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Anotace:

Mostní objekty představují jeden ze základních prvků dopravní infrastruktury. Pro 

jejich bezchybný a bezpečný provoz je potřebné nové mosty podrobit  před jejich 

odevzdáním  do užívaní zatežovací zkoušce. Po dobu  jejich funkčnosti je monitorovat 

a kontrolovat  stav jejich funkčnosti. Diplomová práce je zaměřena na zpracování výsledků 

měření ze statické zatežovací zkoužky dálničního mostu „ Dálnice D1 Sveřepec – Vrtižer“,  

který vede nad městem Považská Bystrica. Jedna z podmínek úspěšného ukončení 

výstavby a zprovoznění mostního objektu je provedení zatěžovací zkoušky. 

Geodetické metody zde mají své významné místo, protože umožňují určovat 

posuny a deformace nejen v relativních, ale také v absolutních hodnotách. Předmětem 

předložené diplomové práce je stanovení hodnot  průhybu v střede troch mostních polí při 

statické zatěžovací zkoušce před odevzdáním mostu do užívaní. Tyto hodnoty jsou 

podkladem pro celkové vyhodnocení únosnosti zátěže  uvedených mostných polí 

a celkovému posouzení dálničního mostu nad Považskou Bystricou před uvedením do 

provozu.

Klíčové slova: Nivelace, Zátěžové zkoušky

Summary:

Bridges are one of the key elements of transport infrastructure. For their flawless 

and safe operation of the new bridge is required to submit before submitting to the use of 

load testing. While their function is to monitor and check the status of their functionality.  

This thesis is focused on the measurement results of static load zkoužky highway bridge 

"Highway D1 Sverepec - Vrtižer" maintained by the city Bystrica. One of the conditions 

for successful completion of the construction and commissioning of the bridge is to 

implement load tests.

Geodetic methods here have their important place, because it allows to determine 

the displacements and deformations not only in relative but also in absolute terms. The 

subject of this thesis is presented for determining the value of deflection in the middle of 

the three fields at the bridge static load test the bridge before taking the drug. These values 

are the basis for evaluating the overall load bearing capacity of bridges those fields and the 

overall assessment of the highway bridge over Povazska Bystrica before commissioning.
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Úvod

Nárůst hustoty a intenzity cestní dopravy za poslední desetiletí  si žádá výstavbu 

nových  silničních  objektů,  které  zabezpečí  lepší  plynulost  a bezpečnost  provozu. 

Neodmyslitelnou součástí silnic jsou mostní objekty. Mostní objekty jsou důležité objekty 

silnic  a dálnic,  v mnoha  případech  jsou  to  složité,  atypické  konstrukce  a jedna  z mála 

stavebních objektů, která před odevzdáním do provozu jsou podrobena zatěžovací zkoušce. 

V průběhu  provozu  jsou  vystavené  vlivům  dopravního  zatížení,  povětrnostním 

podmínkám,  geologickým  a hydrogeologickým  vlastnostem  podlaží.  Uvedené  vlivy 

způsobují  změny polohy tvaru nosné konstrukce a mají  nezanedbatelný vliv na stabilitu 

a životnost mostů. Proto jsou mostní konstrukce podrobeny zatěžovacím zkouškám.

Současný  trend  neustálého  rozvoje  výstavby  a příchodu  nových  technologií  ve 

výstavbě,  včetně  nových  složitých  konstrukcí  samotných  objektů  zvyšuje  nároky  i  na 

geodetické měření. Jsou to vytyčovací práce související s osazením mostného objektu do 

terénu. Bez geodetických měření po dobu výstavby mostního objektu složité a atypické 

konstrukce si nelze postavení takovéhle konstrukce představit. V mnoha případech se bez 

geodetických měření neobejde také zatěžovací zkouška mostů.

Hlavní  náplní  diplomové  práce  je  zpracování  výsledku  geodetických  měření 

průhybu mostních polí při zatěžovací zkoušce dálničního mostu.

