.
Hrúbka dosky je konštantný vzhľadom na jednostranný priečny sklon 2,5 % a to 0,65 m so
zväčšením na 0,69 m v protispáde pod odrazným pruhom. Horný aj spodné povrch kopíruje sklon
vozovky na moste (priečny 2,5 % jednostranný, pozdĺžny -1,0%).
Na vonkajších okrajoch spodnej plochy dosky bude vytvorená vložením trojuholníkovej lišty do
debnenia okapová hrana 15/15 mm. Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné nebednené betónové
plochy riadne ošetrovať – zakryť celý povrch geotextíliou a udržiavať túto vo vlhkom stave. Doba
ošetrovania je min. 7 dní, odbedniť možno konštrukcie po dosiahnutí min. 80% pevnosti betónu v tlaku.
3.2.3.6 LOŽISKÁ
Doska nosnej konštrukcie je uložená na opory cez vrubový kĺb.
3.2.3.7 MOSTNÉ ZÁVERY A DILATÁCIE
Na mostnom objekte nebudú osadené mostné závery, doska nk bude ukončená za rubom opory
s okapovým nosom a kĺbovo napojenou prechodovou doskou. V obrusnej vrstve vozovky sa nad koncom
nosnej konštrukcie zareže priečna dilatačná škára 20/40 mm, ktorá bude vyplnená trvale pružnou
zálievkou.
3.2.3.8 IZOLÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Na hornej ploche mosta bude vyhotovená zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242. Na túto
vrstvu bude vyhotovená izolácia z ťažkých asfaltových pásov. Pod rímsami až po úžľabie NK bude izolácia
dvojvrstvová – tzv. izolácia s ochranou. Pred kladením izolácie musí byť povrch NK rovný, suchý a musí
vykazovať pevnosť v odtrhu min. 1,5 MPa.
Izolácia bude preložená až za závernú stienku. V mieste dilatácie bude izolácia preložená
ochrannou vrstvou. Prieťažnosť izolačných pásov v mieste dilatácie bude min. 30%.
3.2.3.9 VOZOVKA
Na moste je navrhnutá v zložení:
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ACO 11-I PMB modifikovaný
STN EN 13 108-1
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A,
STN 73 6129
ACO 11-I PMB moidifikovaný
STN EN 13 108-1
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou
zapečaťujúca vrstva
STN 73 6242
Celkom
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40 mm
0,3 kg/m2
45 mm
5 mm
90 mm

ŽB doska bude tesne pred izolovaním zbavená povrchovej vrstvy cementového mlieka
guličkovaním a zbavená nečistôt a prachu. Povrch musí byť suchý, rovný, zbavený mastnoty a nečistôt
s pevnosťou v odtrhu min. 1,5 MPa. Všetky pracovné škáry v kryte vozovky budú narezané a zaliaté
trvalopružnou asf. zálievkou šírky 20 a hrúbky 40 mm. Rovnako bude narezaná a zaliata škára naprieč
vozovkou v mieste konca dosky a na konci asfaltových úprav. Pozdĺž obruby budú vybednené (aby
nedošlo k prípadnému poškodeniu konštrukcií a izolácie rezaním) škáry šírky 20 mm na hrúbku obrusnej
vrstvy vozovky. Tieto budú následne vyplnené trvalo pružnou modifikovanou asf.zálievkou (podľa
detailov v PD).
Vozovky mimo mostného objektu – celá konštrukcia
Celá konštrukcia vozovky bude realizovaná mimo mosta v nasledovných úsekoch:
-

Pred mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky
Za mostom medzi krídlami v prechodovej oblasti mosta – na dĺžku cca 12,0 m od závernej stienky

Zloženie vozovky – plná konštrukcia:
- ACO 11-I PMB modifikovany
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACl 16-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- ACp 22-I
STN EN 13 108-1
- Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A, STN 73 6129
- CBGM C5/6
STN 73 6124
- Štrkodrvina ŠD 0-63 mm
STN 73 6126
- Celkom

