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Anotácia: 

            Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť cestný obchvat obce Domaželice, ktorá leží 

v Olomouckom kraji, pričom je potrebné v maximálnej možnej miere využiť súvislý pozemok, 

ktorý bol plánovaný na výstavbu cesty č. I/18 už v období II. Svetovej vojny. Spracovanie 

návrhu zahŕňa: návrh smerového a výškového vedenia trasy, návrh konštrukčných vrstiev 

vozovky a dopravného značenia v riešenej lokalite, ako aj napojenie na už existujúce 

komunikácie. 

            Ďalej táto práca rieši premostenie vodného toku Korzálka, a to návrhom rôznych variant 

premostenia pri rešpektovaní existujúcej dopravnej situácie a priestorového usporiadania, 

predbežný statický výpočet vybranej  varianty premostenia a návrh súvisiacich súčastí mostu 

ako sú ložiská, mostné závery, typ a tvar opôr, krídel a prechodových konštrukcií. 
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Annotation:  

             The aim of this work is to propose ring road of the village Domaželice which lies in the 

Olomouc Region. The necessity is to take the maximum extent possible to use a coherent plot 

that was planned for the construction of road no. I/18 already in period during II. World War. 

Processing the proposal includes: designing directional and vertical alignment, design of 

structural layers of the road and road signs in solving site, as well as links to existing 

communication. 

           Furthermore, this work addresses the bridge watercourse Korzálka and proposes 

various options bridging respecting existing traffic conditions and layout, preliminary 

structural analysis of the selected variants bridging proposal and related components such as 

bridge bearings, bridge conclusions, the type and shape of abutments, wing and transition 

structures .  
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Zoznam použitého značenia: 

A                           plocha 

Bpv                       Balt po vyrovnaní 

ČR                         Česká Republika 

D                           stupeň kvality zhutnenia 

F                            osamelé bremeno 

gk                          charakteristická hodnota stáleho zaťaženia 

gd                          návrhová hodnota stáleho zaťaženia 

Id                           index relatívnej uľahlosti 

LM                        load model 

M                          ohybový moment 

m n. m.                metre nad morom 

Qi                          nápravová sila 

Qlk                         brzdné sily 

Q100                      hladina storočnej vody  

q                           spojité zaťaženie 

qk                          charakteristická hodnota úžitkového zaťaženia 

qd                          návrhová hodnota úžitkového zaťaženia 

R                           reakcia 

RPDI                     ročný priemer denných intenzít 

r                            rameno síl 

TP                         technické podmienky 

V                           posúvajúca sila 

γ                            objemová tiaž materiálu 

γG                          súčiniteľ stáleho zaťaženia 

γq                          súčiniteľ úžitkového zaťaženia 
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1. Úvod 

Obce Čechy, Domaželice a Dřevohostice sa nachádzajú v Olomouckom kraji na ceste č. 150 

v úseku Bystřice pod Hostýnem, Přerov. Veľmi nepriaznivé smerové, sklonové a šírkové 

pomery sú pre túto komunikáciu viac než význačné. Smerové oblúky len veľmi ťažko 

zodpovedajú návrhovej rýchlosti 50 km/h. Šírka vozovky je premenná od 5,5 do 7,5m 

a zastavané územie obmedzuje možnosť budovať chodníky pre chodcov. V posledných rokoch 

dochádza k veľkému nárastu počtu vozidiel na komunikácii a s tým sa ruka v ruke zvyšuje počet 

dopravných nehôd. Riešenie tejto situácie spočíva vo vybudovaní cestného obchvatu týchto 

obcí, čím dosiahneme odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie. Pri návrhu trasy 

je v plnej miere uvažovaný ako východiskový, koridor plánovanej komunikácie I/18, ktorej 

realizácia bola zahájená už v období II. Svetovej vojny. Trasa obchvatu začína napojením pred 

obcou Domaželice na existujúcu komunikáciu  II/150, ďalej smeruje južne okolo obce Čechy 

a ukončená je napojením na už realizovaný obchvat obce Želatovice. 

Táto bakalárska práca rieši prvú etapu budovaného cestného obchvatu od jeho napojenia pred 

obcou Domaželice, v mieste existujúceho mostu cez vodný tok Mostěnka, až do jeho 

ukončenia pred napojením na cestu č. 05510 v úseku Domaželice, Prusy. Zaoberá sa návrhom 

vhodného smerového a výškového vedenia trasy pri dodržaní vymedzeného koridoru, pričom 

je súčasne riešené aj nové pripojenie obce Domaželice na cestu II/150. Ďalej rieši  vhodný 

návrh konštrukčných vrstiev vozovky, vzhľadom na hydrogeologické pomery daného územia 

a návrh dopravného značenia na novej komunikácii podľa príslušných technických podmienok. 

V rámci ochrany obyvateľov obce pred nepriaznivými následkami hluku treba zvážiť návrh 

protihlukových opatrení pozdĺž komunikácie. 

Vzhľadom na trasovanie vymedzeného koridoru pre nový návrh cesty II/150 a jeho kríženie 

s vodným tokom Kozrálka, vzniká predpoklad nutného premostenia tohto toku. Predmetom 

tejto práce je návrh rôznych variant premostenia a následný výber tej najvhodnejšej. 

Konštrukčný návrh vybraného typu premostenia a návrh súvisiacich súčastí mostnej 

konštrukcie (mostné ložiská, mostné závery, mostné krídla, dopravné vybavenie, 

odvodnenie...). Ďalej je potrebné vyriešiť úpravu komunikácie pred a za mostným objektom 

a úpravu priľahlého terénu. 
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2. Návrh dopravného riešenia 

 

2.1. Identifikačné údaje 

Jedná sa o líniovú stavbu, novo budovaný  obchvat obcí Čechy, Domaželice a Dřevohostice 

cestou II/150 – 1. etapa. 

 

2.2. Odôvodnenie štúdie 

Odľahčenie dopravy na existujúcej ceste II/150 v úseku medzi Bysřicí pod Hostýnem 

a Přerovem, prechádzajúcou obcou Domaželice a prevedenie tranzitnej dopravy mimo 

zastavané územie. Vytvorenie nového cestného obchvatu s vyhovujúcim smerovým aj 

výškovým vedením. Týmto riešením sa predpokladá výrazné zvýšenie bezpečnosti a zníženie 

nehodovosti pri strete motorových vozidiel a peších, ako aj celkovej dopravnej nehodovosti. 

Ďalej dôjde k zlepšeniu životného prostredia v obci z hľadiska hluku, vibrácií, prašnosti 

a exhalátov. 

 

2.3. Stanovenie záujmovej oblasti 

Začiatok stavby je daný napojením na existujúcu komunikáciu II/150 medzi obcami Domaželice 

a Dřevohostice, v mieste existujúceho mostu cez vodný tok Mostěnka. Odtiaľ je trasa vedená 

južne od obce Domaželice a ukončená je tesne pred napojením na existujúcu cestu č. 05510 

v trase medzi obcami Domaželice a Prusy. Samotné riešenie napojenia na túto cestu nie je 

predmetom tejto práce. Pre trasu komunikácie je potrebné  v maximálnej možnej miere využiť 

súvislý pozemok plánovaný už v období II. Svetovej vojny pre stavbu cesty č. I/18 ako je 

znázornené na Obr.1. 
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Obrázok 1. Vymedzenie územia pre hľadanie trasy 

 

2.4. Východiskové údaje pre návrh trasy 

Pre vypracovanie tejto práce mi boli mojím konzultantom poskytnuté tieto podklady: 

· mapový podklad danej lokality vo formáte .dwg 

· inžiniersko-geologický (IG) prieskum 

· fotografie danej lokality 

Pre potreby návrhu kategórie komunikácie sú použité údaje o sčítaní dopravy z r. 2010 

dostupné na internetovej stránke Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) [17], konkrétne sčítací 

úsek 7-1410.  Výsledky tohoto sčítania zobrazuje Tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1. Sčítanie dopravy v ČR z r. 2010 
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2.5. Návrh kategórie komunikácie 

Návrh kategórie komunikácie vychádza z normy pre projektovanie pozemných komunikácií 

[1], pričom je potrebné určiť výhľadovú ročnú priemernú dennú intenzitu (RPDI) vozidiel. 

Návrhové obdobie je podľa normy [3] pre netuhé vozovky 25 rokov. Východiskový rok je rok 

2014, výhľadový rok je 2039. Na určenie RPDI pre návrhové obdobie 25 rokov boli použité 

výhľadové koeficienty dostupné na internetovej adrese ŘSD [17]. Hodnoty výhľadových 

koeficientov celkového dopravného výkonu sú zobrazené v Tabuľke 2.  

 

Tabuľka 2. Výhľadové koeficienty celkového dopravného výkonu 

      Východiskový RPDI je podľa Tabuľky 1. RPDI2010=3266 voz/den. Prepočet na aktuálny rok 

2014 je nasledovný:   

                                   RPDI2014 RPDI2010*1.09=3266*1,09=3560 voz/den                                /2.1/       

Prepočet RPDI na výhľadový rok 2039: 

                       RPDI2039=RPDI2014*0,5* 1,09+1,63 =3560*1,36=4842 voz/den                        /2.2/ 

Pre výhľadovú ročnú priemernú dennú intenzitu vozidiel 4842 voz/den zodpovedá podľa 

normy [2] návrhová kategória komunikácie S 7,5. Cesta je navrhnutá ako obojsmerná, 

smerovo nerozdelená. Komunikácia bude projektovaná na návrhovú rýchlosť vn = 50 km/h a to 

z toho dôvodu, že stiesnené šírkové pomery vymedzeného koridoru a podmienka 

minimálneho záberu okolitých pozemkov nedovoľujú použiť pre návrh rýchlosť 70 km/h.   

 

2.6. Priečne usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cesty S 7,5/50 je podľa normy [1] nasledovné: šírka jazdného pruhu 

a=3,00 m, šírka vodiaceho prúžku v=0,25 m, šírka spevnenej krajnice c=0,00 m a šírka 
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nespevnenej krajnice je e=050 m. Návrhová rýchlosť na komunikácii je vn=50 km/h, 

smerodatná rýchlosť bude vs=70 km/h. Základný priečny sklon vozovky je 2,5 % a priečny sklon 

nespevnenej krajnice 8,0 %.  

 

2.7. Návrh konštrukčných vrstiev 

Návrh konštrukčných vrstiev vozovky vychádza z technických podmienok pre navrhovanie 

vozoviek pozemných komunikácií [12] a z údajov inžiniersko-geologického prieskumu 

popísaných v Prílohe č.1. Stupeň návrhovej úrovne porušenia vozovky je pre cesty II. triedy D1. 

Trieda dopravného zaťaženia vychádza z hodnoty priemernej dennej intenzity premávky 

ťažkých nákladných vozidiel (TNV) pre všetky jazdné pruhy. Nárast dopravy je možné 

odhadnúť pomocou výhľadových koeficientov ŘSD ČR [17]. Návrhové obdobie je pre novo 

budované komunikácie 25 rokov. Hodnota TNV je podľa Tabuľky 1. 269 voz/den. Hodnoty 

výhľadových koeficientov pre nárast počtu ťažkých nákladných vozidiel pre rok 2010 – 2050 

sú prebraté z ŘSD ČR [17] a ich hodnoty zobrazuje Tabuľka 3. 

 

Tabuľka 3. Výhľadové koeficienty pre ťažké vozidlá 

Výpočet priemernej dennej intenzity ťažkých nákladných vozidiel pre všetky jazdné pruhy 

v návrhovom období (TNVk) je popísaný v nasledujúcich rovniciach: 

                         TNV0 = TNV2014 = TNV * 1,01 = 269 * 1,01 = 272 voz/den                                 /2.3/ 

          TNVk = TNV2039 = TNV0 * (1,01+1,06) * 0,5 = 272 * 1,035 = 282 voz/den                      /2.4/  

Tomuto počtu ťažkých nákladných vozidiel zodpovedá trieda dopravného zaťaženia S IV. Ďalší 

návrh konštrukcie vozovky je závislý na vodnom režime podložia, ktorý je ovplyvňovaný 
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niekoľkými faktormi. Hladina podzemnej vody je podľa IG prieskumu hpv = 1,0 m pod úrovňou 

terénu. Výška kapilárnej vzlínavosti závisí na podiele jemných častíc s veľkosťou zŕn menšou 

ako 0,02  mm (f<0,02mm). Táto hodnota je prevzatá z krivky zrnitosti zemín z vrtu V4, IG 

prieskumu z hĺbky 0,0 – 1,8 m. Pre f<0,02mm = 15 % je výška kapilárnej vzlínavosti podľa Obrázku 

2. hs = 1,0 m. 

 

Obrázok2. Stanovení kapilární vzlínavosti zemin podle ČSN 72 1002 

Hĺbka premŕzania vozovky vychádza z návrhovej hodnoty indexu mrazu, ktorá je závislá na 

nadmorskej výške danej lokality. Nadmorská výška obce Domaželice je 220 m n. m. a podľa 

Tabuľky 4. tejto hodnote zodpovedá  index mrazu Imd = 259 °C. Hĺbka premŕzania vozovky sa 

dopočíta nasledujúcim spôsobom: 

                                              dpr = 0,05 * √ Imd = 0,05 * √ 259 = 0,805 m                                      /2.5/ 
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Tabuľka 4. Základní hodnota indexu mrazu pro území České republiky 

Tieto hodnoty spĺňajú podmienku veľmi nepriaznivého – kapilárneho vodného režimu: 

                                                                         hpv ≤ hpr + hs                                                               /2.6/ 

1,0 m ≤ 0,805 + 1,0 = 1,805 m   ... vyhovuje 

Na základe všetkých zistených údajov je podľa katalógových listov z technických podmienok 

pre navrhovanie vozoviek pozemných komunikácií [12] navrhnutá táto konštrukčná skladba 

vozovky s celkovou minimálnou hrúbkou 0,57 m: 

Konštrukcia vozovky podľa TP 170, D1-N-1, PIII 

· asfaltový betón strednezrnný       ACO 11+                               ...40 mm 

· asfaltový betón hrubozrnný          ACL 16+                                ...60 mm 

· obaľované kamenivo                      ACP 16+                                 ...50mm 

· mechanicky spevnené kamenivo MZK                                     ...170 mm 

· štrkodrva                                          ŠDA                                       ...250 mm 

 

Pri návrhu komunikácie treba rešpektovať existujúce účelové komunikácie so šírkou približne 

6,00 m, priľahlé k vymedzenej trase a je potrebné vyriešiť ich napojenie pomocou zjazdov. 

Konkrétne ide o komunikáciu napájajúcu sa približne 50,0 m od začiatku úseku 

a ďalšie pripojenie približne 110,0 m od začiatku úseku.  

Na svojej trase sa komunikácia kríži so stávajúcou cestou č. 01861, spájajúcou obce 

Domaželice a Lišná. Je potrebné vyriešiť toto napojenie navrhnutím priesečnej križovatky. Pri 
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návrhu je potrebné dodržať šírkové usporiadanie komunikácií a potrebný rozhľad pre vozidlá 

vchádzajúce do križovatky. 

Pri návrhu mostného objektu je treba rešpektovať návrhové prvky a šírkové usporiadanie 

cestnej komunikácie. Podrobný návrh mostu viz. kapitola 4. 

 

2.8. Charakteristiky územia 

Územie ktorým bude prechádzať navrhovaná komunikácie je prevažne rovinaté, len nepatrne 

naklonené k vodnému toku Mostěnka, v blízkosti sa vyskytuje obecná zástavba. Prevedeným 

inžiniersko-geologickým prieskumom boli v celej trase zistené veľmi zložité základové pomery, 

ako pre založenie komunikácie, tak aj pre premostenie vodného toku. Pri navrhovaní základov 

pre mostný objekt sú odporúčané hlbinné základy na pilótach votknutých až do únosného 

podložia v hĺbke 5,0 – 8,0 m. Podložie komunikácie je tvorené jemnozrnnými zeminami, ktoré 

sú nebezpečne namŕzavé a pri nasiaknutí vodou nestabilné. Takéto zeminy nie sú vhodným 

podložím pre založenie komunikácie, a preto je potrebné zamedziť vzlínaniu vody. Takisto sú 

tieto zeminy nevhodné pre budovanie hutnených násypov. Podzemná voda je trvalo prítomná 

po celej dĺžke trasy v hĺbke 1,0 - 2,0 m. Vplyvom zrážok a topením snehu je nutné počítať 

s kolísaním hladiny v intervale ± 1,0 m. Podrobné informácie o geologických pomeroch sú 

popísané v Prílohe č. 1. 

Ložiská nerastov, banícka činnosť, ochranné pásma, ani chránené územia nie sú pre danú 

lokalitu známe. Špeciálne požiadavky na stavbu z hľadiska životného prostredia a ochrany 

prírody a krajiny nie sú predmetom riešenia tejto práce. 

 

2.9. Základné údaje navrhnutej trasy 

 

2.9.1. Smerové vedenie trasy 

Smerové vedenie trasy je navrhnuté do smerového riadiaceho polygónu, s parametrami 

zodpovedajúcimi návrhovej kategórii S 7,5/50. Trasa je tvorená inflexným motívom zloženým 

z prechodnicového oblúka a kružnicového oblúka so symetrickými prechodnicami, uzatvára ju 

prostý kružnicový oblúk. Celý návrh je v súlade s normou pre projektovanie ciest a diaľnic [1]. 
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Celková dĺžka trasy je 0,99535 km. Začiatok trasy je v staničení 0,00000 km, pokračuje 

priamym úsekom dĺžky P1 = 30,46 m. Nasleduje ľavotočivý prechodnicový oblúk s dĺžkami 

prechodníc L1,1 = L1,2 = 70 m, po ňom trasa pokračuje v priamom úseku riešenom na inflexný 

bod s dĺžkou P2 = 2,72 m, na ktorý sa napája protismerný pravotočivý oblúk s polomerom R2 = 

115,0 m a dĺžkou prechodníc L2,1 = L2,2 = 80,0 m. Ďalej je trasa vedená v priamom úseku s dĺžkou 

P3 = 182,78 m, za ktorým nasleduje prostý kružnicový oblúk s polomerom R3 = 1300,0 m. Celú 

trasu uzatvára priamy úsek s dĺžkou P4 = 28,81 m. 

Polomery navrhnutých oblúkov nie sú dostatočne veľké, a preto je nevyhnuté navrhnúť 

a vypočítať klopenie priečneho sklonu komunikácie v súlade s normou [1]. Základný priečny 

sklon komunikácie je 2,5 %. Navrhnutý je dostredný priečny sklon s klopením vozovky okolo 

osi jazdného pásu. Polomerom oblúkov R1 = R2 = 115,00 m zodpovedá plný dostredný sklon 

7,0 % avšak v území rovinatom a mierne pahorkovitom sa používajú ako najväčšie hodnoty 

o 0,5 % nižšie [1]. Navrhnutý je teda plný dostredný sklon 6,5 %. Zmena priečneho sklonu 

prebehne v obidvoch oblúkoch na celú dĺžku prechodnice. Sklon vzostupnice sa určí 

z nasledujúceho vzťahu: 

                                                           Δs = [(p2 – p1) *a´] / Lvz                                                         /2.7/ 

kde:  Δs je sklon vzostupnice / zostupnice v %; p2 je priečny sklon jazdného pásu na konci 

vzostupnice / zostupnice v %; p1 je priečny sklon jazdného pásu na začiatku vzostupnice / 

zostupnice (so záporným znamienkom, pokiaľ má voči p2 opačný zmysel) v %; Lvz je dĺžka 

vzostupnice / zostupnice a a´ je vzdialenosť vonkajšieho okraja vodiaceho prúžku alebo okraja 

jazdného pásu bez vodiacich prúžkov klopeného jazdného pásu od osi klopenia. 

Podľa vzťahu /2.7/ je vypočítaný sklony vzostupníc / zostupníc obidvoch oblúkov: 

Δs1 = [(6,5 + 2,5) * 3,25] / 70 = 0,41 % 

Δs2 = [(6,5 + 2,5) * 3,25] / 80 = 0,36 % 

Pričom je dodržaná podmienka o neprekročení minimálneho alebo maximálneho sklonu 

vzostupníc / zostupníc, ktorý určuje norma [1], kde pre vn = 50 km/h je Δsmax = 1,2 % a Δsmin = 

0,1 * a´ = 0,1 * 3,25 = 0,325 %.  
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V druhom smerovom oblúku je potrebné rozšíriť jazdný pás vzhľadom na jeho malý polomer 

R2 = 115m. Rozšírenie je navrhnuté v súlade s normou [1], Δa = 0,45 m. Rozšírenie prebehne 

lineárne nábehovým klinom na dĺžku prechodníc. 