Struktura diplomové práce je rozdělena na několik částí. Poprvé jde o stručný popis 

mostního  objektu.  Dále  je  to  popis  a teorii  zatěžovací  zkoušky,  přípravné  práce,  jako 

i problematika  měřičských prací.  V další  části  se  jedná  o  samotní  realizaci   měření  s 

provedením  apriorní  přesnosti,  také  použití  přístrojového  vybavení,  stabilizaci 

pozorovaných  bodů.  Dále  je  to  postup  měření  vzhledem  k rozmístnění  zatěžovacích 

břemen a co možná  nejrychleji provedenému měření.  Výsledkem je vyhodnocení průhybu 

předmětných mostních polí v číselném a grafickém provedení, jako i interpretace výsledku 

měření. 

Cílem  diplomové  práce  je  také  obeznámení  se  s problematikou  geodetických 

měření při zátěžových zkouškách mostních objektu,  přiblížit použitou měřičskou metodu 

a poskytnout náměty  pro další rozvoj v dané oblasti.
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1 Charakteristika mostního objektu

Dálniční  most  v  Považské  Bystrici  (obr.  1.1)  je  atypicky  konstruován,  svojí 

atraktivní  architekturou,  technickými  parametry,  inovativním  konstrukčním  řešením, 

způsobem  a  rychlostí  výstavby  patří  mezi  nejvýznamnější  mostní  díla  v kategorii 

,,extradosed,, na světě. Svojí délkou 968,58 m je nejdelším mostním dilatačním celkem na 

Slovensku.[1]

Obr. 1.1 Most v Považské  Bystrici

Mostní objekt převádí oba směry dálnice D1 po jedné nosné konstrukci. Skladá se 

z deseti  mostních  polí.  Osm  polí  z nich  je  zavěšených  na  lanech  vycházejícich 

z nadstavbové části podpěr. 

Mostní objekt rozdělujeme stavebně na dvě části a to na:

část A – tzv. předpolí,  které je situováno na kopci Šibeničník a zahrnuje nosnou 

konstrukci na pevné skruži v délce 81,96 m.

část  B  –  tzv.  vahadla,  kterou  tvoří  podpěry  a  sedm  symetrických  vahadel 

betonovaných metodou ,,letmé betonáže,, v celkové délce 868,76 m.
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Výška pilíře po spodní část konstrukce je cca 32 m a nadstavbová cca 15 m. Výškově 

komunikace klesá ve spádu 2,2 % ve směru staničení – směrem na Žilinu.

Mostovková  deska je  široká 30,4 m včetně  krajních  odvodňovacích  žlabů.  Příčný skol 

vozovky je jednostranný 2,5 %.

Práce probíhaly ve vysokém tempu a kvalitě. Extémně krátká doba výstavby trvala 

22 měsíců. Realizační projekt mostu vypracovalo projektové združení Alfa 04 Bratislava, 

stavbu realizovalo združení  Doprastav  Bratislava – Skanska DS,  obstaravatel  stavby je 

Národní dálniční společnost. [2] 

2 Geodetická účast na výstavbě mostních objektů

Významné místo při výstavbě mostních objektů zabírají geodetické činnosti.

Začínají  projektovou přípravou,  zásadně ovlivňují   úspěšnou realizaci a trvají  častokrát 

ještě několik let po ukončení výstavby mostního objektu. 

Úspěšná  výstavba  a  realizace  mostu  do  finální  podoby  obsahuje  množství 

geodetických ukonů jako je:

- zabezpečení mapových podkladů pro projektovou dokumentaci

- zabezpečení grafických a písemných operátů na majetkoprávní vypořádání

- součinnost geodeta a projektanta při zpracovaní projektové dokumentace

- návrh a vybudování vytyčovací sítě

- vytýčení prostorové polohy i podrobného vytýčení

- kontrolní měření geodetických parametrů mostu v průběhu výstavby

- vyhotovení dokumentace skutečné realizace

- geodetické měření při  zatěžovací zkoušce

- realizaci měření posunů a deformací spodní stavby i nosné konstrukce mostu 

v průběhu výstavby i provozu.