40 mm
0,3 kg/m2
50 mm
0,3 kg/m2
70 mm
0,3 kg/m2
200 mm
250 mm
610 mm

Minimálna požadovaná únosnosť na cestnej pláni je Edef,2 = 90 MPa. V prípade nedosiahnutia
požadovanej hodnoty dôjde ku výmeme podložia vozovky. Navrhnutá je výmena na hrúbku 500 mm.
Spoj na rozmedzí novej a starej vozovky bude narezaný na hrúbku 40 mm a šírku 20 mm
a následne bude zaliaty trvalo pružnou asfaltovou modif. zálievkou.
3.2.3.10
RÍMSY
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Šírka ľavej rímsy je 800 mm, sklon
4,0% smerom k obrube, šírka časti pravej monolitickej rímsy je 800 mm, sklon 4,0% smerom k obrube.
Rímsy sú navrhnuté celomonolitické s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu šírky 40 mm
a s pohľadovou výškou 0,5 m.
Obruba na rímsach je vysoká jednotne 150 mm, so sklonom 5:1 a skosením 30/30 mm v hornej
hrane. Horný povrch ríms bude upravený priečnou striážou (metličkovaním). Do ríms bude pomocou
chemických kotiev ukotvené ZBZ – zabradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia.
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Monolitické rímsy sú vystužené výstužou B500B. Pracovné a dilatačné škáry budú upravené
podľa detailov v PD. Kotvenie ríms do NK bude pomocou zámočnícky vyrobených kotevných prípravkou,
ktoré sa chemicky vlepia do vývrtu v mostovke.
3.2.3.11
ODVODNENIE MOSTA
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe jestvujúceho stavu. Dažďová voda z vozovky je
pred mostom usmernená pred krídlom na opevnení z kamennej dlažby ukladanej do betónu do sklzu
z betónových tvaroviek, až po úroveň opevnenia svahu potoka. Za mostom sa na konci krídel pomocou
opevnenia kamennou dlažbou usmernia vodné zrážky do sklzu z betónových tvárnic. Na moste nie sú
navrhnutá povrchové odvodňovače.
V úžľabí nosnej konštrukcie je ďalej navrhnutý drenážny kanálik s plastbetónu 8/16 mm šírky
100 mm a výšky 45 mm, ktorý slúži na odvodnenie presiaknutej vody z vozovky na izoláciu. Drenážny
kanálik je navrhnutý v pozdĺžnom smere popri pravom odraznom pruhu a priečne nad oporou č.2. Tento
bude zaústený do mostného podpovrchového odvodňovača, alebo odvodňovacej trubičky v počte 2 ks.
3.2.3.12
ZVODIDLÁ A ZÁBRADLIA
Na ľavej aj pravej rímse bude ukotvené oceľové zábradľové zvodidlo výšky 1,2 m so zvislou
výplňou. Zvodidlo bude kotvené do rímsy vlepenými chemickými kotvami podľa technologického
predpisu konkrétneho typu zvodidla schváleného MDPaT. Pätné dosky budú v priečnom smere
privarené v sklone rímsy, v pozdĺžnom smere budú vodorovné. Pätné dosky budú podliate plastmaltou
hrúbky min. 5 mm. Skrutky kotiev budú ochránené mazivom (vazelinou) a plastovou krytkou.
Zvodidlo pred a za mostom pokračuje cestným zvodidlom s napojením na jestvujúce cestné
zvodidlo.
3.2.3.13
ÚPRAVY POD MOSTOM A V OKOLÍ MOSTA
Základy opôr sú na lícnej strane obnažené. Navrhovaná úprava je v dobetonávke šírky 0,5 m
spriahnutej s oporou a zrealizovaním mikropilót dĺžky 5,0 m á 1,0 m. Dobetonávka pred oporou 1 bude
slúžiť ako trasový chodník pre vydry, ktorý je popri krídel predĺžený z kamennej dlažby na terén v dĺžke
3,0 m.
Doplnenie opevnenia od jestvujúceho opevnenia po opory sa zrealizuje použitím betónovej
dlažby ukladanej do štrkového lôžka so zašpárovaním škár. Opevnenie sa zrealizuje na šírke mosta +0,5
m na každú stranu. Na ľavej strane pred a za mostom sa zrealizujú odvodňovacie sklzy z betónových
tvaroviek ukladaných do betónu na štrkopieskovom podsype a za krídlami opevnenie na dĺžke 2,0 m
z kamennej dlažby ukladanej do betónu hr.300 mm. Opevnenie sa vyspáduje do sklzov na usmernenie
zrážok z vozovky.
3.2.4

POMOCNÉ PRÁCE

3.2.4.1 LEŠENIA, PODPERNÉ SKRUŽE A ZÁCHYTNÉ SIETE
Pri výstavbe sa počíta s využitím ľahkého pracovného lešenia pozdĺž krídiel mosta a pod mostom
pre sanačných prácach jestvujúcej nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Počas búracích prác na starom
moste bude zhotoviteľ postupovať tak aby zabránil padaniu úlomkov do koryta potoka a aby nedošlo
k úniku potencionálne nebezpečných látok. Všetok materiál, ktorý padne pod most bude bezodkladne
odstránený.
3.2.4.2 PAŽENIE
Projekt predpokladá použitie paženia, v závislosti na potrebe zhotoviteľa bude v prípade potreby
budované jednoduché príložné paženie (ochrana proti vode). Na realizáciu I. II. etapy rekonštrukcie
mosta pri výmene krídel bude potrebné paženie cestného telesa šteovnicovými stenami pred a za
mostom.
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3.2.4.3 DOČASNÁ OCHRANA PRED VODOU
Rozsah a charakter stavebných prác pod mostom nevyžaduje zriadenie dočasných ochranných
hrádzok.
3.2.4.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
DDZ je popísané v prílohe 3 tejto TS.

4 MATERIÁLY PRE STAVBU
4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B. Krytie všetkých prútov
betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2
a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné požiadavky a odolnosť proti agresívnemu
prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s
debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa
normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa obmedzuje šírka trhlín).