Rozhľad pre zastavenie je vzhľadom na dodržanie minimálnych polomerov oblúkov dodržaný 

po celej dĺžke trasy, rozhľad pre predchádzanie dodržaný nie je preto bude na komunikácia 

v celej dĺžke trasy navrhnutá pozdĺžna čiara súvislá (V1a), doplnená zvislou dopravnou značkou 

„Zákaz predchádzania“ (B21a) [11]. 

 

2.9.2. Výškové vedenie trasy 

Výškové vedenie trasy je ovplyvnené dvomi faktormi. Prvým je rešpektovanie napojenia 

nivelety na existujúci most cez rieku Mostěnku na začiatku úseku a tým druhým je výška 

navrhovanej mostnej konštrukcie. Trasa začína napojením na stávajúcu komunikáciu II/150 

v nadmorskej výške 222,45 m n. m. Nasleduje napojenie na mostný objekt ktoré je tvorené 

priamym úsekom so stúpaním 0,74 %, na ktorý nadväzuje dvojica svahových oblúkov 

s polomerom Rs = 300 m, prvý je vydutý a druhý vypuklý. Ďalej trasa pokračuje 0,5% stúpaním, 

zmena zo stúpania na klesanie je zaoblená vypuklým vrcholovým oblúkom s polomerom Rv = 

60 000 m. Niveleta postupne klesá so sklonom 0,7% až do konca trasy. Návrh nivelety 

rešpektuje zladenie výškových a smerových oblúkov v trase a je v súlade s normou pre 

projektovanie ciest a diaľnic [1]. 

 

2.9.3. Napojenie účelových komunikácií 

Napojenie prvej účelovej komunikácie je v staničení 0,05000 km a druhej účelovej 

komunikácie v staničení 0,10588 km. Nárožie pripájajúcich komunikácií je zaoblené oblúkom 

s polomerom R = 6,0 m, čo je najmenší doporučený  polomer kružnicového oblúka okraja 

jazdného pruhu, podľa normy pre projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách [3]. 

Výškové napojenie komunikácií je zobrazené vo výkresovej dokumentácii. Pozdĺžny sklon 

druhého napojenia je opačného zmyslu ako priečny sklon hlavnej cesty a preto je toto 

napojenie zaoblené výškovým oblúkom s polomerom R = 25,0 m.  
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2.9.4. Križovatka 

Na trase cestného obchvatu je navrhnutá jedna úrovňová križovatka, jej návrh je v súlade 

s normou pre projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách [3]. Všetky parametre 

sú navrhnuté tak aby bol splnený bezpečný prejazd križovatkou. Križovatka sa nachádza 

v 0,74671 km trasy a napája sa na komunikáciu č. 01861 spájajúcu obce Domaželice a Prusy. 

Z dopravne organizačného hľadiska je cesta II/150 hlavná komunikácia a cesta č. 01861 

vedľajšia. Zameranie presného trasovania vedľajšej komunikácie nie je k dispozícii a pre 

potreby návrhu križovatky bola vytvorená pomocná os trasy podľa mapového podkladu. Na 

hlavnej komunikácii je križovatka vedená v smerovom oblúku s polomerom R3 = 1400 m. Vetva 

vedľajšej komunikácie smerom k obci Domaželice je v priamej, vetva smerom k obci Prusy je 

v smerovom oblúku.  

Podklady o dopravných intenzitách potrebných pre návrh križovatky, nemáme k dispozícii 

a preto pre návrh vychádzame z predpokladu že do okolitej zástavby nebude odbočovať viac 

ako 50 voz/den. Navrhnutá je styková križovatka s kvapkovými dopravnými ostrovčekmi pre 

zlepšenie rozhľadových pomerov a sprehľadnenie dopravnej situácie. Ostrovček je typu A, 

navrhnutý je v súlade s normou [3]. Polomery pre odbočenie sú navrhnuté R1 = 12,0 m  a R2 = 

8,0 m, dĺžka ostrovčeka je L = 20,0 m. Ostrovček je navrhnutý vyvýšený s vegetačnou úpravou 

a odsadením od jazdného pruhu 0,5 m. Šírka jazdnej vetvy je navrhovaná na prejazd 

automobilu na zvoz odpadkov, teda ave = 4,70 m. Tento návrh bol overený vlečnými krivkami 

a vyhovel. 

Nárožie križovatky je navrhnuté s polomerom R = 10,0 m, čo je minimálny doporučený 

polomer pre prejazd veľkých nákladných automobilov aj keď nie je predpoklad že budú 

odbočovať do priľahlej zástavby a autobusová doprava bude jazdiť po pôvodnej trase 

komunikácie II/150 cez zastavané územie. 

Rozhľad na križovatke je overený rozhľadovými trojuholníkmi pre usporiadanie A – križovatka 

s prednosťou v jazde na hlavnej komunikácii určená dopravnou značkou „Hlavná pozemná 

komunikácia“ a so zastavením vozidla na vedľajšej komunikácii s dopravnou značkou „Stoj, daj 

prednosť v jazde“ [3]. Rozhľad na križovatke je zabezpečený pre zastupujúcu skupinu vozidiel 

2 – vozidlo pre odvoz odpadu, nákladný automobil a autobus.  Priečne usporiadanie na 

komunikácii s prednosťou v jazde je a) dvojpruhová komunikácie, predchádzanie na hlavnej 
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komunikácii je zamedzené. Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov sú XC = 65,0 m, YC = 5,0 m, 

XB = 80,0 m a YB = 8,5 m.  

V prípade uzavretia cesty č. 01861 pri budovaní križovatky, sú navrhnuté obchádzkové trasy 

podľa Obrázka č. 3. Spojenie na trase medzi obcami Dřevohostice a Přerov bude zabezpečené 

po pôvodnej komunikácii č. 150. Prípadne je možné použiť trasu po komunikácii č. 01861, 

ktorá pokračuje napojením na komunikáciu č. 05510 v smere Horní Moštěnice. Nakoľko 

komunikácia č. 01861 je jediná prístupová cesta obce Lišná, je nutné počas realizácie alebo 

prípadnej rekonštrukcie križovatky vybudovať dočasnú komunikáciu spájajúcu cestu II/150 

a cestu č. 01861. 

 

Obrázok 3. Situácia obchádzkových trás 

 

2.9.5. Mostné objekty 

V km 0,63250 sa cestný obchvat kríži s vodným tokom Kozrálka, z tohto dôvodu je v tomto 

mieste navrhnutý most. Konštrukcia je navrhnutá ako trámová, spriahnutá oceľobetónová 

uložená na dvoch oporách ktoré budú založené hlbinne, pomocou vŕtaných pilót. 

Charakteristika mostu: cestný most cez vodný tok Kozrálka, most s jedným otvorom, 

jednopodlažný s hornou mostovkou, nepohyblivý, trvalý, v priamej, niveleta vo výškovom 

oblúku, kolmý, s trámovou nosnou konštrukciou, s neobmedzenou voľnou výškou, spriahnutý 

oceľobetónový 

Dĺžka mostu: 27,5m 

Rozpätie konštrukcie: 26,2 m 
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Svetlá šírka: 24,8 m 

Voľná šírka mostu: 8,5 m 

Šírka priechodzieho priestoru: 1,5 m 

Šírka mostu: 11,9 m 

Stavebná výška: 1,305 m 

Kategória komunikácie: S 7,5/50 

Evidenčné číslo: II/150 

Bod kríženia s vodným tokom Kozrálka: 

- Staničenie na ceste: km 0,63250 

- Uhol kríženia: 0° 

- Voľná výška nad Q100: 0,857 m 

Podrobný návrh celej konštrukcie je popísaný v kapitole 4. 

 

 

2.9.6. Odvodnenie komunikácie 

Odvodnenie vozovky komunikácie a zemnej pláne je povrchové, zabezpečené jej pozdĺžnym 

a priečnym sklonom. Voda je z povrchu zvedená zo svahu násypu do otvorených priekop 

trojuholníkového tvaru s nespevneným dnom. Ďalej je voda vedená do vodného toku 

a okolitého voľného terénu.  

 

2.9.7. Záchytné bezpečnostné a vodiace zariadenia, vybavenie komunikácie 

Po celej dĺžke trasy sú navrhnuté vodiace stĺpiky, osadené v nespevnenej časti krajnice. 

V priamych častiach trasy a v treťom smerovom oblúku sú stĺpiky osadené každých 50,0m. 

V inflexnom motíve smerového vedenia sú smerové stĺpiky osadené každých 10,0 m. Stĺpiky 

sú osadené vzájomne ústretovo. 
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Na moste je osadené zábradľové zvodidlo typu ZSNH4/H2 so zvislou výplňou s celkovou dĺžkou 

63,0 m. V šírej trase potom pokračuje ako cestné zvodidlo typu NH4. Zvodidlo je v šírej trase 

komunikácie navrhnuté ako doplnkové pre protihlukovú stenu. Celková dĺžka zvodidla aj 

s potrebnými nábehmi je 323,0 m. 

V rámci ochrany priľahlej obytnej zástavby od premávky na komunikácii a zlepšenie kvality 

bývania, je v jej okolí navrhnutá protihluková stena. Protihluková stena je navrhnutá 

z transparentného materiálu, PPA N3 polykarbonátová výplň, osadená do oceľových profilov 

tvaru H. Vzdialenosť stĺpikov je 2,0 m, výška steny je 2,5 m.  Protihluková stena je osadená 

v priestore nespevnenej krajnice ktorá je kvôli tomu rozšírená na 2,0m a doplnená je o cestné 

zvodidlo. Začína pred mostom v km 0,61680 a pokračuje až do  konca úseku trasy, prerušená 

je v mieste križovatky. Dĺžka prerušenia je vymedzená rozhľadovými trojuholníkmi. Prvá časť 

protihlukovej steny je dlhá 90,0m, za križovatkou pokračuje v dĺžke 204,0 m. Celková dĺžka 

protihlukovej steny je 294,0 m. 

 

2.9.8. Dopravné značenie 

Dopravné značenie na trase cestného obchvatu je navrhnuté v súlade s príslušnými 

technickými podmienkami [11]. Po celej dĺžke trasy je, vzhľadom na nedostatočné rozhľadové 

pomery pre predchádzanie vozidiel, navrhnutá súvislá pozdĺžna čiara (V1a), doplnená zvislou 

dopravnou značkou „Zákaz predchádzania“ (B21a). V mieste križovatky a napojenia účelových 

komunikácií prechádza súvislá čiara do pozdĺžnej čiary prerušovanej (V2b/3,0/1,5/0,125). 

Okraj jazdného pruhu je vymedzený vodiacou čiarou so šírkou 0,125 m. Začiatok a koniec obce 

je vyznačený zvislou značkou „Obec“  (IS12a) a „Koniec obce“ (IS12b). Napojenie cestného 

obchvatu na stávajúcu komunikáciu na začiatku úseku je doplnené zvislým značením 

„Križovatka s vedľajšou pozemnou komunikáciou“ s tvarom križovatky vyznačeným na 

dodatkovej tabuli „Tvar križovatky“ (P1+E2b). Dopravné značenie na križovatke je navrhnuté 

nasledovne: na hlavnej komunikácii budú osadené tabule „Križovatka s vedľajšou pozemnou 

komunikáciou“ (P1), na vedľajšej komunikácii budú osadené tabule „Stoj, daj prednosť v jazde“ 

(P6). Pred križovatkou aj pred napojením začiatku úseku budú všetky smery doplnené o 

„Smerové tabule“ (IS3a, IS3c) s vyznačenými cieľmi a vzdialenosťami. Dopravné ostrovčeky 

budú olemované čiarou hrúbky 0,125 m a dopravný tieň bude vyšrafovaný šikmými 
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rovnobežnými čiarami (V13a/0,5/0,5). Čelá dopravných ostrovčekov budú doplnené zvislou 

značkou „Prikázaný smer obchádzania vpravo“ (C4a). Inflexný motív je označený výstražnou 

značkou „Dvojitá zákruta, prvá vľavo“ (A2b). Vzhľadom na návrhovú rýchlosť komunikácie je 

maximálna povolená rýchlosť zvýraznená osadením zvislej dopravnej značky „Najvyššia 

dovolená rýchlosť“ (B20a). Zoznam použitého značenia aj so zakreslenými značkami je 

uvedený v Prílohe č.4 a schéma je znázornená vo výkresovej dokumentácii.   
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3. Teoretický rozbor mostných konštrukcií malého a stredného rozpätia 

 

Most je akýsi symbol prekonávania prekážok, úzko spätý s rozvojom dopravných ciest. Dnes 

je mostný objekt definovaný ako súčasť dopravnej cesty na prekonávanie prírodných alebo 

umelých prekážok, pričom sa delí na mosty (kolmá svetlosť väčšia ako 2 m), priepusty (kolmá 

svetlosť do 2 m) a lávky (na prevádzanie peších alebo cyklistov, ako súčasť vybavenia mostných 

objektov sú lávky revízne).  

Vývoj mostného staviteľstva je daný historicky, od prvých kmeňov stromov padnutých cez 

potok, až po dnešné moderné konštrukcie napr. z predpätého betónu. Ďalším faktorom sú 

geografické podmienky ako členitosť terénu a druh prekážky. Taktiež materiál na výstavbu sa 

postupom času mení. Historický kameň v dnešnej dobe vystriedal betón a oceľ, drevo sa dnes 

uplatňuje najmä pri historických konštrukciách, lávkach pre peších a pod.  

Pri navrhovaní mostných konštrukcií existuje niekoľko všeobecných zásad. Prvoradým 

kritériom je účel, na ktorý bude navrhovaná konštrukcia slúžiť. Ďalej je to spoľahlivosť. Mostná 

konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby umožňovala bezpečnú a neobmedzenú prevádzku na 

moste počas celej doby plánovanej životnosti. To ovplyvňuje najmä vhodná voľba 

konštrukčného materiálu, pri zohľadnení technického a ekonomického hľadiska. Treba dodať, 

že v dnešnej dobe pri navrhovaní mostov malých a stredných rozpätí je cena rozhodujúcim 

faktorom bez ohľadu na použitý materiál pri výstavbe. Pri návrhu sa samozrejme zohľadňujú 

aj dopravné požiadavky a teda, že návrh mostnej konštrukcie má rešpektovať existujúcu 

dopravnú situáciu a priestorové usporiadanie priľahlej komunikácie. Vplyv prekážky, 

geologické pomery, náklady na údržbu a možnú rekonštrukciu sú tiež aspekty na ktoré je treba 

pri návrhu mostných konštrukcií brať zreteľ.  

Každý mostný objekt nejakým spôsobom zasahuje do priestoru v ktorom je postavený a teda 

je dôležité zohľadniť jeho estetické hľadisko. Pri rozsiahlejších stavbách a v urbanizovaných 

oblastiach je spolupráca skúseného architekta viac než vítaná. Čo sa týka prevádzky na 

komunikáciách na mostných objektoch a jej vplyvu na životné prostredie, je možné ju zmierniť 

technickými opatreniami (protihlukové steny, odvádzanie vody z vozovky do usadzovacích 

jám...) [13]. 
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Obrázok 4. Plnostenný trámový most 

Obrázok 5. Priehradový trámový most 

Obrázok 6. Viacpoľový trámový most 

Obrázok 7. Oblúkový most s dolnou mostovkou 

Obrázok 8. Oblúkový most s hornou mostovkou 

Obrázok 9. Zavesený most 

3.1.  Základné delenie [14] 

· Podľa druhu dopravy: 

-mosty pozemných komunikácií 

-železničné 

-kombinované 

-lávky pre peších a cyklistov 

-priemyselné 

-zvláštne (návestidlové, vodovodné...) 

 

· Podľa druhu prekážky: 

-nadjazdy 

-riečne 

-inundačné 

-viadukty, estakády 

 

· Podľa doby trvania: 

-trvalé  

-provizórne 

-rozoberateľné 

 

· Podľa konštrukcie 

-doskové 

-trámové 

-rámové 

-oblúkové 

-zavesené  

-visuté 

 

· Podľa geometrie: 

-kolmé alebo šikmé 

-v priamej alebo v oblúku 
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Obrázok 10. Visutý most 

Obrázok 11. Pôdorysné tvary doskových mostov 

· Podľa materiálu: 

-kamenné 

-drevené 

-železobetónové 

-oceľové 

-spriahnuté oceľobetónové 

 

· Podľa výškovej polohy mostovky: 

-dolná 

-horná  

-medziľahlá  

-zapustená 

 

3.2. Železobetónové doskové mosty 

Nosnú konštrukciu týchto mostov tvorí doska, tá je zaťažovaná prevažné kolmo na strednicovú 

rovinu. 

Výhody doskových mostov: 

- malá konštrukčná výška 

- možnosť vytvorenia rôznych pôdorysných  

geometrických tvarov 

- značná hmotnosť a tuhosť systému 

- malé šmykové napätia 

- nízke nároky na údržbu 

Nevýhody doskových mostov: 

- relatívne vysoká vlastná tiaž konštrukcie 

- vyššia spotreba materiálu 

Najviac používane sú prosté dosky pre rozpätia od 4,0 m. Pre mosty pozemných komunikácií 

je ich optimálne rozpätie  Lopt = 12 15 m (max 25),  s konštantnou konštrukčnou výškou  hk = 

 Lt .  Spojité dosky navrhujeme pre rozpätia do 35,0 m (výnimočne 50,0 m) 

s konštrukčnou výškou konštantnou aj premenlivou. 
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Obrázok 12. Statické schémy doskových mostov 

 

Podľa statického hľadiska delíme doskové mosty na: 

a) staticky určité – jednopoľové 

b) staticky neurčité – b1) viacpoľové spojité 

                                  b2) rámové 

                                  b3) rozperákové 

Úprava doskových mostov v pozdĺžnom smere sa robí dvoma spôsobmi, nosná konštrukcia je 

od stredu v strechovitom spáde a na opore je ukončená pomocou odkvapového nosu alebo je 

nosná konštrukcia po výške konštantná  a jej prechod na oporu je riešený pomocou záverného 

múrika. 

 

Obrázok 13. Úpravy doskových mostov v pozdĺžnom smere 

Tvar priečneho rezu doskových mostov je ovplyvnení niekoľkými požiadavkami. Šírka vyplýva 

z priečneho usporiadania prevádzanej komunikácie, ďalej je to vlastná tiaž konštrukcie 

a technologický postup výstavby a odvodnenia mostu. Ak je váha vlastnej konštrukcie príliš 

vysoká, je vhodné dosku vyľahčiť otvormi, napr. pomocou strateného debnenia dreveného 

alebo oceľového.  

 

Obrázok 14. Priečne rezy monolitických dosiek 
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Podľa technológie výstavby poznáme doskové mosty monolitické – betónované na mieste, 

a montované – prefabrikované alebo zmonolitnené dobetónovaním. Montované systémy sú 

z technologickej stránky časovo nenáročné a rýchle na montáž [13]. 

  

3.3. Trámové mosty 

 

3.3.1. Trámové mosty zo železobetónu 

Priečny rez trámovej konštrukcie vznikol vyľahčením hrubej dosky, odstránením prevažnej 

časti ťahaného nenosného betónu. Výstuž je sústredená do relatívne úzkeho priestoru 

a jednotlivé trámy zaisťujú jej spolupôsobenie s tlačeným betónom. Základným nosným 

prvkom je trám. Priečny rez je tvorený viacerými trámami spojenými doskou tvoriacou 

mostovku a priečnymi stužidlami. Ako prosté trámy navrhujeme tieto konštrukcie pre rozpätia 

m (max. 35 m), spojité trámy pre rozpätia m (max. 50 m). Dnes túto oblasť 

rozpätí úspešne pokrývajú mosty navrhované z predpätého betónu a preto sa železobetónové 

mosty navrhujú už len výnimočne. Prispelo k tomu aj niekoľko nevýhod klasických 

železobetónových konštrukcií ako ich vyššia konštrukčná výška, možnosť realizácie 

konštrukcie prevažne monolitickým spôsobom a nepriaznivý vplyv trhlín vzniknutých 

v ťahaných oblastiach, najmä nad podporami. 

Pre mostné konštrukcie pozemných komunikácií sa konštrukčná výška (hk) trámov pohybuje 

v tomto rozmedzí: 

· hk = 1/10  1/15 L   -pre prosté trámy 

· hk = 1/14  1/25 L   -pre trámy spojité s hk = konšt. 

· hk = 1/20  1/35 L   -pre trámy spojité s hk ≠ konšt. – stred 

· hk = 1/11  1/14 L   -pre trámy spojité – nad podperou 

 Základné prvky trámovej konštrukcie sú: 

a) Trám – najčastejšie má tvar prierezu T alebo I, pomer šírka/výška trámu sa navrhuje 

b/h = (1/3  1/7) a menej pre dosiahnutie čo najmenšej hmotnosti konštrukcie. Na 

zmenšenie vplyvu šmykových napätí v oblasti nad podporou sa trámy rozširujú. 
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Obrázok 15. Typické prierezy trámov 

b) Priečnik – priečne stužidlo zaisťuje priečnu ohybovú tuhosť celej konštrukcie, 

zabezpečuje trámy proti preklopeniu, napomáha pri roznášaní zaťaženia. Vhodné je 

navrhovať nepárny počet stužidiel, nad podporami a uprostred rozpätia. Zaisťujú totiž 

najúčinnejšie spojenie trámov. Výška nadpodporového priečnika sa obyčajne rovná 

výške hlavného trámu, medziľahlé priečniky majú výšku (0,5  0,75) hk trámu. 

c) Doska mostovky – býva uložená na hlavných trámov, a monolitickým spojením tvoria 

jednu šúčasť. Minimálna hrúbka dosky by mala byť 0,15 m. Výška dosky býva 

konštantná alebo v mieste prechodu do trámu môže byť rozšírená nábehmi. Dosky 

s rozpätím väčším ako 6,0 m je hospodárnejšie navrhovať ako predäté. 

 

Obrázok 16. Mostovková doska 

Tieto tri základné prvky tvoria svojím spojením sústavu označovanú ako nosníkový rošt [13]. 

 

3.3.2. Oceľové trámové mosty 

Trámové mosty tvoria prevažnú väčšinu oceľových mostov. Je to predovšetkým spôsobené 

tým, že pre bežne sa vyskytujúce rozpätia sú použiteľné pre všetky druhy dopravy. Značný 

výskyt trámových mostov je daný ich konštrukčnou jednoduchosťou a z toho vyplývajúcou 

ekonomickou výhodnosťou celej konštrukcie. Plnostenné oceľové nosníky sa využívajú pre 

prosté aj spojité mosty. Prosté hlavné nosníky sa navrhujú pre rozpätia 18  36 m a spojité 

nosníky pre rozpätia  80  150 m. Výšku hlavných nosníkov volíme podľa ich rozpätia tak ako 

je uvedené v tab.1 
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Tabuľka 5. Doporučené výšky nosníka vzhľadom k rozpätiu mostu 

 

Hrúbka steny nosníka sa volí v rozmedzí 10 ≤ tw ≤ 20 mm pričom je treba brať ohľad 

na odolnosť voči korózii, vybočeniu steny a šmykovú pevnosť. Hrúbka pásnic 

nosníka sa navrhuje maximálne 50 - 60 mm. Pomer šírky pásnice k jej hrúbke by sa 

mal pohybovať v rozmedzí bf/tf = 10  20. 

 

 

 

V dnešnej dobe sa plnostenné trámové mosty využívajú na pozemných komunikáciách 

v spojení týmto typom mostoviek: 

 

Plnostenné mosty s oceľovou ortotropnou mostovkou 

Pri týchto mostných konštrukciách betónovú dosku nahrádza priebežný, 

aspoň 12 mm hrubý plech, priečne aj pozdĺžne vystužený privarenými 

výstuhami. Dosková mostovka môže byť dvojakého typu: 

· otvorená, s jednostennými pozdĺžnymi rebrami 

· uzavretá, s korýtkovými pozdĺžnymi výstuhami 

priečne výztuhy bývajú otvorené jednostenné prierezy. Na nových 

konštrukciách plnostenné hlavné nosníky nahradzujú komorové prierezy 

[15]. 

 

 

Obrázok 17. Prierez 

hlavného nosníka 
plnostenného 
trámového mostu 

Obrázok 18. Skladba 

doskovej mostovky 
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Spriahnuté oceľobetónové mosty       

Spriahnutý oceľobetónový prierez využíva vysokú tlakovú pevnosť betónu a ťahovú a šmykovú 

únosnosť ocele. Čím dochádza k zníženiu vlastnej hmotnosti konštrukcie oproti klasickým 

železobetónovým mostom. Pre dokonalé zabezpečenie väzby medzi oceľou a betónom v celej 

oblasti prierezu využívame prvky spriahnutia, prenášajú pozdĺžne šmykové sily medzi doskou 

a pásnicou. V dnešnej dobe sa najviac používajú kruhové tŕne zakončené hlavou, kovové lišty 

v tvare pásika s otvormi a tenkostenné za studena tvarované plechy , používané ako stratené 

debnenie v kombinácii s tŕňmi. Takéto konštrukcie sa v mostnom staviteľstve používajú do 

rozpätia 75,0 m. 

 

Obrázok 19. Prierez spriahnutého oceľobetónového mostu 

 

Plnostenné nosníky bývajú zvárané, výšky 1,9 – 2,2 m, optimálna vzdialenosť nosníkov býva 

2,0 – 4,5 m [8]. Hrúbka betónovej dosky býva 250 (300) mm, v konštrukcii nahrádza vodorovné 

stuženie. Celková výška konštrukcie sa volí v rozmedzí (1/15  1/20) rozpätia. V prípade 

obmedzenej stavebnej výšky môžeme ísť až na 1/30 rozpätia[15]. 

 

 

3.4. Rámové mosty 

Táto statická sústava vzniká zmonolitnením doskovej alebo trámovej konštrukcie so spodnou 

stavbou mostu do jedného celku. Tým, že sa vodorovná nosná konštrukcia votkne do spodnej 

stavby , namáhanie v oblasti kladných ohybových momentov sa zmenší (stred priečle). To 

umožňuje znížiť prierez uprostred poľa až na (1/25  1/50) rozpätia konštrukcie. Tieto sústavy 

sú vhodné pre malé a stredné rozpätia do 60,0 m [13]. 
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3.4.1. Rámové mosty so železobetónu 

Je dôležité vystihnúť správne pôsobenie statickej sústavy zodpovedajúcou statickou schémou. 

Tá má okrem vyjadrenia tuhosti konštrukcie vystihnúť aj vzájomné spolupôsobenie 

jednotlivých prvkov. Veľmi dôležité sú v celom systéme základové pätky a to ako sú napojené 

na konštrukciu. Prenášajú šikmé tlaky pôsobiace na základ.  

 

Obrázok 20. Interakcia rámová stojka - základ 

Rozdelenie jednoduchých rámov podľa statického pôsobenia: 

a) Trojkĺbový rám – používa sa pri nevhodných základových pomeroch (poddolované územie, 

veľmi stlačiteľné podložie...). Vzhľadom na statickú určitosť táto konštrukcia dobre 

odoláva účinkom teplôt, objemovým a reologickým zmenám betónu. Avšak kĺb uprostred 

rozpätia spôsobuje konštrukčné a prevádzkové problémy. 

b) Dvojkĺbový rám – vhodná na použitie tam, kde sa prejavuje nerovnomerný pokles, 

pootočenie základov, zmena teploty a reologické účinky betónu. 

c) Votknutý rám – najčastejšie používaný. Táto sústava je citlivá na zmeny teplôt a reológiu 

betónu. Vyžaduje únosné podložie. 

d) Uzavretý rám – spojenie rámových stojok, priečlí a základovej dosky. Vhodná na použitie 

pri veľmi málo únosnom podloží.  

e) Rám so systémom tiahlo – vzpera 

f) Združené rámy 
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Obrázok 22. Riešenie rámového rohu 

 

Obrázok 21. Statické pôsobenie rámov 

Na zmiernenie účinkov vodorovných síl v spodnej časti konštrukcie využívame tiahlo 

(zachytenie vodorovných reakcií pri zlých základových podmienkach). Výhodou 

železobetónových rámových konštrukcií je ich statická výhodnosť, naopak nevýhodou 

monolitický spôsob výstavby [13]. 

 

3.4.2. Oceľové rámové mosty 

Na rozdiel od betónových mostov sa uplatňujú len v malej miere a to najmä cez suché 

prekážky. V priečnom reze sú konštrukčne riešené podobne ako plnostenné trámové nosníky. 

Väčšinou sú to mosty s hornou mostovkou, niekoľkými hlavnými nosníkmi vedľa seba prípadne 

doplnenými priečnymi stužidlami. Oceľové rámové mosty sú špecifické detailom rámového 

rohu, ktorého návrh si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Najmä treba dbať na jeho dostatočnú 

únavovú pevnosť. Rámový roh môže byť zaoblený alebo ostrohranný [14]. 
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3.5. Oblúkové mosty 

Oblúkové mosty sú vďaka klenbovej konštrukcii veľmi priaznivé svojím tvarom a vzhľadom. 

Tento tvar je výhodný aj z toho dôvodu, že zakrivenie strednice sa príliš neodchyľuje od 

výslednice stáleho zaťaženia. Charakteristickou vlastnosťou oblúkových mostov je šikmá 

reakcia v podporách, to si vyžaduje dobré základové podmienky. V ideálnych prípadoch je 

dobré navrhovať základové pätky kolmo na smer šikmých tlakov, kvôli zamedzeniu posunu 

opory. Jedným zo základných parametrov oblúka je pomerné vzopätie ( pomer f/l  - vzopätie 

oblúka/rozpätie oblúka) a pohybuje sa v tomto rozmedzí: 

· železobetónové oblúky:   1/3  1/6 

· oceľové oblúky:                 1/5  1/10 

Mostovka oblúkových mostov môže by podľa polohy vzhľadom k nosnej konštrukcii horná, 

medziľahlá alebo dolná. Podľa konštrukcie ktorou je tvorená môže byť ako spojitý nosník alebo 

združený rám doskového alebo trámového prierezu. Podľa smeru podporových tlakov 

poznáme oblúky pravé (všeobecne majú podporové tlaky šikmé) a oblúky s tiahlom (tzv. 

konštrukcia s trámovým účinkom, podporové tlaky sú zvislé). Podľa pomeru tuhostí oblúka 

a trámu mostovky sa delia na [13]: 

· tuhé oblúky – tuhosť trámu mostovky je zanedbateľná vzhľadom k tuhosti oblúka 

· tuhý oblúk s tiahlom  

· voľné oblúky vystužené tuhým trámom – vodorovná sila oblúka sa prenáša do opôr, 

ohybové momenty preberá priehradový alebo plnostenný trám 

· tuhý trám vystužený voľným oblúkom, tzv. Langerov trám – vodorovná sila oblúka je 

prenášaná trámom mostovky, tlaky v podporách sú zvislé. V poslednej dobe vytláča 

pre svoj priaznivý vzhľad priehradové mostné konštrukcie. 

 

    

                        Obrázok 23. Langerov oblúk 
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· tuhé oblúky s tuhým trámom – avšak s netuhými zvislicami v rovine oblúka 

· tuhé oblúky s tuhým trámom a s tuhými zvislicami 
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4. Návrh mostnej konštrukcie 

 

Cestný obchvat II/150 spájajúci obce Dřevohostice a Přerov sa nachádza v Olomouckom kraji, 

podrobne je jeho vedenie popísané v kapitole 2. Kategória komunikácie je S 7,5/50 a jej šírka 

je v blízkosti riešenej konštrukcie priemerne 7,5m vrátane nespevnenej krajnice. V km 0,63250 

os komunikácie pretína vodný tok Kozrálka. Dno vodného toku je podľa mapového podkladu 

v nadmorskej výške 220,50 m n. m. Celý mostný objekt bude navrhovaný na výšku hladiny 

storočnej vody. Podľa údajov štúdie odtokových pomerov a záplavových území toku Mostěnky 

(prevzaté od MCO a.s.) je výška hladiny rieky Kozrálky stanovená podľa výšky rozliatia 

a spätného vzdutia z toku rieky Mostěnky pre Q100 = 172 m3/s na kóte 223,40 m n. m. Svetlá 

výška medzi hladinou Q100 a najnižším bodom nosnej konštrukcie je minimálne 0,5 m. Rozpätie 

konštrukcie vychádza podľa pozdĺžneho profilu rastlého terénu v rozmedzí 25,0 – 30,0 m čo 

zodpovedá konštrukciám stredného rozpätia. 

 

Obrázok 24. Situácia toku Kozrálka a trasa navrhnutej komunikácie 
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4.1. Návrh variant premostenia 

 

· 1. Variant - železobetónový doskový most 

Ako je zrejmé z pohľadu na situáciu (Obrázok č. 24) ako najvýhodnejší sa javí návrh nosnej 

konštrukcie ako prostá šikmá železobetónová doska. V tomto prípade vzhľadom na dosiahnuté 

vedomosti v tejto oblasti nie som schopná tento návrh previesť a preto sa ním ďalej nebudem 

zaoberať. 

· 2. Variant - železobetónový trámový most 

Tento variant rieši premostenie pomocou železobetónového trámového mostu. Konštrukčná 

výška trámov sa pohybuje v rozmedzí 1/10 až 1/15 rozpätia konštrukcie [13]. V tomto prípade, 

pri uvažovaní najmenšieho rozpätia 25,0 m, by bola potrebná minimálna výška samotného 

trámu ht = 1,7 m. Keď k tomu pripočítame minimálnu hrúbku dosky 0,3 m tak potrebujeme 

nevyhnutnú výšku pre samotnú konštrukciu hk = 2,0 m. Toto je vzhľadom na samotné výškové 

riešenie celej trasy negatívny jav. Riešené územie je relatívne rovinaté  a vznikli by  zbytočne 

veľké násypy a s tým súvisiace zemné práce. Ani vyššia hmotnosť konštrukcie nie je 

zanedbateľná. 

 

Obrázok 25. Pozdĺžny profil so schematickým zakreslením železobetónovej trámovej konštrukcie 
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· 3. Variant – spriahnutý oceľobetónový trámový most 

Ďalšou možnosťou ako vyriešiť uvažované premostenie je trámový most s nosnou 

konštrukciou z oceľových nosníkov  spriahnutých s betónovou doskou. Pre optimálne rozpätie 

27,0 m sa výška konštrukcie hk pohybuje v rozmedzí 1/15 až 1/ 20 rozpätia, teda hk = 1,35 – 

1,8 m. Navrhnutá výšku nosnej konštrukcie, oceľového nosníka spolu s betónovou doskou, je 

hk = 1,5 m. V tomto prípade nie je vplyv na výškové vedenie trasy taký veľký, ako pri variante 

železobetónového trámového mostu. Celá konštrukcia je menej masívna, elegantnejšia 

a  ľahšia.  

 

Obrázok 26. Pozdĺžny profil so schematickým zakreslením spriahnutej oceľobetónovej trámovej konštrukcie 

Vzhľadom na výhody spriahnutej oceľobetónovej trámovej konštrukcie oproti klasickej 

železobetónovej, bola zvolená táto konštrukcia ako návrhový variant premostenia vodného 

toku Kozrálka. 

 

4.2. Návrh šírkového usporiadania 

Šírkové usporiadanie komunikácie prechádzajúcej mostným objektom je dané jej kategóriou 

S 7,5/50 a je zachované po celej jeho dĺžke. Šírka jazdných pásov vrátane vodiacich prúžkov je 

6,5 m. Šírka nespevnenej krajnice je 0,5 m na každej strane jazdného pruhu a je zachovaná na 

mostnom objekte ako spevnená krajnica, podľa normy pre projektovanie mostných objektov 

[9]. Celá spevnená krajnica je rozšírená o bezpečnostný odstup od zvodidla na každej strane 

o 0,5 m. Nasleduje šírka 0,5 m na každej strane pre zábradľové zvodidlo. Celková šírka rímsy 

na ľavej strane je 1,0 m. Vzhľadom na blízku zástavbu a plánované cyklistické cesty podľa 
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územného plánu obce Domaželice (Príloha č.2) uvažujem na pravej strane chodník šírky 1,5 m 

a protihlukovú stenu. Celková šírka rímsy na pravej strane mostu je 2,4 m. Výsledná šírka 

mostnej konštrukcie je 11,9 m, a jej schéma je znázornená na Obrázku 27. 

 

Obrázok 27. Schéma šírkového usporiadania mostnej konštrukcie 

 

4.3. Skladba vozovky na mostnom objekte 

Vozovka bude netuhá a návrh jej skladby na moste je prispôsobený konštrukcii vozovky 

priľahlej komunikácie, popísanej v kapitole 2. Obrusná vrstva bude hrúbky 40 mm 

z asfaltového betónu jemnozrnného ACO 8, ložná vrstva je asfaltový betón hrubozrnný ACO 

16+ hrúbky 35 mm. Izolácia medzi nosnou konštrukciou a vrstvami vozovky je navrhnutá 

z izolačného mastixu v hrúbke 5 mm. Nasleduje expanzná vložka z netkanej textílie 

a penetračný náter nanesený na nosnej konštrukcii. Celková hrúbka vozovky na mostnom 

objekte je 80 mm. 

 

4.4. Návrh nosnej konštrukcie 

Výška celej mostnej konštrukcie by mala byť približne 1,5 m. Z toho hrúbka vozovky je 0,8 m. 

Geometriu návrhu nosnej konštrukcie zobrazuje Obrázok 28. Návrh je urobený empiricky 

a overený bude v nasledujúcich kapitolách. Výška konštrukcie mostu je celkom 1,305 m, 

pričom hrúbka betónovej dosky je 0,22 m a výška oceľového trámu 1,005 m. 
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Obrázok 28. Návrh nosnej konštrukcie 

 

4.5. Stále zaťaženie 

Vlastná hmotnosť konštrukcie a mostné vybavenie vyvolávajú stále zaťaženie, ktoré pôsobí na 

konštrukciu mostu. Vlastná tiaž je spočítaná ako plocha počítanej konštrukcie v priečnom reze 

(zistená pomocou počítačového softwéru Autocad [16] z Obrázku 27.) vynásobená objemovou 

hmotnosťou materiálu (prevzaté z normy pre zaťaženie konštrukcií [5]). Celý výpočet je 

v súlade s normou pre zaťaženie konštrukcií [5]. 

· Betónová doska  ...... As * γbet = 4,032 * 25 = 100,8 kN/m 

· Vrstvy vozovky    ...... Av * γasf = 0,68 * 20 = 13,6 kN/m 

· Oceľové trámy    ...... At * γoc  = 7 * 0,072 * 78,5 = 39,56 kN/m       

· Vlastná tiaž celkom .................................. 153,96 kN/m 

· Mostné vybavenie (10% vlastnej tiaže) …… 153.96 * 0.1 = 15,39 kN/m 

· Celkové charakteristické stále zaťaženie ......................... gk = 169,35 kN/m  

· Zaťaženie pôsobiace na jeden trám ...... gk1 = gk / 7= 169,35/7 = 24,19 kN/m 

Nosná konštrukcia je uložená na dvoch krajných podporách, ide teda o proste uložené nosníky 

s rozpätím 26,2 m. Charakteristický maximálny ohybový moment jedného trámu od 

pôsobiaceho stáleho zaťaženia: 

                               Mgk = 1/8 *gk1 * l2 = 1/8 * 24,19 * 26,22 = 2075,62 kNm                             /4.1/ 

Návrhový maximálny ohybový moment jedného trámu od pôsobiaceho stáleho zaťaženia: 

                                          Mgd = Mgk * γG = 2075,62 * 1,35 = 2802,09 kNm                               /4.2/ 
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Charakteristická maximálna posúvajúca sila jedného trámu od stáleho zaťaženia: 

                                            Vgk = 0,5 * gk1 * l = 0,5 * 24,19 * 26,2 = 316,89 kN                          /4.3/ 

Návrhová maximálna posúvajúca sila na jeden trám od pôsobiaceho stáleho zaťaženia: 

                                                 Vgd = Vgk * γG = 316,89 * 1,35 = 427,80 kN                                    /4.4/ 

4.6. Zaťaženie dopravou 

Výpočet zaťaženia mostných konštrukcií od dopravy vychádza z normy pre zaťaženie mostov 

[6]. Pre samotný výpočet sa používajú modely zaťaženia (LM), tie majú zahrnúť všetky 

predvídateľné dopravné situácie, ktoré môžu na konštrukcii nastať, od vozidiel aj od chodcov. 