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
Všetky oceľové konštrukcie (zábradlie, kotvy rímsy) sú z ocele S235J2G3 podľa STN EN 100251,2:2005– výrobná trieda C.
Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť prevedené podľa TP
05/2013 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana konštrukcií proti
korózii. Povrchová úprava nových častí zábradlia bude pre životnosť nad 15 rokov (podľa STN EN ISO
12944-5) v nasledujúcej skladbe:
Dielensky vyrobené časti:
- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 ηm
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80 ηm
Nátery na stavenisku:
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 ηm
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 ηm
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm
odtieň vrchnej: určí investor.
Povrchová úprava zvodidiel bude podľa certifikovaného systému výrobcu.

4.3 BETÓN
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé
konštrukcie mostného objektu nasledujúce:
konštrukcie
betón podľa STN EN 206-1
- Železobetónová rímsa C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
- ŽB doska
C30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
- Spodná stavba – opory
C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
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- Nadbetonávky krídiel C30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4
- Betón pod dlažbu a tvarovky C 25/30 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
- Podkladný betón
C12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3
Dilatačné a pracovné škáry, tesnenie betónových konštrukcií:
Viditeľné pracovné škáry sa priznajú lištou so skosením 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Prípadné
ďalšie pracovné škáry je nutné upraviť odpovedajúcim spôsobom podľa výkresovej časti PD. Všetky ostré
hrany betónových konštrukcií musia byť skosené lištou 15/15mm vloženou do bednenia (pokiaľ nie je
uvedené inak).
Betón sa po uložení musí následne ošetrovať tak, aby nedošlo k vzniku trhlín. Pokiaľ dôjde k vzniku
trhlín, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady ošetriť vhodným spôsobom odsúhlaseným AD a stavebným
dozorom investora. Kvalita pohľadovej plochy upravených miest s trhlinami musí byť uspokojivá a
opticky priblížená k okolitému betónu.
Bednenie betonových konštrukcií bude predmetom výrobno-technickej dokumentácie.

4.4 VOZOVKA A VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY VRÁTANE ZÁLIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121. Postup
prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

5 POSTUP VÝSTAVBY
5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY
Etapizácia stavby je uvedená v odseku 2.8.
Postup stavebných prác na stavbe:
- Vytýčenie podzemných vedení
- Presmerovanie cestnej dopravy na ľavú stranu
- Na pravej strane mosta sa uskutočnia stavebné práce: demontáž zvodidla, frézovanie vozovky
a podkladných vrstiev po nk, odbúranie ríms, úprava opôr a úprava krídel, úprava prechodovej
oblasti za oporami, realizácia hydroizolácie a odvodnenia, kotvenie ríms a ich betonáž, montáž
bezpečnostných zariadení, pokládka asfaltových vrstiev a zálievok
- Presmerovanie cestnej dopravy na zrealizovanú pravú stranu a realizácia prác ako na pravej
strane mosta
- Realizácia sanačných prác na nosnej konštrukcii pod mostovkou
- Realizácia prác na opevnení svahov pod mostom
- Úprava priestoru zasiahnutého stavbou v okolí mosta do pôvodného stavu

5.2 INÉ OBMEDZENIA
Obmedzenia podľa odsúhlasenia postupu prác predložený dodávateľom stavby.

5.3 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti,
neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne
nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.
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5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP
BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku a vyhláškou 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných
prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10.
Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútro
staveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné
ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné práce (§ 19
– 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti.
Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku
zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61.
Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor.
Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. Projektant požaduje aby bol v rámci AD prizvaný
na stavbu minimálne v týchto fázach stavebných prác:
- Po odbúraní vrstiev po dosku nk a následnom odkopaní prechodovej oblasti (overenie tvaru
existujúcich konštrukcií)
- Po očistení existujúcich konštrukcií pred začiatkom realizácie sanácií
Všetky zmeny oproti PD DRS, ktoré budú vykonané musia byť riadne zdokumentované, aby mohli
byť následne prenesené do dokumentácie DSRS.

7 ZÁVER
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac
zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. Mostný objekt bol navrhnutý na
zaťaženie podľa STN EN 1991-2.

V Žiline dňa 07/2017

Ing. Jozef Kuruc
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PRÍLOHA 1 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY
Odpady v štádiu stavebnej výroby :
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f
zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s §40c ods.4 zákona č.409/2006 Z.z.
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe
resp. rekonštrukcii komunikácie.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
Č. skupiny,

Názov druhu odpadu:

Kategória:

Množstvo:

podskupiny
a druhu odpadu
17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek

17 01 01

Betón

O

xt

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

xt

17 04 05

Železo a oceľ

O

xt

17 05 04

Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03

O

xt

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Frézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný správcovi komunikácie, asfalty z búrania budú
uskladnené na skládke odpadov. Rovnako prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú
umiestnené na skládke odpadov. Uvažuje sa použitie skládky Považský Chlmec vo vzdialenosti do 40 km
od najvzdialenejšej časti stavby.
Odpady vznikajúce na mieste hlavného staveniska:
Druh

Názov

Kategória *

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

O

N
08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99

odpady inak nešpecifikované
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12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

O

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 01 01

betón

O

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
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PRÍLOHA 2 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Postup výstavby z hľadiska organizácie dopravy:

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode čiastočne uzatvorená. Doprava bude
usmernená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia mostného objektu je navrhovaná v dvoch
etapách. V prvej etape sa presmeruje doprava na ľavú časť mosta a zrealizujú sa práce na pravej strane
mosta. Po dokončení prác na pravej strane sa doprava presmeruje na zrealizovanú pravú časť mosta
a zrealizujú sa práce na ľavej strane mosta. Počas prác bude na moste dodržaná minimálna šírka
prejazdného pruhu 3,25 m (v obidvoch etapách). Cela stavba bude realizovaná v dvoch etapách,
predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Stavba neobsahuje, budú odstránené existujúce DZ znižujúce zaťažiteľnosť mosta.
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
(cestujúcej verejnosti) počas čiastočnej uzávierky komunikácie na moste. Stavba prebehne vo dvoch
etapách. počas ktorých bude premávka riadená striedavo svetelnou signalizáciou.
Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle zákona NR SR 08/2009 Z. z. „Zákon
o cestnej premávke“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia, a novelizácie č. 467/2013 Z. z. a konzultovaný s príslušným dopravným inšpektorátom
v Žiline a Čadci ako aj s majetkovým správcom komunikácie a investorom stavby.
Dočasné dopravné značenie je vyznačené v samostatnom výkrese.
Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné,
jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných
značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky.
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou zvislou
dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na
vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom
prevedení. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do zelene alebo ukotvia do
spevnenej plochy, prípadne bude dopravná značka osadená na existujúci stĺpik trvalého dopravného
značenia. Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti
zakazuje. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru ak nie je pri popise dopravnej značky
určené inak.
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené
v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené spravidla z hliníka.
Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa
umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do dopravného priestoru
cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky.
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Platnosť trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením musí
byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom a po skončení stavebných prác sa uvedie
do pôvodného stavu.
Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú
povinné nosiť výstražné oblečenie.
Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ,
ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m.
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď
sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x
denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným
dopravným značením.
Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v ochrannom
pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – oceľovými
platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za zníženej
viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou.
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené.
Zásady označovania pracovného miesta

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo miestnej
komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny
orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo
najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov
a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní
stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č.
374/1990 Zb.
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady

•

•
•
•

pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a
zaznamenať v stavebnom denníku;
označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia),
označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade potreby sa
schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v zmysle riešenia
navrhnutého v prílohách,
vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK
jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné,
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na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné
a potrebné,
práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej
intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100,
ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred
začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú
skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s
prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek,
pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa
postupuje proti smeru jazdy,
ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť
mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo
odstránením,
dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim spôsobom
aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené,
ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné,
správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné
miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s
návestidlami a železničnými značkami,
ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie
jeho bezpečnosti ochranné zariadenia.

Bezpečnosť pri práci
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,
dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch,
dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je
možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným
spôsobom,
realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy,
s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť,
použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z. a novelizácie č. 467/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č.8/2009 Z. z. „Zákon o cestnej premávke“ a príslušnú STN,
pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev
oranžovej farby,
v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem,
vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a
poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu
na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť
zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
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pred začatím prác je nutné prizvať ODI a KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného
značenia,
zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,
pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je potrebné
dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní
stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii
so stavebnými strojmi.

ZÁVER
Projektant požaduje, aby prípadné zmeny v organizácií dopravy a osádzaní DDZ boli
vopred prerokované s autorom návrhu a príslušným ODI v Žiline. Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky.

V Žiline 07/2017

Ing. Lukáš Rolko
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PREPOČET ZAŤAŽITEĽNOSTI MOSTA
583-031
1.

Úvod

Cieľom tohto statického posudku je stanovenie zaťažiteľnosti mosta583-031 v zmysle TP 104(02/2016, Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1954. Nosná konštrukcia je jednopoľová žb. mostovková šikmá doska
hrúbky 500mm. Jej uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Zaťažiteľnosť mosta je spracovaná podrobným statickým výpočtom.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník

1.4

Betónové konštrukcie (2008)

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

j

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:
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kj , sup

j

2.

DSP(DRS)

+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok – existujúci stav.
Vozovka:
-

Hrúbka:

340 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

0,34*24= 8,2 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

300 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,30*25= 7,5 kN/m2

Spádový betón:
-

Hrúbka:

200 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž spádového betónu:

0,20*25= 5 kN/m2

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
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3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.1.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.1.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.1.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.1.4 Výnimočná zaťažiteľnosť

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Zaťažiteľnosť existujúceho mosta

strana 5/14

Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-029

DSP(DRS)

3.2.1.5 Únavová zaťažiteľnosť
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4.