Dynamické účinky sú zahrnuté v charakteristických hodnotách zaťažení jednotlivých LM. 

Modely sa majú používať na takej dĺžke a s takým umiestnením, aby sa získal najnepriaznivejší 

výsledný účinok. Šírka hlavného zaťažovacieho priestoru (w) je šírka od zvodidla po zvodidlo, 

v tomto prípade 8,5 m. Pre tento výpočet boli použité tri zaťažovacie modely [6]: 

· LM1 – sústredené a rovnomerné zaťaženia, ktoré zahŕňajú väčšinu účinkov dopravy 

osobnými a nákladnými vozidlami. Skladá sa z troch zaťažovacích pruhov a zbytkovej 

plochy. Jeho schéma je zobrazená na nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 29. Load model 1 

 

 

· LM2 – jedna nápravová sila pôsobiaca na definovanej dotykovej ploche pneumatík, 

ktorá zahŕňa dynamické účinky bežnej dopravy na krátkych nosných prvkoch. Do 

výpočtu vstupuje ako dvojica osamelých síl  



35 

 

 

Obrázok 30. Load model 2 

· LM4 – zaťaženie davom ľudí, určené len pre celkové overenie. Vo výpočte sa premietne 

ako spojité zaťaženie s hodnotou 5,0 kN/m2 

Pre výpočet vnútorných síl je potrebné určiť jednotkové zaťaženie v pozdĺžnom smere 

a priebeh vplyvových čiar priečneho roznosu zaťaženia jednotlivých trámov od jednotlivých 

LM. Výpočet je prevedený pre prvé dva nosníky zľava (viď. Obrázok 27.), nakoľko 

predpokladáme že budú najviac zaťažované. 

 

4.6.1. Jednotkové zaťaženie – pozdĺžny smer, ohybové momenty 

Doprava na moste je v neustálom pohybe. My potrebujeme nájsť takú polohu zaťažovacej 

sústavy, ktorá vyvodí maximálny možný účinok na mostnú konštrukciu. Pre tento   výpočet 

používame tri kritériá, Winklerove, bremenové a Šolínove. Tie nám umožnia nájsť kritickú silu 

sústavy a kritický prierez v ktorom bude pôsobiť.  

· Winklerove kritérium – nájdenie kritickej sily sústavy 

Máme prostý nosník zaťažený jednotkovou zaťažovacou sústavou, ako kritickú silu si volím silu 

F1, umiestnenú v priereze x = 10,0 m.  

 

Obrázok 31. Statická schéma 
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Podmienka Winklerovho kritéria pre kritickú silu:            Fik-1
i=1 ≤

x

l
 Fin

i=1  ≤ Fik
i=1                   /4.5/                              

po dosadení do podmienky:                                                            0 ≤ 0,76 ≤ 1         

Podmienka je splnená, to znamená že hľadanou kritickou silou je sila F1.          

· Bremenové kritérium – nájdenie kritického prierezu 

Pre nájdenie kritického prierezu na nosníku, je potrebné nájsť výslednicu síl zaťažovacej 

sústavy. Potom celú sústavu treba umiestniť na nosník tak, aby os nosníka delila vzdialenosť 

medzi výslednicou a kritickou silou presne na polovicu. Z tejto polohy môžeme odčítať kritický 

prierez, ten sa nachádza pod kritickou silou.  

                                                 Xk = l/2 – 0,3 = 26,2/2 – 0,3 = 12,8 m                                           /4.6/ 

Tento výsledok potvrdzuje Obrázok 32. 

 

Obrázok 32. Umiestnenie výslednice zaťažovacej sústavy na nosníku 

 

· Šolínove kritérium – overenie správnosti 

Pre overenie správnosti nájdeného kritického prierezu a kritickej sily používame Šolínovu 

podmienku:                                       
1

m
Fik-1

i=1 ≤ 
1

L
 Fin

i=1  ≤ 
1

n
 Fik

i=1                                                /4.7/ 

m = Xk – a/4 = 12,8 – 0 = 12,8 m        

n = Xk + b/4 = 12,8 + 1,2/4 = 13,1 m 

po dosadení do podmienky /4.7/:                        0 ≤ 0,0763 ≤ 0,07634  
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Podmienka je splnená to znamená že nájdená kritická sila pôsobiaca na nosník v kritickom 

priereze nám vyvodí maximálny účinok zaťaženia na konštrukciu. Teraz môžeme spočítať 

maximálny ohybový moment na nosníku od jednotkového zaťaženia v pozdĺžnom smere. To 

nám zjednoduší výpočet celkových ohybových momentov od zaťaženia vyvolaného dopravou. 

· spojité jednotkové zaťaženie v pozdĺžnom smere 

 

Obrázok 33. Jednotkové spojité zaťaženie v pozdĺžnom smere 

                                      Mmax,q = 1/8 * q * L2 = 1/8 * 1 * 26,22 = 85,805 kNm                            /4.8/ 

· jednotkové zaťaženie v pozdĺžnom smere od jednotkových síl 

 

Obrázok 34. Jednotkové zaťaženie v pozdĺžnom smere od osmaleých bremien 

Výpočet reakcie potrebnej na určenie maximálneho ohybového momentu určíme 

z momentovej podmienky pre rovnováhu síl okolo bodu b: 

                                                     Mi,b =0: Ra,z*L- Fk* LFk- F2* LF2=0                                          /4.9/ 

po dosadení hodnôt do rovnice /4.9/ dostaneme Ra,z = Fi * 0,977. 

Maximálny ohybový moment v tomto prípade zaťaženia predpokladáme pod kritickou silou 

a vypočítame ho nasledovne: 

                                 Mmax,F = Ra,z * 12,8 = Fi * 0,977 * 12,8 = Fi * 12,507                                 /4.10/ 
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4.6.2. Vplyvové čiary priečneho roznosu 

Na vypočítanie priečneho roznosu zaťaženia do trámov vychádzame z metódy priečneho 

stužidla. Princíp metódy spočíva v nahradení všetkých medziľahlých priečnikov jedným, 

ohybovo nekonečne tuhým priečnikom umiestneným v strede rozpätia. Hodnoty poradníc 

vplyvovej čiary (VPLČ) priečneho roznosu zaťaženia pre jednotlivé trámy určíme pomocou 

jednotkovej sily, ktorou zaťažíme vyšetrovaný trám a určíme podiely tejto sily pripadajúce na 

každý trám [13]. Zaťaženie s ktorým počítame v priečnom smere umiestňujeme na nosníku len 

tam, kde má význam, to znamená že počítame len so zaťažením na kladnej strane VPLČ. 

 

Obrázok 35. Vplyvová čiara priečneho roznosu 1. nosníka η1 

 

Obrázok 36. Vplyvová čiara priečneho roznosu 2. nosníka η2 
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· LM 1 – výpočet ohybových momentov na 1. nosníku 

 

Obrázok 37. Hodnoty poradníc zaťaženia od LM1 

Osamelé bremená: 

                                               MQi = Mmax,F * Qi* (Fi,Ľ + Fi,P)/2                                                        /4.11/ 

kde Fi je hodnota poradnice priečinkovej čiary pod bremenom, po dosadení: 

MQ1 = 1350,76 kNm 

MQ2 = 427,74 kNm  

Spojité zaťaženie: 

                                               Mqi = Mmax,q * li * qi * (Fi,Ľ + Fi,P)/2                                                  /4.12/ 

po dosadení: 

Mq1 = 835,18 kNm 

Mq2 = 110,37 kNm 

Mqzb,ľ = 10,09 kNm 

Mqzb,p = 104,36 kNm 

Celkový návrhový, ohybový moment pôsobiaci na prvom tráme od LM1: 

Mmax,1,1,d = ( ƩMQi + ƩMqi ) * 1,35 = 3831,98 kNm 

 

 

 



40 

 

· LM 1 – výpočet ohybových momentov na 2. nosníku 

 

Obrázok 38. Hodnoty poradníc zaťaženia od LM1 

 

Osamelé bremená (po dosadení hodnôt do /4.11/): 

MQ1 = 1078,73 kNm 

MQ2 = 403,98 kNm  

Spojité zaťaženie (po dosadení do /4.12/): 

Mq1 = 666,06 kNm 

Mq2 = 103,93 kNm 

Mqzb,ľ = 24,70 kNm 

Mqzb,p = 79,69 kNm 

Celkový návrhový, ohybový moment pôsobiaci na druhom tráme od LM2: 

Mmax,2,1,d = ( ƩMQi + ƩMqi ) * 1,35 = 3182,07 kNm 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že pre návrh konštrukcie bude rozhodujúce zaťaženie na 

prvom nosníku nakoľko Mmax,1,1,d = 3831,98 kNm > Mmax,2,1,d  = 3182,07 kNm. Preto maximálne 

ohybové momenty od ďalších zaťažovacích modelov ďalej počítam len pre prvý trám. 
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· LM 2 – výpočet ohybových momentov na prvom nosníku 

 

Obrázok 39. Hodnota poradnice od zaťaženia LM2 

Po dosadení hodnôt do /4.11/: 

MQ = 2276,274 kNM 

Mmax,1,2,d = 3072,97 kNm 

 

· LM 4 – výpočet ohybových momentov na prvom nosníku 

 

Obrázok 40. Hodnota poradnice od zaťaženia LM4 

Po dosadení hodnôt do /4.11/: 

Mq = 913,61 kNM 

Mmax,1,4,d = 1233,37 kNm 

 

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé že pre návrh a posúdenie mostnej konštrukcie je 

rozhodujúce zaťaženie od dopravy obsiahnuté v zaťažovacom modeli LM1. Pre ďalšie výpočty 

bude maximálny ohybový moment od zaťaženia dopravou uvažovaný Mqd = Mmax,1,1,d = 

3831,98 kNm.  
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· Celkový návrhový, maximálny ohybový moment: 

Mmax,max = Mgd + Mqd = 2802,09 + 3831,98 = 6634,07 kNm  

 

4.6.3. Jednotkové zaťaženie – pozdĺžny smer, posúvajúce sily 

Najnepriaznivejšia poloha zaťažovacej sústavy od zaťaženia dopravou pre výpočet 

jednotkových posúvajúcich síl je zobrazená na Obrázku 41 . Veľkosť maximálnej posúvajúcej 

sily je v tomto prípade rovná reakcii ktorá vznikne v podpore a. 

 

Obrázok 41. Rozloženie jednotkového zaťaženia pre výpočet posúvajúcich síl 

· Spojité zaťaženie 

                                             Vmax,q = (q * l)/2 = (1 * 26,2) / 2 = 13,1 kN                                      /4.13/ 

· Osamelé bremená 

V tomto prípade, keď vychádzame z predpokladu že maximálna posúvajúca sila je rovná reakcii 

vzniknutej v podpore a, ju dopočítame s momentovej podmienky rovnováhy okolo bodu b. 

                                                  Mi,b=0: Ra,z *26,2-Fk*26,2- F2*25,0                                      /4.14/ 

po odvodení a dosadení hodnôt dostaneme z rovnice vzťah:  Vmax,F = Fi * 1,954 kN              /4.15/ 

Pre výpočet posúvajúcich síl sú hodnoty poradníc priečinkových čiar pre jednotlivé zaťažovacie 

modely prevzaté z kapitoly č. 4.7.2. 

· LM 1 –výpočet posúvajúcich síl na prvom nosníku 

Osamelé bremená: 

                                                VQi = Vmax,F * Qi* (Fi,Ľ + Fi,P)/2                                                         /4.16/ 

kde Fi je hodnota poradnice priečinkovej čiary pod bremenom, po dosadení: 

VQ1 = 211,03 kN 
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VQ2 = 66,83 kN  

Spojité zaťaženie: 

                                                Vqi = Vmax,q * li * qi * (Fi,Ľ + Fi,P)/2                                                    /4.17/ 

po dosadení: 

Vq1 = 127,51 kN 

Vq2 = 16,85 kN 

Vqzb,ľ = 1,54 kN 

Vqzb,p = 15,93 kN 

Celková návrhová, posúvajúca sila pôsobiaca na prvom tráme od LM1: 

Vmax,1,1,d = ( ƩVQi + ƩVqi ) * 1,35 = 592,89 kN 

· LM 2 – výpočet posúvajúcich síl na prvom nosníku 

Po dosadení hodnôt do /4.16/: 

VQ = 88,91 kN 

Vmax,1,2,d = VQ * 1,35 = 120,02 kN 

Po porovnaní dosiahnutých výsledkov je pre návrh ložísk mostnej konštrukcie rozhodujúca 

maximálna posúvajúca sila vyvolaná od zaťaženia spôsobeného dopravou na moste 

zastúpenou zaťažovacím modelom LM1. Pre ďalšie výpočty bude maximálna posúvajúca sila 

od zaťaženia dopravou uvažovaná Vqd = Vmax,1,1,d = 592,89 kN. 

· Celkový návrhová, maximálna posúvajúca sila: 

Vmax,max = Vgd + Vqd = 427,80 + 592,89 = 1020,69 kNm  

 

4.6.4. Brzdné a rozjazdové sily 

Brzdné a rozjazdové sily pôsobia vo vodorovnej rovine mostnej konštrukcie konkrétne v 

pozdĺžnom smere. Pôsobisko brzdnej sily je v osi jednotlivých zaťažovacích pruhoch, prípadne 

v osi vozovky, pokiaľ nie je vplyv excentricity významný. Táto sila smie byť uvažovaná ako 
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rovnomerne rozložená po zaťaženej dĺžke. Hodnoty brzdných a rozjazdových síl sú rovnaké len 

ich smer je opačný [6]. Brzdné sily sa určia ako zlomok celkového maximálneho zvislého 

zaťaženia, zodpovedajúceho hlavnej zaťažovacej sústave (LM1), ktorá je umiestnená na 

zaťažovacom pruhu č.1. nasledujúcim vzťahom: 

                                         Qlk = 0,6 * αQ1 * (2Q1k) + 0,10 * αq1 * q1k * w1 * L                            /4.18/ 

Kde: αQ1 a αq1 sú hodnoty regulačných súčiniteľov pre ČR a ich hodnoty sú αQ1 = 0,8 a αq1 = 0,8, 

Q1k je sila vyvolaná  dvojnápravou v zaťažovacom páse 1 z LM1, teda Q1k = 300 kN a q1k je 

rovnomerné zaťaženie z tejto sústavy s hodnotou 9 kN/m2. Šírka zaťažovacieho pruhu w1 = 3,0 

m a jeho dĺžka je vlastne dĺžka konštrukcie L = 26,2 m. Po dosadení týchto hodnôt do vzťahu 

/4.18/ je veľkosť brzdných síl na mostnej konštrukcii Qlk = 344,59 kN.  

 

4.7. Posúdenie prierezu na medzný stav únosnosti (MSÚ) 

Pre posúdenie konštrukcie na MSÚ vychádzame z metódy medznej rovnováhy, kde 

pôsobiacemu ohybovému momentu MEd = Mmax,max = 6634,07 kNm odoláva vzdorujúci 

ohybový moment MRd. Ten je vyvolaný silou v tlačenej časti betónu a ťahovou silou ktorá 

pôsobí v oceľovom profile prierezu konštrukcie. S ťahanou častou betónu vo výpočte 

nepočítame. Tieto sily sú navzájom rovnako veľké a ich rameno r je vzdialenosť ťažísk tlačenej 

a ťahanej plochy prierezu.  Celý proces je znázornený na Obrázku 42. 

 

Obrázok 42. Rovnováha síl v priereze 
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Betónová doska je navrhnutá s betónu C 35/45 ktorého charakteristická pevnosť v tlaku fc,k = 

35 MPa. Oceľový profil je z ocele S 355, s charakteristickou pevnosťou na medzi klzu fy,k = 355 

MPa. Návrhové pevnosti materiálov: 

fc,d = (fc,k * 0,85)/γc = (35 * 0,85) / 1,5 = 19,83 MPa = 19 830 kPa                                                /4.19/ 

fy,d = fy,k / γM,0 = 355 / 1,0 = 355,0 MPa = 355 000 kPa                                                                    /4.20/ 

Plocha oceľového profilu zmeraná pomocou počítačového softwéru Autocad [16] As = 0,0275 

m2. Efektívna šírka prierezu je daná rozpätím nosníkov beff = 1,7 m. Pre určenie polohy 

neutrálnej osi v priereze vychádzame z podmienky rovnováhy síl Fc = Fs, z nej odvodíme vzťah: 

Fc = Fs 

Ac * fc,d = As * fy,d 

 beff * x * fc,d = As * fy,d 

                                                                         x= 
As * fy,d

beff* fc,d
                                                                  /4.21/ 

Po dosadení získame polohu neutrálnej osi x = 0,290 m. Porovnaním tejto vzdialenosti 

s hrúbkou betónovej dosky zistíme že aj časť oceľového profilu je namáhaná tlakom. Výpočet 

momentu únosnosti sa teda bude riadiť novými pravidlami podľa Obrázku 43. 

 

Obrázok 43. Rovnováha síl v priereze 
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Neutrálna os nám vymedzí na oceľovom profile novú plochu A1, ktorá je namáhaná tlakom. 

Zvyšná plocha je namáhaná ťahom.  Podmienka pre rovnováhu síl v priereze bude teda vyzerať 

nasledovne:  

                                                                  Fc + 2 * Fs1 = Fs                                                               /4.22/ 

Nakoľko silu Fs uvažujeme aj naďalej pre celú plochu oceľového prierezu, v rovnici pre 

zachovanie rovnováhy musíme silu Fs1 pripočítať dvakrát. Polohu neutrálnej osi získame 

obdobne ako v predošlom prípade, vyjadrením z podmienky rovnováhy síl /4.22/.  

Ac * fc,d + 2 * As1 * fy,d = As * fy,d 

Ac * fc,d + 2 * bH * x * fy,d = As * fy,d 

                                                                       x = 
As*fy,d-Ac* fc,d

2* bH*fy,d
                                                           /4.23/  

Po dosadení hodnôt do vzorca /4.23/ dostaneme vzdialenosť neutrálnej osi od hornej hrany 

hornej pásnice x = 0,0165 m. Plochy tlačenej a ťahanej časti nosníka sú nasledovné: 

A = Ahp + Adp + As =  0,2 * 0,02 + 0,01 * 0,95 + 0,035 * 0,4 = 0,0275 m2 

A1 =  bH * x = 0,2 * 0,0165 = 0,0033 m2 

Veľkosť síl a ich ramien: 

Fs = A * fy,d = 0,0275 * 355 000 = 9762,5 kN                                                                                        /4.24/ 

r = h – x/2 – tc/2 = 1,225 – 0,0165/2 – 0,22/2 = 0,785 m                                                                                /4.25/ 

Fs1 = A1 * fy,d = 0,0033 * 355 000 = 1171,5 kN                                                                                 /4.26/ 

r1 = x/2 + tc/2 = 0,0165/2 +  0,22/2 = 0,118 m                                                                                  /4.27/ 

Z podmienky /4.22/ vyplýva veľkosť návrhového momentu:  

Mpl,Rd = Fs * r – 2 * Fs1 * r1 = 9762,5 * 0,785 – 1171,5* 2 * 0,118 = 7387,09 kNm                                  

Posúdenie na medzný stav únosnosti: 

Mpl,Rd = 7387,09kNm ≥ MEd = 6634,07 kNm 

Navrhnutý spriahnutý oceľobetónový prierez vyhovel podľa podmienky pre medzný stav 

únosnosti. 
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4.8. Návrh mostných ložísk 

Mostné ložiská navrhujeme na zvislé a vodorovné sily, ktoré na ne budú pôsobiť z mostnej 

konštrukcie. Veľkosť zvislej sily zodpovedá veľkosti reakcii na mostnom tráme, jej hodnota je 

Fz = Vmax,max = 1020,69 kN. Mostná konštrukcia je v pozdĺžnom sklone 0,7 % a uhol ktorý zviera 

s horizontálnou rovinou je 0,4°.   Veľkosť vodorovnej sily, ktorú bude musieť ložisko preniesť 

sa skladá z dvoch zložiek. Prvá sú brzdné sily ktoré pôsobia v rovine mostu Qlk = 344,59 kN. 

Tou druhou je vodorovná zložka reakcie, ktorá pôsobí v pozdĺžnom smere mostnej konštrukcie 

a jej veľkosť je nasledovná: 

                                            Rx = Fz * tg α = 1020,69 * tg 0,4° =  7,13 kN                                    /4.28/ 

Most má ale sedem nosných trámov, to znamená že veľkosť brzdnej sily pôsobiacej na jedno 

ložisko je 1/7 z Qlk. Qlk,1 = 49,23 kN. Súčet obidvoch zložiek nám dá veľkosť celkovej vodorovne 

sily, na ktorú ložisko navrhneme: 

                                            Fx = Rx + Qlk,1 = 7,13 + 49,23 = 56,36 kN                                          /4.29/ 

Navrhujem elastomérové vrstvené ložiská, rozloženie jednotlivých typov ložísk a ich rozmery 

sú znázornené na Obrázku 44. Tabuľka s podrobnými údajmi navrhnutých ložísk  a ich 

schémami sa nachádza v Prílohe č.3.  

 

Obrázok 44. Schéma usporiadania mostných ložísk 

Všetky ložiská sú uložené na betónových blokoch zo silne vystuženého betónu a na 

vyrovnávacej vrstve plastbetónu hrúbky min. 10 mm. Do betónových blokov sú kotvené 

pomocou oceľových tŕňov. Uloženie oceľového nosníka na ložisko je zabezpečené pomocou 
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vyrovnávacej oceľovej podložky a rozšírenia spodnej pásnice na 0,7 m nábehom v sklone 1:10 

na dĺžku min. 2,0 m od začiatku nosníka. Spojenie ložiska a nosníka je navrhnuté pomocou 

štyroch oceľových skrutiek M20x120 Zinok 5.6.  

· Posúdenie navrhnutých skrutiek na namáhanie v strihu [9]: 

Celková šmyková sila pôsobiaca na jedno ložisko je Fx = 56,36 kN to znamená že sila ktorá 

pôsobí na jednu skrutku je Fv,Ed = Fx /4 = 14,09 kN. Plocha skrutky je As = 0,000245 m2, medza 

pevnosti fu,b = 500 MPa. Spoj je dvojstrižný. Návrhová šmyková sila ktorú prenesie jedna 

skrutka je: 

Fv,Rd = (2 * αv * fu,b * As) / γM,2 = (2 * 0,6 * 500 000 * 0,000245) / 1,25 = 117,6 kN                   /4.30/   

Podmienka únosnosti skrutky je splnená Fv,Rd = 117,6 kN ≥ Fv,Ed = 14,09 kN. 

 

4.10. Stručná technická správa 

 

4.10.1.  Základné údaje o moste 

Charakteristika mostu: cestný most cez vodný tok Kozrálka, most s jedným otvorom, 

jednopodlažný s hornou mostovkou, nepohyblivý, trvalý, v priamej, niveleta vo výškovom 

oblúku, kolmý, s trámovou nosnou konštrukciou, s neobmedzenou voľnou výškou, spriahnutý 

oceľobetónový 

Dĺžka mostu: 27,5m 

Rozpätie konštrukcie: 26,2 m 

Svetlá šírka: 24,8 m 

Voľná šírka mostu: 8,5 m 

Šírka priechodzieho priestoru: 1,5 m 

Šírka mostu: 11,9 m 

Stavebná výška: 1,305 m 

Kategória komunikácie: S 7,5/50 
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Evidenčné číslo: II/150 

Bod kríženia s vodným tokom Kozrálka: 

- Staničenie na ceste: km 0,63250 

- Uhol kríženia: 0° 

- Voľná výška nad Q100: 0,857 m 

 

4.10.2.  Popis trasy 

Most sa nachádza v extraviláne na trase komunikácie II/150 kategórie S 7,5/50, ktorá 

prekračuje vodný tok Kozrálka. Trasa mostu je v priamej, niveleta je vo výškovom oblúku 

s polomerom R = 60 000m v sklone 0,7 %. Voľná šírka komunikácie je 8,5 m medzi obrubníkmi. 

Rímsa s chodníkom je šírky 2,4 m a rímsa bez chodníka je široká 1,0 m. Priečny sklon na moste 

je strechovitý 2,5 %, na rímsach 4,0 % smerom k vozovke.  

 

4.10.3.  Zakladanie a zemné práce 

Geologické pomery v mieste mostného objektu sú popísané v prílohe č. 1 . Celý objekt je 

založený na hlbinných vŕtaných pilótach s priemerom minimálne 0,9 m, votknutých až do 

únosného podložia. Zásypy za rubom opôr budú prevedené po vrstvách s maximálnou 

hrúbkou 0,30 m. Súdržnú zeminu je nutné zhutniť na D = 100 a nesúdržnú na Id = 0,85. 

V mieste premostenia je nutné napriamiť koryto vodného toku, aby s osou mostu zvieralo 

približne pravý uhol. Svahy koryta pod mostom budú v sklone 5:1, spevnené dlažbou 

z lomového kameňa hr. 0,2 m uloženého do podkladového betónu hrúbky 0,15 m. Toto 

spevnenie dna je  pred aj za mostom  v dĺžke 5,0 m na každú stranu. Spevnenie dna je 

ukončené betónovým prahom šírky 0,5m a hĺbky 0,8 m. Svahové kužele budú po konce krídel 

tiež spevnené dlažbou z lomového kameňa, v sklone 1:1,5.  

 

4.10.4.  Spodná stavba 

Spodnú stavbu tvoria samostatné železobetónové monolitické opory z betónu C35/45-

XF2+XC4 [10]. Líc prvej opory je v km 0,62010, jej šírka je 1,8 m a výška v osi uloženia nosníkov  
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1,6 m. Líc druhej opory je v km 0,64440, jej šírka je 2,0 ma a výška v osi uloženia nosníkov je 

1,56 m. Opory sú monoliticky spojené so záverovým múrikom šírky 0,4 m. Za rubom 

záverového múrika je v hornej časti konzola pre uloženie prechodovej dosky, jej vyloženie je 

0,2 m. Prechodová doska je dlhá 4,5 m a je uložená na asfaltovej lepenke. Súčasťou opôr sú aj 

bloky so silne vystuženého betónu  pre uloženie ložísk. Ich pôdorysné rozmery a výška sú 

individuálne pre každé ložisko (viz. výrobná dokumentácia ložiska). V mieste napojenia 

záverového múrika a podkladových blokov je predpokladaná pracovná škára. Odvodnenie 

úložného prahu je zabezpečené jeho vyspádovaním v sklone 4,0% smerom k záverovému 

múriku do PE rúrky Ø 0,1 m, ktorá je priebežná po celej dĺžke opory a je vyústená 0,05 m za jej 

líc.  

Opory budú v styku so zeminou opatrené izolačným náterom. Priestor za oporami bude 

odvodnený drenážnou rúrkou Ø 0,15 m cez štrkový zásyp. Rúrka bude vyústená 0,05 m pred 

líc opôr. 

Na opory monoliticky nadväzujú zavesené železobetónové krídla. Krídla sú lichobežníkového 

tvaru hrúbky 0,5 m. Výška krídla zaveseného na prvej opore je na konci ≈ 0,4 m a v mieste 

zavesenia ≈ 3,5 m. Výška krídla na druhej opore je na konci ≈ 0,3 m a v mieste za oporou ≈ 3,3 

m. Vyloženie krídel za oporami je 4,5 m. Navrhnuté sú z betónu C35/45-XF2+XC4 [10].  

 

4.10.5.  Nosná konštrukcia a jej súčasti 

Nosná konštrukcia je spriahnutá oceľobetónová. Železobetónová doska je konštantnej hrúbky 

0,22 m a je z betónu C35/45-XF2+XC4+XD2 [10]. Pre potreby uloženia mostných uzáverov je 

v ich mieste rozšírená min. o 0,1 m. V tomto mieste je predpokladaná pracovná škára. 

V priečnom smere je doska v sklone 2,0 % od osi komunikácie až po začiatok prefabrikovaných 

ríms, odtiaľ sa lomí do protisklonu 4,0 %.  

Oceľové nosníky sú zvárané z ocele S 355 J3 výšky 1,005 m. Spodná pásnica je hrúbky 0,035 m 

a šírky 0,4 m.  V mieste uloženia na ložiská je na dĺžku min 2,0 m rozšírená na každej strane na 

0,7 m s nábehom 1:10. Stojina je hrúbky 0,01 ma a výšky 0,95 m.  Horná pásnica je hrúbky 0,02 

m a šírky 0,2 m, je opatrená navarenými oceľovými tŕňmi pre spriahnutie so železobetónovou 

doskou. V mieste uloženia mostných záverov je pre potreby ich uloženia výška stojiny znížená 

(viz. výrobná dokumentácia nosníkov). V mieste uloženia sú nosníky opatrené výstuhou 
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z oceľového plechu hr. 0,02 m. V priečnom smere sú nosníky stužené oceľovým priečnikom 

z profilu IPE 550, ten je privarený na stojiny nosníkov.  

Na prechode  medzi konštrukciou mostu a priľahlou komunikáciou sú navrhnuté elastomérové 

mostné uzávery s jednoduchým tesnením škáry WSF 80 (Obrázok 45). Monoliticky je spojený 

so záverovým múrikom a železobetónovou doskou nosnej konštrukcie. Šírka záveru je 0,123 

m a umožňuje maximálny pozdĺžny pohyb ± 40 mm.  

 

Obrázok 45. Elastomérový mostný záver WSF 80 

 

4.10.6.  Mostný zvršok a odvodnenie 

Skladba vozovky je podrobne popísaná v kapitole 4.4.  

Rímsy sú železobetónové, prefabrikované, kotvené oceľovými kotvami zabudovanými do 

horného povrchu nosnej konštrukcie. Zhotovené z betónu C35/45 - XF4+XC4+XD2 [10]. 

Priečny sklon povrchu ríms je konštantný so sklonom 4,0% smerom k vozovke. Šírka pravej 

rímsy je 2,4 m, šírka ľavej je 1,0 m. Výška fasádneho nosu je 0,6 m, na spodnej strane sú 

opatrené odkvapovým nosom. Medzi obrubníkom rímsy a vozovkou bude prevedená tesniaca 

zálievka po celej dĺžke mostu. Povrch ríms sa opatrí stryážou. Na rímsach je osadené 

zábradľové zvodidlo ZSNH4/H2 so zvislou výplňou a protihluková stena. 

Odvodnenie povrchu mostu je riešené priečnym sklonom vozovky 2,5% po celej dĺžke mostu. 

Pri obrubníku potom pozdĺžnym odvodnením smerom k odvodňovačom. Navrhnuté 

odvodňovače sú typu Labe I-1998, 500 x 300. Navrhnuté sú celkom 4, každý osadený na jednej 

strane mostu približne v tretinách rozpätia mostnej konštrukcie. Odvodňovače sú vyústené 

zberným potrubím upevneným pod nosnou konštrukciou až k lícu druhej opory. Tam sú popri 

nej vedené zvodmi na odláždený svah pod mostom po ktorom voda odtečie do vodného toku.  
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4.10.7.  Mostné vybavenie 

Na obidvoch rímsach je navrhnuté zábradľové zvodidlo ZSNH4/H2 so zvislou výplňou. Výška 

zvodnice je 0,75 m nad povrchom vozovky, výška osi horného madla 1,2 m. Styk zvodidiel 

v mieste mostných záverov musí byť prevedený dilatačným kusom. Oceľové zábradľové 

zvodidlo pokračuje pred mostom po koniec nábehu z lomového kameňa, ako cestné zvodidlo 

na dĺžku potrebnú pre jeho nábeh. Za mostom je v šírej trase vedené ako cestné zvodidlo ako 

doplnkové pre protihlukovú stenu.  

Protihluková stena je navrhnutá na pravej rímse, po celej dĺžke mostu. Panely sú 

z transparentného materiálu, PPA N3 polykarbonátová výplň, osadené do oceľových profilov 

tvaru H. Vzdialenosť stĺpikov je 2,0 m, výška steny je 2,5 m.  Protihluková stena začína pred 

mostom na nábehu z lomového kameňa betónovej rímsy, pokračuje po celej dĺžke mostu a za 

mostom je ďalej vedená ako protihluková stena v šírej trase.  

Schodisko bude pri obidvoch oporách na ľavej strane, so šírkou 0,75 m, pozdĺž krídel  až na 

terén pod mostom v úrovni lavičky pri líci podpory. Bude z betónu C 25/30-XF2 [10].  
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5. Záver 

Cieľom tejto práce bolo vyriešiť zlú dopravnú situáciu obce Domaželice. Stávajúca komunikácia 

II/150, ktorá obcou prechádza, nespĺňa svojimi šírkovými ani smerovými parametrami 

podmienky pre bezpečné prevedenie dopravy, prechádzajúcej daným územím. Riešenie tejto 

situácie spočíva vo vybudovaní nového cestného obchvatu, ktorý prevedie tranzitnú dopravu 

mimo zastavané územie. Navrhnutá je nová trasa komunikácie II/150, vedená južne od obce 

Domaželice. Návrh spĺňa všetky podmienky kladené na technické parametre podľa platnej 

legislatívy.  

V rámci technickej štúdie bol spracovaný návrh pripojenia obce na cestný obchvat v podobe 

úrovňovej križovatky. Pri návrhu boli rešpektované všetky požiadavky potrebné na bezpečný 

a pohodlný prejazd. Navrhnutá križovatka zabezpečí potrebnú dopravnú obslužnosť priľahlých 

obcí. 

Kríženie trasy obchvatu a vodného toku Kozrálka bolo spracované v podobe návrhu mostnej 

konštrukcie. Nosná konštrukcia mostu je navrhnutá z oceľových trámov, spriahnutých so 

železobetónovou monolitickou doskou. Overenie správnosti návrhu bolo prevedené 

posúdením podľa medzného stavu únosnosti.  

Realizácia navrhnutého obchvatu prináša niekoľko výhod. Zvýši bezpečnosť dopravy 

v dotknutej lokalite a zaistí zlepšenie životného prostredia v obci z hľadiska hluku, vibrácií, 

prašnosti a exhalátov.  
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,),)� GT�lp^_TWX� bU]XWaph^k� Y\d`k�IJBGL>K� :L>EB>J�e)d)b)� IèXdbh�Uk_� cdbhXWXa� \aâXaäde^b(�
ZXb_bZ\V^ä�cdgl^g`�cdb�efThUg�B)� XfTck�bUV[hTfg� e\_a\VX�,,*,0+�bW�Idge�Wb�=b`TâX_\V)

,)-)� CXWap�eX�b�B)XfTcg�cdb]X^fbhTar[b�bUV[hTfg�Wr_^k�.'34�^`)�RTåpfX^�aThdâXar[b�bUV[hTfg�]X�
lT� bUVs� àX_pfbh\VX� VVT� ,� ^`� eXhXdbhäV[bWar� bW�Idge� g� cdXV[bWg� Lgåsae^r[b� cbfb^T'� ^WX� ^baås�
ucdThT�^b`ga\^TVX�M*,0+�l�IYXdbhT�Wb�àX_pfbhsV)
Idb]X^fbhTap�fdTeT�bUV[hTfg� eXhXdar�bUV[pls� bUXV�Idgek'� h�^`�VVT� ,'./�^dsâ\�Fbáfra^g'� Wp_X�]\âar�
bUV[pls� bUVX� ãXV[k� T�=b`TâX_\VX� h�ebgUr[g� e�Fbáfra^bg'� h�^`� .'-1� ^dsâ\� hbWbfXå�Dbldp_^g� T�
h�^`� .'4,� Fbáfra^g)� RT� cèX`befras`� Fbáfra^k� ]X� B)� XfTcT� g^baåXap� aTcb]Xas`� aT� efphT]sVs�
^b`ga\^TV\�,,*,0+�=b`TâX_\VX�( �=èXhb[bef\VX)

,).)� GThdâXaä� bUV[hTf� cbhXWX� cb� WYshX� cd\cdThbhTar� ^b`ga\^TV\)� N�dp`V\� cdscdThk� Uk_k�
dXT_\lbhpak� [dgUr� fXdraa\� ucdThk� T�Uk_k�cdbhXWXak�cbWekck� T�apekck)� Lkfb� [dgUr�fXdraa\� ucdThk�
]ebg�cTfdar�[_Thar�h�uhbWg�aThdâXar[b� bUV[hTfg� Tâ�cb�cdXV[bW� dX^k�Fbáfra^k�g�Idge�h�^`� ,'./)
N�fb`fb�ueX^g�]X�cTfdaä�apekc'�^fXdä�aT�cdThr`�UdX[g�cdXW�cdX`befXas`�Fbáfra^k�WbeT[g]X�häá^k�
Tâ� ,'3� )̀�Gpekc�]X�fhbèXa�]s_bhsfb[_\a\fä`\�lX`\aT`\'�cbglX�[bdas�åpef�b�`bVabef\� VVT�+'.(+'/�`�]X�
fhbdXap�]s_bh\fä`\�áfrd^k'�^fXdr�]ebg�cbWr_�dkUas^T�g�Idge�Tâ�UT_hTa\fr�#hX_\^bef�Tâ�.+(/+�V`$)
HW�cdXV[bWg�Fbáfra^k�Tâ�cb�g^baåXas�B)� XfTck�]ebg�e\VX�cdbhXWXak�fXdraa\�ucdThk'� aphd[�bUV[hTfg�
]X� hXWXa� h�udbha\� efphT]sVs[b� fXdrag'� cbcè)� h�`sdar`� lpdXlg'� T_X� apekck� WbeT[g]s� `bVabef\� ,+(-+�
V`'�`sefk�lVX_T�V[kUs� #cbW\X� eWr_Xas�`sefasV[�bUkhTfX_�Uk_k� áfrd^bhr�apekck�cbgâ\fä�cdb�UgWbhpas�
V[`X_a\V'� lX`rWr_e^äV[� efThXU'� TcbW)$)� N�ebgåTear� WbUr� ]ebg� fkfb� apekck� cbdbef_r� _bg^bg� e�
W`X`)�Fsefk� ]X�aThXlXaT�aThpâ^T�#g�bUVX�ãXV[k$)�IbWr_�aThdâXar�^b`ga\^TVX�eX�`sefk�hke^kfg]X�
T_X]� fbcb_u�e�aXgWdâbhTabg�ap_Xfbhbg�lX_Xas)

,)/)� <s_X`� \aâXaäde^b(ZXb_bZ\V^r[b� cdul^g`g� Uk_b� l]\áfras� T� bhrèXas� ZXb_bZ\V^äV['�
[kWdbZXb_bZ\V^äV[� T� lp^_TWbhäV[� cb`rdg� h�fdTeX� bUV[hTfg� ,,*,0+'� l]\áfras� ZXbfXV[a\V^äV[�
h_Tefabefs� lp^_TWbhäV[� cgW'� gdåXas� fèsW� dblcb]\fX_abef\� lX`\a� cdb� dblcbåXf� lX`asV[� cdTVs'� l]\áfras�
udbhar� [_TW\ak� cbWlX`as� hbWk� T� ]X]sV[� V[X`\V^äV[� h_Tefabefs� l� [_XW\e^T� `bâar[b� ufbåar[b�
cuebUXas� aT� efThXUas� [`bfk� lp^_TWbhäV[� ^baefdg^Vs'� lh_páfr� g� cdXV[bWg� hbWbfXås� Fbáfra^T�
Dbldp_^T)

,)0)� IbW^_TWX`�cdb�lcdTVbhpas�cbebglXas�ap`�Uk_T� e\fgTVX�fdTek�bUV[hTfg�h�`rdsf^g� ,5-0++� eX�
lp^dXeX`� aThd[bhTar[b� bUV[hTfg� T� Wp_X� cb_b[bc\ear� T� häá^bc\ear� lT`rèXas� cdXV[bWg� hbWbfXås�
Fbáfra^k� TDbldp_^k)