Výpočet zaťažiteľnosti existujúceho mosta

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s plošných elementov.. Jednotlivé plošné elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť žb. mostovkovej dosky
Z výsledkov diagnostického prieskumu:
•
•
•

Trieda betónu mostovkovej dosky C12/15
Pozdĺžna výstuž v strede rozpätia pri spodnom povrchu 12 profilov Roxor40 na bm s krytím
50mm
Šmyková výstuž: ohyby 6 profilov Roxor40 na bm
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Ohybová a šmyková odolnosť žb. mostovkovej dosky
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Teoreticky, výpočtom stanovená, hodnota ohybovej odolnosti mostovky je 780kNm. Šmyková odolnosť je
214kN.

4.3

Zaťažiteľnosť mosta
Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti mostovkovej dosky.
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Záver

Výsledky výpočtu poukazujú na veľmi nízku zaťažiteľnosť mosta (normálna 10t) vyžadujúcu si okamžité obmedzenie dopravy na moste a neodkladnú rekonštrukciu. Zo záverov diagnostického prieskumu mosta okrem iného
vyplýva že betón nosnej konštrukcie je triedy C12/15, pričom pre daný typ konštrukcie je možné použiť betón triedy
min. C30/37. Z vyššie popísaných dôvodov navrhujeme v rámci rekonštrukcie mosta výmenu celej nosnej konštrukcie.
V Prešove 06.2017

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Vypracoval: Ing. Martin Rusín
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STATICKÝ VÝPOČET REKONŠTRUOVANÉHO MOSTA
583-031
1.

Úvod

Cieľom tohto statického výpočtu je statické posúdenie návrhu rekonštrukcie mosta a stanovenie zaťažiteľnosti mosta583-031 v zmysle TP 104(02/2016), Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok) vydaných MDV a RR SR.

1.1

Základné údaje

Mostný objekt bol realizovaný v roku 1954. Nosná konštrukcia je jednopoľová žb. mostovková šikmá doska
hrúbky 500mm. Jej uloženie na spodnej stavbe je bez ložísk.
Návrh rekonštrukcie mosta v sebe zahŕňa vybudovanie novej mostovkovej dosky a mostných krídel.

1.2

Princípy a postupy použité v statickom výpočte

Statický výpočet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nasledujúcich noriem a technických
predpisov:
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Eurokód, Zásady navrhovania konštrukcií
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – objemová tiaž, vlastná
tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia – zaťaženia účinkami teploty
Eurokód 1, Zaťaženie konštrukcií, Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy
Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a
konštruovanie
Betón, Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok

STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
STN EN 1992-2
STN EN 206-11
TP02/2016

1.3

Prehľad použitej literatúry

Bilčík-Fillo-Benko-Halvoník

1.4

Betónové konštrukcie (2008)

Výpočet vnútorných síl a posúdenie konštrukcie
Na výpočtový model sú aplikované jednotlivé uvažované zaťaženia.

Účinky jednotlivých zaťažení sú kombinované do kombinácií zaťažení v zmysle STN EN 1990. V závislosti od
toho, o aké posúdenie medzného stavu únosnosti sa jedná, sú vytvorené príslušné kombinačné schémy:
•

„súbor A“ (EQU)

∑γ
j

•

.G kj ,sup + ∑ γ Gj ,inf .G kj ,inf + γ Q ,1 .Qk1 + ∑ γ Q ,i .ψ 0i .Qki
i≥2

j

„súbor B“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki

j

•

Gj ,sup

i≥2

j

„súbor C“ (STR/GEO)

∑γ

Gj , sup

j

.Gkj , sup + ∑ γ Gj ,inf .Gkj , inf + γ p .Pk + γ Q ,1.Qk 1 + ∑ γ Q , i .ψ 0 i .Qki
i≥2

j

Pre mimoriadne návrhové kombinácia platí kombinačná schéma:
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kj , sup

j
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+ ∑ Gkj , inf + Pk + Ad + ψ 1,1.Qk 1 + ∑ψ 2i .Qki
i≥2

j

Geometria mosta
Prehľadný výkres – pozri výkresová príloha.

3.

Výpočet zaťažení.

3.1

Stále zaťaženie (G).

3.1.1

Vlastná tiaž nosnej konštrukcie.
Vlastná tiaž všetkých železobetónových prvkov je uvažovaná v zmysle STN EN 1991-1-1 hodnotou 25 kN/m3.

3.1.2

Mostný zvršok – existujúci stav.
Vozovka:
-

Hrúbka:

90 mm

-

Obj. tiaž:

24 kN/m3

-

Tiaž vozovky:

0,09*1,4*24= 3,1 kN/m2

Rímsy:
-

Hrúbka:

280 mm

-

Obj. tiaž:

25 kN/m3

-

Tiaž rímsy:

0,28*25= 7,0 kN/m2

Zábradľové zvodidlo:
-

Tiaž zvodidla:

1,0 kN/m2

3.2

Premenné zaťaženia (Q).

3.2.1

Zaťaženie cestnou dopravou (STN EN 1991-2).

3.2.1.1 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model ZM1.
Zaťažovací model sa skladá z dvoch čiastkových systémov:
-

Sústredné zaťaženie od dvojnápravového vozidla TS (tandemový systém)

-

Rovnomerné spojité zaťaženie RSZ

Hodnota kategorizačného súčiniteľa:

αQ1 = αQ2 = αQ3 = 0,90.
αq1 = 0,9
αq2 = αq3 = αqr = 1,0

Šírka zaťažovacích pruhov w1 = w2 = w3 = 3,0m.
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3.2.1.2 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM2.
βQ=1,0.

Tento zaťažovací model je zložený z jednonápravového zaťaženia βQ.Qak s tiažou Qak rovnou 400kN, kde

3.2.1.3 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM3(špeciálne vozidlá).
Použije sa špeciálne vozidlo 3000/240 umiestnené do dvoch susedných zaťažovacích pruhov a považuje sa za
jediné vozidlo na moste. Tieto zaťažovacie pruhy sa na vozovke uvažujú v najpriaznivejšej polohe s prípustnou kolmou
odchýlkou od vytýčenej polohy ±0,3m.
3.2.1.4 Zvislé zaťaženie – zaťažovací model LM4(zaťaženie davom ľudí)
Toto zaťaženie je vyjadrené rovnomerným spojitým zaťažením (zahrňujúcim dynamické prírastky) rovným
qk=kN/m2 pri rozpätí zaťažovaného poľa Lsj= ≤10m. Pri väčšom rozpätí môžeme uvažovať s redukovanou hodnotou
v tvare:

2,5 ≤ q fk = 2,0 +
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120
≤ 5,0kN / m 2
Lsj + 30

Statický výpočet

strana 3/18

Stavba: 2840, Rekonštrukcia cesty II/583
Objekt_ Most 583-029

3.2.2

DSP(DRS)

Zaťaženie cestnou dopravou (TP 02/2016).

3.2.2.1 Faktor normálnej zaťažiteľnosti a normálna zaťažiteľnosť
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3.2.2.2 Zaťažiteľnosť na jednu nápravu
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3.2.2.3 Výhradná zaťažiteľnosť

3.2.2.4 Výnimočná zaťažiteľnosť
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3.2.2.5 Únavová zaťažiteľnosť
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Výpočet nosnej konštrukcie mosta po rekonštrukcii

Nosnú konštrukciu navrhujeme ako železobetónovú mostovkovú dosku hrúbky min. 650mm z betónu 30/37.
Betonárska výstuž je z ocele B500B.

4.1

Výpočtový model

Výpočtový model je priestorový, pozostávajúci s plošných elementov.. Jednotlivé plošné elementy sú jednoznačne určené svojimi geometrickými a materiálovými charakteristikami.

4.2

Mechanická odolnosť nosnej konštrukcie

4.2.1

Posúdenie ohybovej a šmykovej odolnosť mostovkovej dosky v pozdĺžnom smere

4.2.1.1 Výstuž pri dolnom povrchu
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Navrhujeme následovné vystuženie:
•
•
•
•
•

4.3

V pozdĺžnom smere mosta pri dolnom povrchu Ø28 á100mm
V pozdĺžnom smere mosta pri hornom povrchu Ø14 á200mm hornom povrchu v poli a Ø20
á200mm nad uložením do vzdialenosti 2,0m od osi uloženia
V priečnom smere mosta pri dolnom povrchu Ø18 á200mm
V priečnom smere mosta pri hornom povrchu Ø10 á200mm hornom povrchu v poli a Ø14
á200mm nad uložením do vzdialenosti 2,0m od osi uloženia
Ako šmykovú výstuž navrhujeme spony Ø10 v rastri 200/200mm v oblastiach 0-1/4L a 3/4L-L,
v strednej časti 1/4L-3/4L v rastri 200/400mm

Zaťažiteľnosť mosta
Zaťažiteľnosť mosta bola stanovená na základe zaťažiteľnosti mostovkovej dosky.
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Výpočet mostných krídel

Mostné krídla sú navrhnuté ako železobetónové uholníkové múry zo železobetónu C30/37, založené na mikropilótach (vrt Ø159mm, výstuž oceľová rúra Ø89/10mm z ocele S355)

5.1

Posúdenie konštrukcie mostného krídla
Název :

Fáze : 1
405,00
0,50
+x
1,00

0,00:1
4,80

+z

5,40

6,00

+z

5,40

5,30

2,50

0,60

3,00

Výpočet uholníkového múra
Vstupné údaje
Nastavenie
Slovensko - EN 1997
Materiály a normy
Betónové konštrukcie : EN 1992-1-1 (EC2)
Súčinitele EN 1992-1-1 : štandardný
Výpočet múrov
Výpočet aktívneho tlaku :
Výpočet pasivneho tlaku :
Výpočet zemetrasenia :
Tvar zemného klinu :

Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Mononobe-Okabe
počítať šikmý
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Výstupok základu :
Dovolená excentricita :
Metodika posúdenia :
Návrhový prístup :

DSP(DRS)

výstupok uvažovať ako šikmú základovú špáru
0,333
výpočet podľa EN1997
2 - redukcia zaťaženia a odporu
Súčinitele redukcie zaťaženia (F)
Trvalá návrhová situácia
Nepriaznivé
1,35 [–]
γG =

Stále zaťaženie :
Premenné zaťaženie :

γQ =

1,50 [–]

Zaťaženie vodou :

γw =

1,00 [–]

Priaznivé
1,00 [–]
0,00 [–]

Súčinitele redukcie odporu (R)
Trvalá návrhová situácia
Súčiniteľ redukcie odporu na preklopenie :
γRe =

1,40 [–]

Súčiniteľ redukcie odporu na posunutie :

γRh =

1,10 [–]

Súčiniteľ redukcie odporu základovej pôdy :

γRv =

1,40 [–]

Kombinačné súčinitele pre premenné zaťaženia
Trvalá návrhová situácia
Súčiniteľ kombinačnej hodnoty :
ψ0 =

0,70 [–]

Súčiniteľ častej hodnoty :

ψ1 =

0,50 [–]

Súčiniteľ kvázistálej hodnoty :

ψ2 =

0,30 [–]

Materiál konštrukcie
Objemová tiaž γ = 23,00 kN/m3
Výpočet betónových konštrukcií vykonaný podľa normy EN 1992-1-1 (EC2).
Betón : C 20/25
Valcová pevnosť v tlaku
Pevnosť v ťahu

fck = 20,00 MPa
fctm = 2,20 MPa

Oceľ pozdĺžna : B500
Medza sklzu

fyk = 500,00 MPa

Geometria konštrukcie
Číslo
1
2
3
4
5
6
7

Poradnica
X [m]
0,00
0,00
2,50
2,50
-0,50
-0,50
-0,50

Hĺbka
Z [m]
0,00
4,80
4,80
5,40
5,40
4,80
0,00

Začiatok [0,0] je v najhornejšom pravom bode múra.
Plocha rezu múra = 4,20 m2.
Parametre zemín
Třída G5
Objemová tiaž :
Napätosť :
Uhol vnútorného trenia :
ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

= 19,50 kN/m3
γ
efektívny
ϕef = 30,00 °
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Súdržnosť zeminy :
Trecí uhol konštr.-zemina :
Zemina :
Obj. tiaž sat.zeminy :

cef =
6,00 kPa
δ = 15,00 °
nesúdržná
γsat = 20,50 kN/m3

Třída F4, konzistence tuhá
Objemová tiaž :
Napätosť :
Uhol vnútorného trenia :
Súdržnosť zeminy :
Trecí uhol konštr.-zemina :
Zemina :
Obj. tiaž sat.zeminy :

= 18,50 kN/m3
γ
efektívny
ϕef = 24,50 °
cef = 14,00 kPa
δ = 12,00 °
nesúdržná
γsat = 19,50 kN/m3

Geologický profil a priradenie zemín
Číslo

Vrstva
[m]

1

Priradená zemina

Vzorka

5,30 Třída G5

2

-

Třída F4, konzistence tuhá

Založenie
Typ založenia : zemina - geologický profil
Tvar terénu
Terén za konštrukciou je rovný.
Vplyv vody
Hladina podzemnej vody je pod úrovňou konštrukcie.
Zadané bodové priťaženia
Číslo
1

Priťaženie
nové
zmena
ÁNO

Pôsob.
stále

Veľkosť
[kN]
405,00

Por.x
x [m]
1,00

Dĺžka
l [m]
6,00

Šírka
b[m]
3,00

Hĺbka
z [m]
na teréne

Odpor na líci konštrukcie
Odpor na líci konštrukcie nie je uvažovaný.
Nastavenie výpočtu fázy
Návrhová situácia : trvalá
Múr sa nemôže premiestniť, je počítaný na zaťaženie tlakom v kľude.

Posúdenie čís. 1
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Názov
Tiaž.- múr
Tiaž.- zemný klin
Tlak v kľude
Priť.1 - bodové

ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, Prešov
Tel.: 051/7463695

Fhor
[kN/m]
0,00
0,00
143,04
56,46

Fvert
Pôsobisko
Pôsobisko
Koef.
Koef.
Koef.
z [m]
[kN/m]
x [m]
prekl. posun. napätie
-1,84
96,60
0,79
1,000
1,000
1,350
-3,00
234,00
1,75
1,000
1,000
1,350
-1,79
0,00
3,00
1,350
1,350
1,000
-4,04
0,00
3,00
1,350
1,350
1,000
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Priť.1 - bodové
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Fhor