! � % 4 3 * 4 9 ( ) �> � 9�6�<�)�+� (� ; ( 2 = D + 3 > � 7 4 3 *

-),)� D�bhrèXas� \aâXaäde^b(ZXb_bZ\V^äV[� cb`Xdg� h�fdTeX� bUV[hTfg� Uk_b� cdbhXWXab� ,.� hèfTaäV[�
ebaW'� blaTåXaäV[� NB� Tâ� N1� #g� cdXV[bWg� hbWbfXås� Fbáfra^T� T� Dbldp_^T$� T� dXT_\lbhTaäV[� Wb�
[_bgU^k�3'+(,+'+�`�#`\a\`p_aX� ,'0�`�Wb�aXbZXaas[b�cbW_bâs$)
N�fdTeX�bUV[hTfg�Uk_b� cdbhXWXab� 2�hèfTaäV[�ebaW�blaTåXaäV[�åse_k�N,+� Tâ�N,1'� dXT_\lbhTaäV[�Wb�
[_bgU^k�-'0� )̀
Idb� bhrèXas� g_X[_bef\� cb_b[�]�s_g'� cse^g'� áfrd^g� T� aXbZXaasV[�]�s_g� Uk_b� cdbhXWXab� ,/� Wbc_ég]�sVsV[�
cXaXfdTåasV[� ebaW� blaTåXaäV[� IK� ,� Tâ� IK� 1� #g� cdXV[bWg� hbWbfXås� Fbáfra^T� T� Dbldp_^T$'�
dXT_\lbhTaäV[�Wb�[_bgU^k�2'+(4'+� �̀#`\a\`p_aX� ,'+� �̀Wb�aXbZXaasV[�]s_u$)
N�fdTeX� bUV[hTfg� Uk_b� cdbhXWXab� 3� cXaXfdTåasV[� ebaW� blaTåXaäV[� åse_k� IK� ,+� Tâ� IK� ,2'�
dXT_\lbhTaäV[�Wb�[_bgU^k�.'+� )̀
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-)-)� Ndfk� Uk_k� cdbhXWXak� hdfabg� ecb_Xãabefs� C)� ?dkå� &� B)� NT_páX^� WaX� -0)� Tâ� -1)� lpds� T� _)Ys]aT�
-++.)� Id\� [_bgUXas� ebaW� Uk_k� bWXUsdpak� hlbd^k� lX`\a� lX� háXV[� _\fb_bZ\V^k� bW_\áaäV[� hdefXh)�
Nlbd^k�Uk_k�g^_TWTaä�Wb�hlWgV[bfXeaäV[�hlbd^bha\V�T�WbdgåXaä�^X�lcdTVbhTfX_\� \aZ)� =&� Lk_\V[bh\�
^�`T^dbe^bc\V^r`g�T�_TUbdTfbdas`g�hk[bWabVXas)� KbaWk�Uk_k�cb�bWhdfpas'�bWXUdpas�hlbd^g�lX`\a�
T�cbWlX`as�hbWk�T�cb�lT`rYXas�gefp_Xar�[_TW\ak�cbWlX`as�hbWk�lT[dagfä�hkfrâXabg�lX`\abg)

-).)� =kaT`\V^r� cXaXfdTåas� l^bgá^k� Uk_k� cdbhXWXak� frâ^bg� WkaT`\V^bg� cXaXfdTVs� ebgcdThbg�
MGB@>H�RI=� 0+�j� 0++'� cbW\X�=BG�/+4/� T�KLG�2-,+.-� WaX�-4)� T�.+)� lpds�-++.� Wb� [_bgU^k�2'+(
4'+� )̀� Id\aV\cX`� `XftWk�]X� Tgfb`Tf\V^r� UXdTaras� UXdTaX`� [`bfabef\� 0+� ^Z� #ebgfkås� e� [dbfX`� b�
cdg`rdg�/.'2� ``$'� e�häá^bg�cpWg� +'0� )̀� Id\� cXaXfdTV\� eX�lTlaT`Xaphp�cbfdXUaä�cbåXf�uWXdg�cdb�
ha\^�,+�V`�#G\b$)�Ib� ,'+�`�eX�`rès�`b`Xafbhä`�^_såX`�c_páêbhr�fdXas)

-)/)� KbaWk� hkfäå\_� lcdTVbhTfX_� T^VX� ecb_Xåar� e� \aZ)� NpV_Ths^X`� WaX� -0)4)-++.)� Näá^bhr�
lT`rYXas� ebaW�cdbhXWXab�aXUk_b)�Näá^k�ebaW�Uk_k�bWhblXaä�_\aXpda\� \afXdcb_TVs�l�häá^bc\ear[b�T�
cb_b[bc\ear[b�lT`rYXas�WbfåXar�_b^T_\fk'�^fXdr�cdb�hXW\T�Y\d`T�@>IJHBK�ecb_)� e�d)�b)�IYXdbh)

-)0)� M`sefras� hèfTaäV[� T� cXaXfdTåasV[� ebaW� ]X� hklaTåXab� h�cd\_bâXar� e\fgTV\� `rèsf^T� ,5-0++�
#cds_b[T� å)� ,+1(+.(-+(+-(++,$� T� hcY\_bâXaäV[� e\fgTVsV[� `rYsf^T� ,50++� #cYs_b[k� å)� ,+1(+.(-+(+-(�
++-(++/$)

# � ' 2 < : < > 3 < 9 <  L 08H � .� 4 2 < 9 < 4 6 0 8 H � = < :2 > C

.),)� IbeglbhTap� fdTeT� bUV[hTfg� hXWX� ZXaXdX_ar� hX� e`rdg� bW� lpcTWg� ^�häV[bWg� cbWr_� fb^g�
Fbáfra^k'�^fXdbg�^dsâ\�h�^`� ,'./�T�.'4,)
R� ZXb`bdYb_bZ\V^r[b� [_XW\e^T� e�X� lp]`bhr� ulX`s� aTV[pls� cY\� eXhXdblpcTWas�̀ � b^dT]\� DX_åe^r�
cT[bd^Tf\ak'� h�uWb_as�a\hr�hbWbfXåX�Fbáfra^T)� LXdra�]X�fr`rè�dbh\aaä'� cbglX�aXcTfdar�g^_baXaä�^�
hbWbfXå\�Fbáfra^T)�GTW`bde^r�häá^k�eX�cb[kUg]s�bW�-,2�Wb�--/�`�a)`)

.)-)� R� dXZ\bap_ar�ZXb_bZ\V^r[b� [_XW\e^T�]X�ulX`s� UgWbhpab� aXbZXaas`\� eXW\`Xafk�`\bVraas[b�
`bYX'� T�fb� ehdV[as`�[X_hXfX`)� Lkfb�eXW\`Xafk�]ebg�fhbdXaä�á_sdbhä`\�hpca\fä`\�]s_k'�`sefk� e�cse^k�
T�cse^bhV\)�DhTdfr`s�cb^dkh� ]X�fhbYXa�^hTdfrdas`�T_gh\X`�uWb_as� fXdTek�dX^k�Fbáfra^k)�DhTdfrdas�
T^g`g_TVX�uWb_as� fXdTek�hbWbfXåX�Fbáfra^T�]X�fhbYXaT� ecbWas`� ebghdefhs`�lT[_\arahV[�cseå\fhV[�
áfXd^g)� cbcY)� cse^g� c_X\efbVraas[b� #i\\d`e^r[b$� efpès� T� ehdV[as`� ebghdefhs`� [b_bVXaasV[� apc_Thg�
dplg�]s_bh\fäV[�]X`abldaaäV[�lX`\a)
GX]ehdV[ar]ás� hdefhg� cgWas[b� cdbY\_g� fhbYs� h�fdTeX� aThdâXar[b� bUV[hTfg� cbWekck� áfrd^bh\fäV[�
lX`\a�e�[_\a\fbcseå\fbg�`XlXdas�häc_as'�^fXdr�]ebg�cYX^dkfk�_bg^bg�e�WdaX`)

.).)� :R\Y\TVPXk�]\ZR^e�a� ]^RZ\_`R[l�@\w`k[Xe�a�C^a_�b�XZ� )$+,�]ebg�Wb^g`Xafbhpak�hdfk�
NB� T�N-� T�cXaXfdTåas`\� ebaWT`\� IK� ,� T�IK� -)�GT�lp^_TWr�cbc\eg� frV[fb� ebaW� _lX�^baefTfbhTf'� âX�
aXbZXaas� cYXW^hTdfrdas�cbW^_TW'�fhbdXaä�aXbZXaas`\�hkebVX�c_Tef\V^ä`\�]s_k� ehrf_X� áXWr�UTdhk'� cY\�
cbhdV[g� fg[r'� [_bgUr]\� cXhar� ^bal\efXaVX'� Uk_� bhrèXds�h�[_bgUVX� 0'0(3',� )̀� LXafb� dblWs_� ]X� Wpa�
dglaä`\� aTW`bde^ä`\� häá^T`\� bUbg� UYX[g)� KbaWT�NB� T�IK� ,� Uk_k� dXT_\lbhpak� aT� apekcg'� ^fXdä�
WbeT[g]X� `bVabef\� VVT� ,'3� )̀� GXbZXaas� ]s_k� ]ebg� cYX^dkfk� Üfrd^bhä`\� g_bâXa\aT`\� uWb_as� a\hk�
Fbáfra^k)� Lkfb� Üfrd^bhr� T^g`g_TVX� WbeT[g]s� `bVabef\� VVT� ,'/(-'-� )̀� IbhdV[� áfXd^g� _lX� h�fb`fb�
ueX^g� cèXWcb^_pWTf� .'.(1'1� `� cbW� udbhas� fXdrag)� CXWap� eX� b� hdefhg� e\_ar� lT[_\araäV[� cseå\fäV[�
áfrd^g'� hT_bgak� WbeT[g]s� hX_\^bef\� Wb� ,+� V '̀� b]XW\ar_X� \� hrfás'� ]ebg� fhbdXaä� cdXhpâar� cse^bhV\� T�
^èX`XaX`'�hlp]X`ar�eX�Wbfä^T]s'�`XlXdas�häc_é�fhbds�]X`aä�Tâ�[dgUä�[_\a\fä�cseX^)
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Iseå\fä� áfrd^�]X�cèX^dkf�.'.(/'1�`�`bVabg�hdefhbg�cdTV[bh\fr[b�]s_g�`sefk�]X`ar�cseå\fr[b'�^fXdä�]X�
lda\fbefar�dplg�]s_g�efdXWar�c_Tef\V^r[b'�[arWr[b'�cd\�cbhdV[g�fg[r'�h�udbha\�[_TW\ak�cbWlX`as�hbWk�
`r^^r�^bal\efXaVX)
M�ebaWk�NB� Uk�_T�h�[_bgU^bhr`� \afXdhT_g�0'/(1'1�`�bhrYXaT�cb_b[T�cdTV[bh\fr[b�áXWb[arWr[b�]s_g�
e�cdb`ra_\hbg�cYs`res�hTsbgag� áfrd^g�VVT�Wb�.+�!)�Lkfb�]s_k�]ebg�dplg�]s_g� áfrd^bh\fäV[� ?-#<@$�T�
hk^Tlg]s� `r^^bg� ^bal\efXaV\)� N�[_bgU^bhr`� \afXdhT_g� /'0(0'/� `� Uk_T� lTef\âXaT� cb_b[T�
cdTV[bh\fr[b'� f`Thr� [arWr[b� Tâ� åXdar[b�]s_g� e�bdZTa\V^bg� cès`res)� IbhdV[bhp� hdefhT� b� `bVabef\
-'+� �̀]X�fhbdXap�aThpâ^T`\�dplg�áfrd^g�e�cès`res�]s_bh\fr[b�cse^g)
M_bâXas� hdefXh�g�cèX`befras�Fbáfra^k� g�Idge� bWhblXar�cbW\X�häe_XW^g�cdbhXWXaäV[�hèfTaäV[� T�
cXaXfdTåasV[�ebaW�]X�lbUdTlXab�h�ZXb_bZ\V^r`�cdbY\_g�`rdsf^T�Wr_X^�,5�-0+�T� häáX^� ,5,++�(�cds_b[T�
å)� ,+1(+.(-+(+/(++,)

.)/)� :R\Y\TVPXk�]\ZR^e� a� ]^RZ\_`R[l�>\f^iYXe� a� C^a_�b�XZ� +$*.�]ebg�Wb^g`Xafbhpak�hdfk�
N.� T�N/� T�cXaXfdTåas`\� ebaWT`\�IK� .� T�IK� /)� GT�lp^_TWr�cbc\eg� frV[fb� ebaW� _lX� ^baefTfbhTf'� âX�
aXbZXaas� cèXW^hTdfrdas�cbW^_TW'� fhbdXaä�aXbZXaas`\�hkebVX�c_Tef\V^ä`\�]s_k�ehrf_X� áXWr�UTdhk'� cd\�
cbhdV[g� fg[r'� [_bgUr]\� cXhar� ^bal\efXaVX'� Uk_� bhrèXa� h�[_bgUVX� 0'0(1'+� )̀� GXbZXaas� ]s_k� ]ebg�
cdX^dkfä� áfrd^bhä`\� g_bâXa\aT`\� uWb_as� a\hk� Fbáfra^k)� Lkfb� áfrd^bhr� T^g`g_TVX� WbeT[g]s�
`bVabef\� VVT� ,'0(-'+� )̀� IbhdV[� áfrd^g� _lX� h�fb`fb� ueX^g� cèXWcb^_pWTf� /'+�`� cbW� udbhas� fXdrag)�
CXWap�eX�b�hdefhg�e\_ar�lT[_\araäV[�cseå\fäV[�áfrd^g'�hT_bgak�WbeT[g]s�hX_\^bef\�Wb� ,+�V`'� b]XW\ar_X�
\� hrfes'� ]ebg� fhbdXaä� cYXhpâar� cse^bhV\� T� ^èX`XaX`'� hlp]X`ar� eX� Wbfä^T]�s'� `XlXdas� häc_é� fhbds�
]X`aä�Tâ�[dgUä�[_\a\fä�cseX^)
Iseå\fä� áfrd^�]X� cèX^dkf� +'3(,'+� �̀ `bVabg�hdefhbg�]s_bh\fr[b� cse^g� #g�N/$� T�cseå\fr[b� ]s_g� #gN.$)�
IbhdV[bhp�hdefhT�b� `bVabef\� .'+(.'-� `�]X�fhbdXap�cdTV[bh\fä`�]s_X`� [aXWr�UTdhk'� `sefk� e�f`Thr�
[arWä`\� Tâ� åXdaä`\� bdZTa\V^ä`\� cb_b[T`\� #N.� ( � ,'0(.'+� $̀)� Lkfb�]s_k� ]ebg� lda\fbefar� dplg� ]s_g�
efdXWar�c_Tef\V^r[b'�cd\�cbhdV[g�fg[r'�h�udbha\�[_TW\ak�cbWlX`as�hbWk�`r^^r�^bal\efXaVX)
M_bâXas� hdefXh� g� cèX`befras� Dbldp_^k� g� Idge� bWhblXar� cbW\X� häe_XW^g� cdbhXWXaäV[� hèfTaäV[� T�
cXaXfdTåasV[�ebaW�]X�lbUdTlXab�h�ZXb_bZ\V^r`�cdbY\_g�`rdsf^T�Wr_X^�,5� ,++�T� häáX^�,5,++�(�cds_b[T�
å)� ,+1(+.(-+(+/(++-)

.)0)� :R\Y\TVPXk�]\ZR^e�a� ]^RZ\_`R[l�@\w`k[Xe� a�8\ZNyYVP�b�XZ�+$1)�]ebg�Wb^g`Xafbhpak�
hdfk�N0� T�N1�T�cXaXfdTåas`\� ebaWT`\�IK� 0� T�IK� 1)�GT�lp^_TWr�cbc\eg�frV[fb� ebaW� _lX�^baefTfbhTf'�
âX�aXbZXaas� cèXW^hTdfrdas�cbW^_TW'� fhbdXaä�aXbZXaas`\� hkebVX�c_Tef\V^ä`\�]s_k� ehrf_X� áXWr�UTdhk'�
cd\� cbhdV[g� fg[r'� [_bgUr]\�cXhar�^bal\efXaVX'� Uk_� bhrèXa�h�[_bgUVX�2'+(2'.� )̀�GXbZXaas�]s_k�]ebg�
cèX^dkfk� áfrd^bhä`\� g_bâXa\aT`\� uWb_as� a\hk� Fbáfra^k)� Lkfb� áfrd^bhr� T^g`g_TVX� WbeT[g]s�
`bVabef\�VVT�-'3(-'4� )̀�IbhdV[�Üfrd^g�_lX�h�fb`fb�ueX^g�cèXWcb^_pWTf�/'-(/'/� �̀cbW�udbhas�fXdrag)�
CXWap�eX�b�hdefhg�e\_ar�lT[_\araäV[�cseå\fäV[�áfrd^g'�hT_bgak�WbeT[g]s�hX_\^bef\�Wb� ,+�V`'� b]XW\ar_X�
\� hrfás'� ]ebg� fhbdXaä� cèXhpâar� cse^bhV\� T� ^èX`XaX`'� hlp]X`ar� eX� Wbfä^T]s'� `XlXdas� häc_é� fhbds�
]X`aä�Tâ�[dgUä�[_\a\fä�cseX^)
Iseå\fä� áfrd^� ]X� cèX^dkf� +'2(,',� �̀ `bVabg� hdefhbg� cdTV[bh\fr[b� Tâ� ]X`ar[b� ]s_bh\fr[b� cse^g)�
IbhdV[bhp�hdefhT� b� `bVabef\� ,'3(.'0� �̀]X� fhbdXap�cdTV[bh\fä`�]s_X`� [arWr� UTdhk)� Lkfb�]s_k�]ebg�
lda\fbefar� dplg�]s_g� efdXWar�c_Tef\V^r[b'� cd\� cbhdV[g� fg[r'� h�udbha\� [_TW\ak� cbWlX`as� hbWk�`r^^r�
^bal\efXaVX)
IdThä� UdX[� Uk_� ldX]`r�h�dp`V\� ucdTh� fXdrag� aThäáXa� aThpâ^T`\'� ^fXdr�]ebg� dplg� áfrd^g� e�[_\a\fbg�
`XlXdas�häc_as)
M_bâXas� hdefXh� g� cèX`befras� Fbáfra^k� g� =b`TâX_\V� bWhblXar� cbW\X� häe_XW^g� cdbhXWXaäV[�
hèfTaäV[� T� cXaXfdTåasV[� ebaW�]X� lbUdTlXab� h�ZXb_bZ\V^r`� cdbY\_g� `rdsf^T� Wr_X^� ,5� ,++� T� häáX^�
,5,++�(�cds_b[T�å)� ,+1(+.(-+(+/(++.)
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.)1)� :R\Y\TVPXk� ]\ZR^e� b�`^N_R� \OPUbN`a� ))')-(� ]ebg� Wb^g`Xafbhpak� hdfk� N,+� Tâ� N,1� T�
cXaXfdTåas`\� ebaWT`\� IK� ,+� T� IK� ,2)� NáXV[ak� fkfb� hdfk� cdbhXWXar� Wb� [_bgU^k� -'0� `� lTef\[_k�
^hTdfrdas� ]s_k� cYXhpâar� [aXWr� UTdhk'� cd\� cbhdV[g� fg[r� Tâ� cXhar'� [_bgUr]\� `r^^r� Tâ� fg[r�
^bal\efXaVX)
IbhdV[� ]s_g� ]X� cèX^dkf� aThpâ^T`\'� aThXlXaä`\� h�dp`V\� cdscdThk� apekcg� cdb� c_pabhTabg�
^b`ga\^TV\)� Lkfb�aThpâ^k� eX� e^_pWT]s� lX�Whbg�åpefs)� KcbWas� åpef�]X�fhbdXap�[aXWä`\�cdTV[bh\fä`\�
]s_k� fg[r� Tâ� cXhar� ^bal\efXaVX'� `bVabef� aThpâX^� ^b_sep� cbW\X� ^baYsZgdTVX� fXdrag� T� cdbhXWXar�
häá^k�apekcg)�FbVabef�frV[fb�]s_bh\fb[_\a\fäV[�apekcg�WbeT[g]X�Tâ� ,'0� �̀ #g�cdX`befXas�Fbáfra^k�
g�Idge$)� KhdV[as�åpef�aThpâX^�]X�fhbdXap�]s_bh\fbcseå\fä`\� áfrd^k�b�hX_\^bef\�hT_bgag�Wb� ,+�V`�T�bW�
cbåpf^g� bUV[hTfg�cb� cdX`befXas�Fbáfra^k�g�Idge�WbeT[g]s�`bVabef\� VVT�+'.� )̀� IbWr_� efphT]sVs[b�
dkUas^T�bW�`sefT�aTcb]Xas�Tâ�cb�IbWb_e^ä�cbfb^�WbeT[g]s� hT_bgak�áfrd^g�hX_\^bef\� Tâ�.+� V )̀�FXl\�
cdb]X^fbhTabg� ^b`ga\^TV\� T� efphT]sVs`� dkUas^X`� Uk_� cdbhXWXa� apekc� l� áXWr[b�cbcs_^g'� ^fXdä]X�
dplg� ]s_bh\fr[b� cse^g� T� WbeT[g]X� `bVabef\� VVT� ,'+� '̀� cè\åX`â� `bVabef� bW� dkUas^T� e`rdX`�
^�cdb]X^fbhTar�^b`ga\^TV\�^_Xep)�Gpekc�cbcs_^g�]X�cdbhXWXa�Tâ�frear�^�cdb]X^fbhTar�^b`ga\^TV\)
N�frear�U_sl^bef\�ebaWk�N,+�WbeT[g]X�`bVabef�cbcs_^g�VVT�+'3� )̀
HW� cYX`befras� Fbáfra^k� h�^`� ,'./� Tâ� cb� g^baåXas� B)� XfTck�]X� fdTeT� bUV[hTfg� hXWXap� cèXhpâar�
h�udbha\� efphT]sVs[b�fXdrag'�cbcY)�h�`sdar`�lpdXlg'� áfrd^bh\fr�apekck�WbeT[g]s�`bVabef\�+'+(-+�V '̀�
`sefk� lVX_T� V[kUs� #cbW\X� eWrsXas� `sefasV[� bUkhTfX_� Uk_k� áfrd^bhr� apekck� låpef\� cbgâ\fä� cdb�
UgWbhpas� V[`X_a\V'� lX`rWr_e^äV[� efThXU'� TcbW)$)� N�ebgåTear� WbUr� ]ebg� fkfb� apekck� cbdbef_r�
_bg^bg�e�W`X`)

.)2)� E\fb_bZ\V^ä� dpl� háXV[� hdefXh'� ]X]\V[� `bVabef\� T� e_XW� g^Tlg]s� cbc\ek� hèfTaäV[� ebaW�NB� Tâ�
N1� T�N,+� Tâ�N,1)� N�frV[fb� cbc\eXV[�]ebg� fT^r� ghXWXaä� fdsWk� dblcb]\fX_abef\� W_X� ãKG� 2.� .+0+� T�
lTfYsWras�lX`\a�cbW\X�ãKG�2.� ,++,)

" � A * ( / + � 4� 5 4 * ; + 2 3 > � 9 4 * +

/),)� IbWlX`as�hbWT�]X�h�fdTeX�cdb]X^fbhTar[b�bUV[hTfg�]XhX`�fdhT_ä`�T�]X�hplpaT�aT�cdg_\abhr�
cdbcgefar�ebghdefhs�cseå\fäV[�Üfrd^g�T�]s_bh\fäV[�cse^g�uWb_as�fXdTek�Fbáfra^k)
N�uWb_as� a\hX� Fbáfra^k� _lX� [_TW\ag� cbWlX`as� hbWk� cYXWcb^_pWTf� h�[_bgUVX� .'+(/'+� �̀ cbW�
fXdraX`)� Näe^kf� [_TW\ak� cbWlX`as� hbWk� h�[_bgUVX� ,'+(-'+� `� _lX� cYXWcb^_pWTf� cbWr_� dkUas^T�
eXhXdblpcTWar� bW� bUVX�Idgek� bW� `sefT�aTcb]Xas� Tâ�cb� IbWb_e^ä� cbfb^)� Näe^kf� [_TW\ak� cbWlX`as�
hbWk� h�[_bgUVX� ,'+(-'+� �̀ _lX� båX^phTf� fT^r� bW� cdX`befXas� Dbdp_^k� Tâ� cb� ebaWg� N,1)� N�fb`fb�
ueX^g�]X�fXdra�cbW`påXa�edpâ^bhä`\�hbWT`\� efr^T]sVs`\�l�cd\_X[_äV[�]\âasV[� ehT[g�Wb�uWb_as� a\hk�
Fbáfra^k)�N�fb`fb�ueX^g�]X�cTfdaä�häe^kf�h_[^b`\_ar�hXZXfTVX)
RT� abd`p_asV[� ^_\`Tf\V^äV[� cb`Xdg� ]X� cbWlX`as� hbWT� dbl[b]ébhpaT� hbWbg� edpâ^bhbg'� fpas`�
eaX[bhr� cb^däh^k� T� hl[_XWX`� ^�aXdbhab`Xdar`g� dbl_bâXas� Tf`beYrd\V^äV[� edpâX^� Ur[X`� db^g�
UgWX�agfar�cbåsfTf� e�beV\_TVs� [_TW\ak�cbWlX`as�hbWk�h� \afXdhT_g�VVT� x� ,'+� )̀� N�U_sl^bef\�hbWbfXås�
UgWX�fTfb�beV\_TVX�h�\afXdhT_g�VVT�x�-'+� )̀
Id\dTlXar� cdbgWXas� cbWlX`as� hbWk� ]X� fbfbâar� e�ZXaXdX_as`� e^_baX`� fXdrag'� f])� eXhXdblpcTWas`�
e`rdX`)

/)-)� IbWlX`as� hbWT� Uk_T� lTef\âXaT� cd\� cdbhpWras� hdfaäV[� cdTVs� g� cdXV[bWg� hbWbfXås� g� háXV[�
cdXhXWXaäV[�ebaW�h�[_bgUVX�VVT�.'+(0'/� �̀cbW�fXdraX`)
Ib�g^baåXas�hdfaäV[�cdTVs� eX�[_TW\aT�gefp_\_T�h�[_bgUVX� ,'4(.'+�`� cbW�fXdraX`)� IbWlX`as�hbWT�]X�
aXcTfdar�aTc]Tfp� T�cb�e^baåXas�cdTVs� eX�gefp_\_T�h�udbha\� &�+'4�Tâ� ,'1�`�hkáás�aXâ�Uk_T�aThdfpaT)�
ÇWT]X�b�lTef\âXar�[_TW\aX�cbWlX`as�hbWk�]ebg�ghXWXaä�h�ape_XWg]sVs�fTUg_VX�å)� ,)
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häá^T

-,4'30 ,+'+ 1'1 -,.'-0 0'/�` -,/'/0�`a)`) .'+�` -,1'30�`a)`) -'2 &,'1
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--/'+1 4'+ /'- -,4'31 .'0�` --+'01�`�a)�̀ ) ,'4�` ---',1�`�a) )̀ .'0 &,'1
--.'4+ 4'+ /'/ -,4'0+ .'1�` --+'.+�`�a)`) -',` --,'3+`a)`) .'2 &,'0

/).)� Fr_^ä`\� ebaWT`\�N,+�Tâ�N B1�Uk_T�cbWlX`as� hbWT�lTef\âXaT�cbglX�g� ebaWk�N,+� #U_sl^bef�
dkUas^T$� T�N_t� #cbW`påXar�ulX`s$)� N�bUbg�cYscTWXV[�Uk_T�lTef\âXaT�h�[_bgUVX� ,'1� �̀ T�gefp_\_T� eX�
h�[_bgUVX� ,'+� )̀

/)/)� RX`\ak� ZXb_bZ\V^r[b� cdbY\_g� `uâX`X� [bWabf\f� aTe_XWg]�sVs`\� ^bXY\V\Xafk� Y\_fdTVX'� ^fXdr�
V[TdT^fXd\lg]�s� cdbcgefabef� cdbefdXWs� hke^kfg]sVs� eX� h�cbW_bâs� efThUk)� RTfYsWras� lX`\a� Wb� fYsW�
cdbcgefabef\�]X�cdbhXWXab�cbW\X�CXfX_bhk�ab`Xa^_Tfudk�#� ,42-�$)

(]s_k�efdXWar�T�hkebVX�c_Tef\V^r�
(]s_k�cseå\fr
(�cse^k�]s_bh\fr
(�áfrd^k�cseV\fr'� lT[_\arar
(]s_k�hkebVX�c_Tef\V^r�#aXbZXaas$

^Y�8�a ,+ 3� �̀ )� e"

<  

6( ,+ 2�`�)� e 
^Y�8�a ,+"1 �̀ )� e 
^Y8�a�) ,+z/� �̀ )� e"
^Y�8�a ,+"3 �̀ )� e 

(�cdbefdXWs�aXcTfdar�cdbcgefar�#f9)� 3�$
(�cdbefdXWs�hX_`\� e_TUr�cdbcgefar�# fè)�2�$�

,�(�cdbefdXWs� e_TUr�cdbcgefar�# fè)�1�$
(�cdbefdXWs�Wbef\�e\_ar�cdbcgefar�# fè)�/ $
(�cdbefdXWs�aXcTfdar�cdbcgefar�# fè)� 3�$

/)0)� <[X`\V^r� h_Tefabef\� cbWlX`as� hbWk� Uk_k� l]\áêbhpak� dblUbdk� hlbd^g� hbW'� bWXUdTaäV[�
l�hdfg�NB� Tâ�N1)
NkUdTas�g^TlTfX_r�V[X`\V^r[b�dblUbdg�cbWlX`as�hbWk�]ebg�ghXWXaä�h�aTe_XWg]sVs�fTUg_VX�V)� -)

GNOaYXN�å)�*

HYQ`ml^`kY� 3�I332)#
1�34 1� 41

I^V�I+
1� 4/ 2�+/

\<*NèêNKk555'6�
1�33

I^V�I.
!��2S

+',3 +'-2 +'+0 +'22 ,'1, +'13
:YVl\[j{�!̂ NWM&Yr)" -.'1 02'- 0-'2 ,2'3 2.'4 33'3

,,0 ,40 44'1 12'1 2.'+ ,+0
,13 -,2 ,3. ,,1 ,40 -+0

7klX\bj`c@ 0'., 1'3, 0'43 .'34 1'03 1'4,
Å�G;RPÄV �!gV+_2 0+0 /40 /11 /4- 2+0 02,

.',1 ,'03 ,'03 -'-1 ,'.0 /'42
Å2�GN[V~PlV\^`Vb�VVV�Y_sbU5�44Å (+'2. (+'2+ (+'2, (+'02 (+'1, (+'3.
7BVjTVMWb[l�[i7N�#h� 6)h) + + + + + +
;mQ[\}kVVl esdTabhp esdTabhp esdTabhp aXTZdXesha\ aXTZdXesha\ esdTabhp

Å2�VY\Q[\PPVVYl2jMÄR_V{VV�!  �jYn2M F " 2/+2l23VjYF22�b aXTZdXesha\ aXTZdXesha\ aXTZdXesha\ aXTZdXesha\ aXTZdXesha\ e_TUr
TZdXesha\

<[X`\V^r� TaT_älk� Uk_k� cdbhXWXak� h�T^dXW\fbhTar� _TUbdTfbè\� NbWasV[� lWdb]g� Ab_Xábh� T� ]ebg�
Wb_bâXaä�h�cds_b[pV[�å)� ,+1(+.(-+(+1(++,(++1)
R�_TUbdTfbdasV[� dblUbdg�]X� cTfdar'� âX�cbWlX`as� hbWT�]X� hXe`re� aXTZdXesha\� e�hä]\`^bg� cbWlX`as�
hbWk�lX�ebaWk�N1'�^fXdp�]X�e_TUr�TZdXesha\)
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0),)� Idb� bhXdXas� cgWar� `XV[Ta\V^äV[� h_Tefabefs�]XWabf_\häV[� Wdg[u� lX`\a� Uk_b� cd\� [_bgUXas�
hdfg�NB� Tâ�N1�bWXUdpab� ,0�hlbd^g�lX`\a�e�cb_bcbdgáXabg�efdg^fgdbg'� ^fXdr�Uk_k�cbWdbUXaä�cgWar�
`XV[Ta\V^ä`� _TUbdTfb`s`�l^bgá^p`�T�dblUbdg`)
M�bWXUdTaäV[�hlbd^g� Uk_b� l]\áêbhpab�cèXWXhás`�lda\fbefas� e_bâXas'� cè\dblXap�h_[^b�ef'� h_[^bef�aT�
`Xl\�fX^gfbef\� T�c_Tef\V^k'� \aWXj�c_Tef\V^k'� efgcXé�^bal\efXaVX�T�lfdpfT�âs[pas`)
ETUbdTftda\� l^bgá^k� T� dblUbdk� Uk_k� cdbhpWrak� cbW\X� cdse_gáaäV[� åe)� abdX`� T� `XfbW\^� T� ]ebg�
e�häe_XW^k�ghXWXaä�h�cès_blX�å)� ,+1(+.(-+(+0(++,(+,.)

0)-)� R�häe_XW^g� _TUbdTfb`sV[� dblUbdg� hkc_ähT'� âX� TaT_klbhTar� hlbd^k� lX`\a� l�[b_b�VXaas�V[�
apc_Thg�]ebg�cèXhpâar�dplg�L]NV �TUSGFP\�RNCTUKEM\JQ�2, 15!%

(�cè\dblXap�h_[^bef� ia�8� -1'+(.-'3�!
(�h_[^bef�aT�`Xl\�fX^gfbef\� OE�8� .2',(//'/�!

(�h_[^bef�aT�`Xl\�c_Tef\V^k� ic�8� ,0'0(,3'0�!
(�åse_b�c_Tef\V^k� Bc� 8� ,3'0(-2'/�"
$�efgcXé�^bal\efXaVX� BV� ( � +'.2(+'2,� #^bal\efXaVX�`r^^p�T�fg[p$
(�^bXY\V\Xaf�Y\_fdTVX�#cbW\X� ;TkXdT$� ^Y� 8� ,',-)� ,+"3� Tâ�-'-.� )� ,+{3� )̀�ey,

#cbW\X�<Td`Ta(DblXak[b$� ^Y� 8� ,'+1� )� ,+ 4�Tâ�3'4+�)� ,+ 4� )̀e ,
(�^_Te\Y\^TVX�cdbcgefabef\�#cbW\X�CXfX_T$� fèsWT�3� #aXcTfdar�cdbcgefar$

0).)� R�häe_XW^g� _TUbdTfb`sV[� dblUbdg� hkc_ähp'� âX� TaT_klbhTar� hlbd^k� cser\fäV[� lX`\a�
l�[b_b�VXaas�V[�apc_Thg�]ebg�cèXhpâar�dplg�L �FQWKU\JQ�R]TMV�<+ <1!%

(�cè\dblXap�h_[^bef� ia�( � -1'+(-2'-�!
(�h_[^bef�aT�`Xl\�fX^gfbef\� i _�8� -3'.(.0'/�"
(�h_[^bef�aT�`Xl\�c_Tef\V^k� ic�8� ,4'+(,4'3�!
(�åse_b�c_Tef\V^k� Bc� 8� 3'0(,1'/!
(�efgcXé�^bal\efXaVX� BV� 8� +'-2(+'0+
(�^bXY\V\Xaf�Y\_fdTVX�#cbW\X� ;TkXdT$� ^Y� 8� -',0� )� ,+"2� Tâ�-'.2� )� ,+ 2� `)e",

#cbW\X� <Td`Ta(DblXak[b$� ^Y� 8� -'+/� )� ,+"3�Tâ�-'.2� )� ,+"3� `)e",
(�^_Te\Y\^TVX�cdbcgefabef\�#cbW\X�CXfX_T$� fèsWT�2� #hX_`\�e_TUr�cdbcgefar$

0)/)� R�häe_XW^g� _TUbdTfb`sV[� dblUbdg�Wp_X�hkc_ähp'� âX�TaT_klbhTar�hlbd^k� áfrd^bh\fäV[�lX`\a�
]ebg�dplg� dUGSMV�TRH]O\T]�LGOPQYSPP\�YGOKPX�TRS]OGT]�MCOGiV�3) 3$2!"1D!%

(�cè\dblXap�h_[^bef� ia8� 4'/(,+'4!
(�^bXY\V\Xaf�Y\_fdTVX�#cbW\X� ;TkXdT$� ^Y� 8� /',0(3'2/�)� ,+ 0� `)e",

#cbW\X� <Td`Ta(DblXak[b$� ^Y� 8� /'42(4'44� )� ,+"1� `)e",
(�^_Te\Y\^TVX�cdbcgefabef\�#cbW\X�CXfX_T$� fèsWT�0� #Wbef\�e_TUr�cdbcgefar$

0)0)� R�häe_XW^g� _TUbdTfb`sV[�dblUbdg�Wp_X�hkc_ähp'�âX�TaT_klbhTar�hlbd^k�lX`\a�l�aXbZXaas[b�
cbW_bâs�]ebg�dplg�L]NV �T�WXTQMQV�RNCTUKEKUQV�2. 14!!%

cè\dblXap�h_[^bef� ia�8� -+'4(-.'3�"
h_[^bef�aT�`Xl\�fX^gfbef\� O_�( � 0/'.(1+'4�"
h_[^bef�aT�`Xl\�c_Tef\V^k� iI�8� -,'4(-0'4�!
åse_b�c_Tef\V^k� Bc� 8� .-'/(.0'+�!
efgcXé�^bal\efXaVX� BV� 8� ,'+.(,'+1�#^bal\efXaVX�cXhap$
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(�^bXY\V\Xaf�Ys_fdTVX�#cbW\X� ;TkXdT$� ^Y�8� ,',-(,'.1� )� ,+ 3�`)e",
#cbW\X�<Td`Ta(DblXak[b$� ^Y�8� ,'.2(2'1+� )� ,+ 4�`)e",

(�^_Te\Y\^TVX�cdbcgefabef\�#cbW\X�CXfX_T$� fYsWT�3� #aXcTfdar�cdbcgefar$

% � ,O ? 9 2 1 8 C � 1 C ; . : 6 0 8 C �05� @��2�;�2�@�>�.�P�;�I�05� ? < ; 1

1),)� GT� lp^_TWX� cdhbfas[b� lplaT`g� T� ZdTY\V^r[b� cdgUr[g� cXaXfdTåas� ^d\h^k� Uk_k� hkå_XaXaä�
]XWabf_\hr� hdefhk� e�cd\U_\âar� efX]aä`\� h_Tefabef`\� T� cdb� fkfb� Uk_b�cdbhXWXab�̀ TfX`Tf\V^r
hk[bWabVXas'� f])� Uk_k� hkcbåfXak� ( � bWcbd� aT� [dbfg'�`bWg_� WXYbd`TVX'�dX_Tf\has�g_X[_bef'� \aWXj
^bal\efXaVX'� efTabhXa�e_bhas�cbc\e�^bal\efXaVX�T�g_X[_bef\)
NäcbåXf� dX_Tf\has� g_X[_bef\'� \aWXjg�^bal\efXaVX� T�`bWg_g� WXYbd`TVX�Uk_� cdbhXWXa�cbW\X�h_TefasV[�
häcbåXfasV[�hlbdVg)
Näe_XW^k� ebaWbhpas� ]ebg� lcdTVbhpak� ZdTY\V^k� T� cbåXfar� h�cds_b[pV[)� N�ZdTYXV[� ]X� laplbdara�
cdgUr[�cbåfg�uWXdg)�Näe_XW^k�]ebg�Wb_bâXaä�h�cds_b[pV[� ,+1(+.(-+(+2(++,(+,/)