Fvert
Pôsobisko
Pôsobisko
Koef.
Koef.
Koef.
[kN/m]
z [m]
[kN/m]
x [m]
prekl. posun. napätie
0,00
-5,40
33,75
2,25
1,000
1,000
1,350

Posúdenie celého múra
Posúdenie na preklopenie
Moment vzdorujúci Mres = 400,96 kNm/m
Movr = 653,61 kNm/m
Moment klopiaci
Múr na preklopenie NEVYHOVUJE
Posúdenie na posunutie
Vodor. sila vzdorujúca Hres = 150,95 kN/m
Vodor. sila posúvajúca Hact = 269,33 kN/m
Múr na posunutie NEVYHOVUJE
Celkové posúdenie - MÚR NEVYHOVUJE
Maximálne napätie v základovej škáre : 10000,00 kPa

Únosnosť základovej pôdy
Sily pôsobiace v strede základovej škáry
Moment
Norm. sila
Číslo
[kNm/m]
[kN/m]
1
464,16
491,87
2
638,80
364,35

Pos. sila
[kN/m]
199,50
269,33

Excentricita
[–]
0,315
0,584

Napätie
[kPa]
442,06
10000,00

Normové sily pôsobiace v strede základovej škáry (výpočet sadania)
Moment
Norm. sila
Pos. sila
Číslo
[kNm/m]
[kN/m]
[kN/m]
1
469,34
364,35
199,50

Dimenzovanie čís. 1
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Názov
Tiaž.- múr
Tlak v kľude
Priť.1 - bodové

Fhor

Fvert
Pôsobisko
Pôsobisko
Koef.
Koef.
Koef.
[kN/m]
z [m]
[kN/m]
x [m]
moment norm.sila pos.sila
0,00
-2,40
55,19
0,25
1,000
1,350
1,000
112,26
-1,60
0,00
0,50
1,350
1,000
1,350
16,30
-2,13
0,00
0,50
1,350
1,000
1,350

Posúdenie drieku múra
Vystuženie a rozmery prierezu
Profil vložky
= 20,0 mm
Počet vložiek = 6,60
Krytie výstuže = 70,0 mm
Šírka prierezu = 1,00 m
Výška prierezu = 0,50 m
Stupeň vystuženia
Poloha neutrálnej osi
Posúvajúca sila na hranici únosnosti
Moment na hranici únosnosti

ρ
x
VRd
MRd

=
0,49 %
=
0,08 m
= 182,74 kN
= 348,15 kNm

>
0,13 %
<
0,26 m
> 173,57 kN
> 289,27 kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Prierez VYHOVUJE.
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Dimenzovanie čís. 2
Spočítané sily pôsobiace na konštrukciu
Fhor

Názov
Tiaž.- múr
Tiaž.- zemný klin
Tlak v kľude
Priť.1 - bodové
Kontaktné napätie
Tiažová pr.1

Pôsobisko
z [m]
-0,30
-3,00
-1,79
-4,04
0,00
-5,40

[kN/m]
0,00
0,00
143,04
56,46
0,00
0,00

Fvert
[kN/m]
34,50
234,00
0,00
0,00
-241,31
33,86

Pôsobisko
x [m]
1,75
1,75
3,00
3,00
0,89
2,25

Výpočtový
koeficient
1,350
1,350
1,000
1,000
1,000
1,350

Posúdenie zadného výčnelku múra
Vystuženie a rozmery prierezu
Profil vložky
= 22,0 mm
Počet vložiek = 6,60
Krytie výstuže = 60,0 mm
Šírka prierezu = 1,00 m
Výška prierezu = 0,60 m
Stupeň vystuženia
Poloha neutrálnej osi
Posúvajúca sila na hranici únosnosti
Moment na hranici únosnosti

ρ
x
VRd
MRd

=
0,47 %
=
0,10 m
= 217,00 kN
= 532,42 kNm

>
0,13 %
<
0,33 m
> 166,88 kN
> 439,18 kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Prierez VYHOVUJE.

5.2

Posúdenie založenia mostného krídla

Založenie mostných krídel navrhujeme na mikropilótach umiestnených v dvoch radoch s osovou vzdialenosťou 2,5m. Vzdialenosť mikropilót v jednom rade je 1,0m, t.j. 2mikropilóty na bm.
Minimálna tlaková únosnosť mikropilóty v prednom rade (bližšie drieku krídla) je 450kN. Minimálna únosnosť
mikropilóty v zadnom rade je v tlaku 250 a v ťahu 100kN. Uvedené únosnosti je nutné preveriť zaťažovacími skúškami.
Dĺžka mikropilót je závislá na konkrétnych geologických podmienkach. Predpokladaná dĺžka mikropilót
v prednom rade je 9,0 a v zadnom rade 4,0m. Tieto dĺžky sú len orientačné, a ako už bolo spomínané v predošlom, je
ich nutné preveriť.

6.

Záver

Výsledky výpočtu preukazujú realizovateľnosť navrhovanej rekonštrukcie mosta pri zachovaní požadovanej
bezpečnosti počas jeho životnosti.

V Prešove 08.2017
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