1)-)� HUXVar�]X�cdgUr[�cXaXfdTåas� ^d\h^k� lph\e_ä� aT�g_X[_bef\� aXUb� ^bal\efXaV\� lX`\ak)� N]s_XV[�
efX]ar�^bal\efXaVX�]X� ^d\h^T� eh\e_p� #cbåXf� uWXdg� cd\U_\âar� efX]aä$'� h]s_XV[� eX�lhkág]sVs� eX� cXhabefs�
dbefX�cbåXf�uWXdg�T�åpefXåar�dbefX�c_páêbhr�fdXas)
N�cseVsV[�]X�cdgUr[�^d\h^k�eh\e_ä�UXl�hädTlaäV[�[bd\lbafp_a\�V[�hä^khg)�DT`Xa\fp�YdT^VX�eX�cdb]Xhs�
lhäáXas`� cbåfg�uWXdg� T�[bd\lbafp_as`�dbl^`\fpas`� ^d\h^k)� I_páêbhr� fdXas�]X� asl^r'� cbW� [_TW\abg�
cbWlX`as�hbWk�hX_`\�asl^r)
NX� áfrdVsV[� e�^T`Xak� Wb� ,+� V`� ]X� lTlaT`Xaphpa� hkeb^ä� cbåXf� uWXdg'� ^d\h^T� ]X� [bd\lbafp_aX�
dbl^`\fTap'� hX_^ä� ^p`Xa� eX� cdb]Xhs� Xabd`as`� lhäáXas`� cbåfg� uWXdg'� cb� dblU\fs� ^T`XaX� aXUb�
g[agfs� ^T`XaX� cbåXf� uWXdg� däV[_X� ^_XeaX)� LTfb� e^gfXåabef�]X� WbUdX� cTfdap�g� cXaXfdTåasV[� ^è\hX^�
h�cdbefdXWs�áfrd^g)

1).)� AJQFPQEGP]�VNGJNQTUK'�MQPYKTUGPEG�LGFPQUNKWfEJ�UXRV�YGOKP�0

,%)�6 % 6>�TG�TUSGFP]�RNCTUKEKUQV +'0(.�uWXdk `r^^ä
.(1�uWXdg fg[ä
1(,-�uWXdg cXhaä
aTW� ,+�uWXdg cXhaä�Tâ�fhdWä

,%)%(% :]TGM�L �FQWKUf ,(/�uWXdg ^kcdä
/(,+�uWXdg efdXWar�g_X[_ä
aTW� ,+�uWXdg g_X[_ä

,%)%)% :]ThKUf�dU\SM .(1�uWXdg ^kcdä
1(,1�uWXdg efdXWar�g_X[_ä
aTW�-0�uWXdg g_X[_ä

,%)%*% 8GQIGPP]�L ] N ,(.� uWXdk `r^^ä
.(1�uWXdg fg[ä
aTW�1�uWXdg cXhaä

1)/)� ?XJQFPQEGP]�WfTNGFMV�FXPCOKEM\RGPGUSCEG

1)/),)� Nk[b�Wab�VXas�aT`rY�XaäV[�häe_�XW^u�]�X�W�b_bâXab5
(� h�ZdTY\V^r�cbWbUr�häe_XW^g'�^fXdä�hk^dXe_g]X�cXaXfdTåas�bWcbd�aT�[dbfg�h�lph\e_bef\�aT�[_bgUVX
(�h�fTUg_^bhäV[�[bWabfpV[�häe_XW^g'�^WX�]X�cdb�hkUdTar�hdefhk�hkcbåfXa�bWcbd�aT�[dbfg'�]XWabf_\hr�
cgWar� `XV[Ta\V^r� V[TdT^fXd\ef\^k'� g_X[_bef� ebgWdâaäV[� lX`\a� V[TdT^fXd\lbhTap� \aWXjX`� B='�
^bal\efXaVX�ebgWdâaäV[�lX`\a�V[TdT^fXd\lbhTap�\aWXjX`�BV
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1)/)-)� :HK�KPUGSRSG�UCEK�OVeGOG�Y�RGPGUSChP]EJ�MSKWGM�WXhNGPKU�PZTNGFVL]E]�WSTUWX0

1)/)-),)�8CWZeMC�Uk_T�lTef\âXaT�g�IK� ,'�IK� 1'�IK� ,+�Tâ�IK� ,2)� M�IK� ,� WbeT[g]X�`bVabef\�(#(� '̀� g�
IK� 1� WbeT[g]X� `bVabef\� ,'0� )̀� GThpâ^T� ]X� fhbdXap� áfrd^k� e�]s_bh\fbcseå\fbg� `XlXdas� häc_as� T�
hk^Tlg]X�efdXWas�g_X[_bef)� #BW8�+'.1(+'/,$)
N�fdTeX� bUV[hTfg� ]ebg� aThpâ^k� cd\� cbhdV[g� fhbdXaä� Üfrd^k� e�[_\a\fbcseå\fbg� `XlXdas� häc_as� b�
`bVabef\�+'+(+'/�`�T�hXe`re�hk^Tlg]�s� efdXWas�g_X[_bef)�N�uhbWas� åpef\�fdTek�Uk_�lTlaT`Xapa�häe^kf�
hT_bgag�hX_\^bef\�Tâ�.+�V`�T�aThpâ^k�]ebg�efdXWar�g_X[_r�Tâ�g_X[_r)
GThpâ^k� g� apekcg� h�cbW_bâs� áfXd^g�]ebg� fhbdXaä�]s_bh\fb[_\a\fä`\� lX`\aT`\� T� hk^Tlg]�s� fg[bg� Tâ�
cXhabg�^bal\efXaV\)

1)/)-)-)�4QNQEGPP]L]NX
CXWap� eX� b� efdXWar� c_Tef\V^r�]s_k� `bVabef\� .'+(/'+� �̀ lTef\âXar� g� háXV[� ebaW)� IbW\X� cXaXfdTåasV[�
ebaW�hk^Tlg]�s�cd\�cbhdV[g�fg[bg'�h�U_sl^bef\�[_TW\ak�cbWlX`as�hbWk�`r^^bg�^bal\efXaV\)

1)/)-.)�4QNQEGPP]�R]TMX
CXWap� eX� b�]s_bh\fr� cse^k'� `sefk� Tâ� e\_ar� cseå\fr�]s_k� b� `bVabef\� VVT� Wb� ,'+� '̀� lTef\âXar�g�hrfá\ak�
ebaW)� Nl[_XWX`�^X�e^gfXVabef\'� âX�eX�aTV[plX]s� h�udbha\� [_TW\ak�cbWlX`as�hbWk'� hk^Tlg]�s�^kcdbg�
Tâ�efdXWas�g_X[_bef)

1�)/�)-)/)�:]ThKU\�dU\SMX�YCJNKP\P\
CXWap� eX� b� ebghdefhs� `bVabef\� VVT� ,'/(-'4� '̀� fhbdXar� cèXhpâar� hT_bgak� Wb� hX_\^bef\� 0 ( 3 � V`'�
b]XW\ar_X� \� hrfás`\'� hT_bgag� ]X� VVT� 1+(20� !'� e� `XlXdas� häc_as� ]X`abldaar[b� Tâ� [dgUbl`ar[b�
áXWr[b� lT[_\arar[b� cse^g)� Kbghdefhs� ]X� c_ar� lhbWar_r'� cèXhpâar� efdXWar� g_X[_r'� cbglX� _b^p_aX�
g_X[_r)�JX_Tfsha\�g_X[_bef�]X�g�cseå\fäV[�áfXd^g�cbW\X�cXaXfdTåasV[�ebaW�#B=n�+'/2(+'20$)

Ä)/)-)0)�:QFNQeP]�PGQIGPP]L]NX�$�]ebg�cèXhpâar�dplg�]s_g�hkebVX�c_Tef\V^äV['�hpca\fäV['� áXWr�UTdhk'�
hX� e�hdV[as� cb_blX� b� `bVabef\� VVT� +'/� '̀� fg[r� ^bal\efXaVX� BV8+'40(+'44� #h_\h� cbWlX`as� hbWk$'�
[_bgUr]\�^bal\efXaVX�cXhar)� BV8_'+,(,'-+)

1)0)� Näe_XW^k�cXaXfdTåasV[�l^bgáX^�]ebg�Wb_bâXaä�h�cds_b[pV[� ,+1(+.(-+(+2(++,(+,/)

��� '2 <@ 2 �05�; 6 0 8 H � B 9 . ? @ ; < ? @ 6 � D G 8 9 . 1 < B H � B�A1B

2),)� GT� lp^_TWX� `T^dbe^bc\V^r[b� cbc\eg� ebaW'� cdbhXWXar� cXaXfdTåas� ebaWk� T� _TUbdTfb`sV[�
dblUbdg� `gâX`X� lp^_TWbhr� cgWk� aT� efThXa\áf\� V[TdT^fXd\lbhTf� ape_XWg]sVs`\� Ykl\^p_aX�
`XV[Ta\V^ä`\�h_Tefabef`\� cbW\X�ãKG�2.,++,'�ghXWXaä`\�h�ape_XWg]sVs�fTUg_VX�å)� .)

GNOaYXN�å)�+

j<\(sä_(\ I !� 
Bs\k\êp6(

sssdã56m5(m5(
���  "�

5(6^Ipe(5
M 5" ����

e("ä\�ç(
ê^55� 6 +'.+ +'2/ ,4'0 /0'+ + + + -3 ,0+(-++(-0+

+'0(,'+(.'+

+'.0 +'1- ,4'0 /'+ .+ 1 + -/ ,-0
5%%5]%s%~555NÜfèVWar%"%Sc_pÜ~~ã̂ ä5555

+'/+ +'/2 -,'+ .'+ -0 3 + ,2 0+
+'/+ +'/2 -,'+ 1'+ 0+ ,+ + ,3 ,++

5N5 +'/+ +'/2 -,'+ 3'+ 3+ ,- + ,4 -++
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+'.0
+'.0

+'1-
+1-

,3)0
,3)0 I"

�I
+�

b�
b .+

0+
,/
,1

+
+

-/
-1

3+
,0+

+'.0 +'1- ,3'0 1'+ -2 3.(,,1(//4�
+'0(,'+(.'+�

cbåsfpab�e�h_\hX`�
cbWlX`as�hbWk

+'-0 +'3. ,3'+ 2+'+ + + + .. -++(.++(/12�
+'0(,'+(.'+�

cbåsfpab�e�h_\hX`�
cbWlX`as�hbWk

55�C�Y�B6�ef�èX\s�a\X6<_\~qÜ5fS
+'/- +'.2 -+'0 1'+ 1+ 1 + ,/ 3+
+'/- +'.2 -+'0 3'+ 3+ ,+ + ,1 ,1+

>WXY (� `bWg_�cdXfhp`bef\
<g (� fbfp_a\�ebgWdâabef
<XY (� XYX^fsha\�ebgWdâabef
7cg (� fbfp_a\�u[X_�ha\fèas[b�fdXas

#cXY (� XYX^fsha\�u[X_�ha\fèas[b�fdXas
N (� Ib\eebabhb� åse_b

I (� ebgå\a\fX_�cdb�cdXcbåXf�bXWb`Xfd\V^r[b�`bWg_g�cdXfhp`bef\

Q (� bU]X`bhp�fs[T
JWf (� fTUg_^bhp�häcbåfbhp�uabeabef

# & + ) - 3 . ) 0 C � ; < 9 + 6

3),)� BaâXaäde^b(ZXb_bZ\V^r� cb`Xdk� ]ebg� lWb^g`Xafbhpak� cb`bV\� cbc\eg� ebaW� NB� Tâ� N1� g�
cdXV[bWg�hbWbfXås'� Wp_X� ebaWT`\�N,+� Tâ�N,1�h�fdTeX�bUV[hTfg�T�fT^r�WèshX�cdbhXWXaä`\� ebaWT`\'�
^fXdr� eX� aTV[plX]s� h�U_sl^bef\� èXáXar[b� bUV[hTfg)� =p_X� Uk_k� cdb� Wbc_aXas� cdbhXWXak� cXaXfdTåas�
ebaWk�IK� ,� Tâ�IK� 1�g�cdXV[bWg�hbWbfXås�T�IK� ,+�Tâ�IK� ,2�h�fdTeX�bUV[hTfg)

3)-)� IdbhXWXaä`� \aâXaäde^b(ZXb_bZ\V^ä`� cdgl^g`X`� Uk_k� h�fdTeX� bUV[hTfg� l]\áfrak� cb`XdaX�
e_bâ\fr�lp^_TWbhr�cb`Xdk�cdb�lT_bâXas�^b`ga\^TVX�T�cdX`befXas�hbWbfXås)� LXdraa\�ucdThk�T�apekc�
c_paX� hblbhX^� Uk_� cdbhXWXa� cd\� cdscdThX� T� lT[p]Xas� dXT_\lTVX� ^b`ga\^TVX'� ^fXdp� háT^� aXUk_T�
Wb^baåXap)� Ib`Xdar� h[bWar�]X� apekc� cdbhXWXa� bW� `sefT� aTcb]Xas� Tâ� cb� cdX`befXas�Fbáfra^k� g�
Idge)� N�fb`fb�ueX^g�]X�apekc� fhbèXa�hX� ecbWas� åpef\�]X`abldaaä`\� ebgWdâaä`\�lX`\aT`\� fg[r� Tâ�
cXhar�^bal\efXaVX� T�]X� cèX^dkf� VVT� +'.� `�`bVabg�hdefhbg� áfrd^g� e�[_\a\fbcseå\fbg�`XlX`s� häc_as)�
HW� cdX`befXas�Fbáfra^k� Tâ� cb� g^baåXas� B)� XfTck'� ^WX�]X� fdTeT�hXWXap� cYXhpâar� h�udbha\� fXdrag'�
áfrd^bhr�apekck�WbeT[g]s�`bVabef\� ,+(-+�V`�T�`sefk�\�lVX_T�V[kUs�#cbW\X�eWr_Xas�`sefasV[�bUkhTfX_�
Uk_k� áfrd^bhr� apekck� låpef\� cbgâ\fä� cd\� UgWbhpas� V[`X_a\V'� lX`rWr_e^äV[� efThXU'� TcbW)$)�
N�ebgåTear�WbUr�]ebg�fkfb�apekck�cbdbef_r�_bg^bg�e�WdaX`)

3).)� M�cdb]X^fbhTar[b�cèX`befras�hbWbfXås�Fbáfra^k�#-j$�T�Dbldp_^k�Wbcbdgåg]X`X'� e�b[_XWX`�
aT�häe^kf�`p_b�uabeaäV[�lX`\a�T�cb`r`r�`r_^bg�[_TW\ag�cbWlX`as�hbWk'�ghTâbhTf�b�[_gU\aar`�
lT^_pWpas� aT�c\_bfpV[� hXf^agfäV[� Wb� áfrd^bhäV[� hdefXh�hke^kfg]sVsV[� eX� h�[_bgUVX� VVT� .'.(1'1�`�
cbW� efphT]sVs`� fXdraX`'� cbcèscTWr� Wb� aXbZXaasV[� e_\ag� h�[_bgUVX� 0'0(3',� )̀� Id\� aphd[g� c\_bf�]X�
agfab�cbefgcbhTf�h�ebg_TWg�e�ãKG�2.� ,++-�( �I\_bfbhr�lp^_TWk)
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3)/)� IbW_bâs� ^b`ga\^TVX� (� cghbWas� dbef_ä� fXdra� (� ]X� fhbèXab� ]X`abl`aä`\� lX`\aT`\�
^hTdfrdas[b�cb^dkhg�dplg�]s_g�eX�c_Tef\V^bg�?1#<B$'�fg[r�[_bgUr]\�`r^^r�^bal\efXaVX)
Lkfb�lX`\ak�_lX�lTèTW\f�l�[_XW\e^T�ãKG�2-� ,++-�cbW�cbdTWbhr�åse_b�.� T�/)
IbW\X�h[bWabef\�cdb�cbW_bâs�^b`ga\^TV\�cTfds�Wb�e^gc\ak�NAB�(�BP)
Lkfb�lX`\ak�]ebg�aXUXlcXåar�aT`dlThr'� cd\� aTeTfs� hbWbg�aXefTU\_as� T�hX_`\� dblUèsWThr)� Ibe^kfg]�s�
`p_b�h[bWar�cbW_bâs�^b`ga\^TV\�T�]X�cdbfb�agfar�lT`Xl\f�cdsefgcg�hbWk�^�cbW_bâs)
IbW\X�h[bWabef\�cdb�cbgâ\fs�Wb�[gfaraäV[�apekcg�]X�_lX�cbeglbhTf�lT�`p_b�h[bWar�Tâ�aXh[bWar)

3)0)� Ndefhg� ]\â� dXT_\lbhTaäV[� apekcg� fhbds� hX� ecbWas� åpef\� apekcg� ]X`abl`ar� lX`\ak'�
lTefbgcXar�cseå\fä`\�]s_k�T�[_\aT`\�fg[r�Tâ�cXhar�^bal\efXaVX'� ^fXdr�_lX�lTèTW\f�l�[_XW\e^T�ãKG�2-�
,++-�cbW�cbdTWbhr�åse_b�/�Tâ�2)
IbW\X�h[bWabef\�cdb�cbW_bâs�^b`ga\^TV\�]X�_lX�lTèTW\f�Wb�e^gc\ak�NBB�(NBBB)
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Územný plán obce Domaželice: Hlavný výkres – urbanistická 
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Tabuľky navrhnutých ložísk 
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axb c Fz Fx Fy B L Fy ± vx B L Fx ± vy B L H

mm mm kN kN mm kN mm mm

41 155 78 168 20 380 168 81

52 130 68 148 26 400 148 92

63 115 58 138 32 420 138 103

74 103 51 114 37 450 114 114

86 92 46 102 40 460 102 125

96 84 41 92 43 480 92 136

Všesměrné pevné

Příčně pevné

Typ ložiska

H
or

iz
on

tá
ln

í 
za

tí
že

ní

H
la

vn
í 

ro
zm

ě
ry

Všesměrně pevné

kN mm

270 520 420

H
la

vn
í 

ro
zm

ě
ry

mm

Podéĺně pevné

H
la

vn
í 

ro
zm

ě
ry

10 270 500

Elastomerová vrstvená ložiská            s 

usměrněným pohybem                       

mm

Přičně pevné

250x400 1250

a

B

FyFx

L

b

vxvx

L

ab

B

Fy



Podélně pevné

1 4 5

Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5

a x b n Fz a b

mm kN

19 13 1 9,1 2,5 1,2

30 49 79 39 21 16 2 14,7 11,2 5,0 2,4

41 60 90 50 29 24 3 20,3 16,8 7,5 3,6

52 71 101 61 37 32 4 25,9 22,4 10,0 4,8

63 82 112 72 45 40 5 31,5 28,0 12,5 6,0

74 93 123 83 53 48 6 36,3 36,3 15,0 7,2

85 104 134 94 61 56 7 40,0 37,9 17,5 8,4

96 115 145 105 69 64 8 43,1 41,2 20,0 9,6

126 156 116 72 9 44,1 22,5 10,8

Typ 1 Typ 2 Typ 4      Typ 5

Elastomerová vrstvená ložiska                       
2 3 6 7

Půdorysní 

rozměry

Stavební výška Výška gumy Počet 

vrstev

Maximální 

zatížení

Maximální posun

250x400 1250

Natočení

c T v = ±

mm mm mm ‰

vyvy

L

ba

B

Fx



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavebná 

Katedra dopravného staviteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4 

Dopravné značenie 
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Zvislé značky  

· Výstražné značky 

 

Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A 2b)  

 

 

Križovatka s vedľajšou pozemnou komunikáciou (č. P 1)   

 

 

Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P 6)   

 

· Zákazové značky 

 

Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 20a) 

 

 

Zákaz predchádzania (č. B 21a)              

 

· Príkazové značky 

 

Prikázaný smer obchádzania vpravo (č. C4a)    

 

· Informatívne značky smerové 

 

Smerová tabuľa s jedným cieľom (č. IS 3a)  

 

Smerová tabuľa (č. IS 3c)                       

 



Obec (č. IS 12a) 

 

 

Koniec obce (č. IS 12b)              

 

· Dodatkové tabule 

 

Tvar križovatky (č. E1) 

 

 

Vodorovné značky 

 

· Pozdĺžne čiary 

 

Pozdĺžna čiara súvislá (č. V 1a)   

  

 

Pozdĺžna čiara prerušovaná (č. V 2b)  

 

 

Vodiaca čiara (č. V 4)  

 

 

· Ostatné značky 

 

Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13a)  