Obsah  i  rozsah  jednotlivých  geodetických  ukonů  bude  v mnoha  případech  uměrný 

velikosti,  druhu  a  statické  náročnosti  mostního  objektu,  technologii  jeho  výstavby, 

existujícím podmínkám a prostředí, ve kterém se výstavba mostu realizuje. Důležitá je i 
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otázka  požadované  přesnosti  vlastní  realizace,  od  které  závisí  použití  metod  měření  i 

přístrojového vybavení realizátora geodetických činností [3]. Diplomová práce se zabývá 

jen bodem - geodetické měření při  zatěžovací zkoušce.

3 Zatěžovací zkoušky mostů

Jedna  z podmínek  úspěšného  ukončení  výstavby  a  zprovoznění  náročných 

stavebních objektů je vykonání komplexu zkoušek.  Ověřují se jimi statické předpoklady, 

jako i celkové funkční zprovoznění objektu.

Povinnost vykonat zatěžovací  zkoušku na mostném objektu pojednává technická 

norma STN 73 6209 ,,Zatěžovací zkoušky mostů,, 1980 [4]. Norma kromě toho taky uvádí:

- druhy zatěžovacích zkoušek

- na kterých mostných objektech je potřeba zkoušky vykonávat

- náplň přípravných prací a vlastního průběhu zatěžovací zkoušky

- způsob a kritéria přesnosti měřených údajů

- obsah písemné zprávy jako i další pokyny.

Zatěžovací zkoušky při mostních objektech dělíme podle

a) povahy zatížení – statické a dynamické

b) velikosti zatížení – základní, zostřené a mimořádné

c) délky působení zatížení – krátkodobé a dlouhodobé

Geodetické metody se především uplatňují při statických zatěžovacích zkouškách 

s krátkodobým působením zkušebního zatížení. Geodetické medoty mají oproti mnohým 

přednost nejvíce v tom, že umožňují určovat posuny a deformace nejen v relativních ale 

také v absolutních hodnotách.

Rozsah,  způsob  realizace  i  celková  organizace  zatěžovací  zkoušky  je  značně 

ovlivněná velikostí vlastního objektu, jeho statickou náročností a technologií výstavby.

Komplexní  program zatěžovací  zkoušky vyhotovuje podle  normy [4]  organizace,  která 

zkoušku realizuje. U předmětného mostu to byla Katedra stavebních konstrukcí a mostů 
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Stavební fakulty Žilinské univerzity v Žiline. Tato určuje požadavky pro pracovní skupiny 

zúčastněné na realizaci. Jednou takovou skupinou byla i geodetická skupina s kterou sem 

se zúčastnil geodetického měření průhybu mostních polí.

Vedoucí  jednotlivých   pracovních  skupin  vyhotoví  částkové  programy,  které  budou 

doplňkem  k celkovému  projektu  zatěžovací  zkoušky.  Částkové  programy  i  celkový 

pracovní program zatěžovací zkoušky musí být vypracován v dostatečném předstihu.

Časová  náročnost  na  přípravu  resp.  vlastní  zátěžovou  zkoušku  je  značně  rozdílná  při 

malých a velikých mostních objektech.

V rámci přípravných prací je potřeba:

- v spolupráci s vedoucím zátěžové zkoušky vykonat prohlídku mostního objektu, 

   navrhnout místa a stabilizace pozorovaných bodů, upřesnit způsob zatížení,   

   zejména nájezdy a výjezdy zatěžovacích břemen z mostu a pod.,

-  vypracovat projekt geodetických měření na zátěžovou zkoušku,

-  vypracovat podrobný program realizace navrhnutého měřicího systému,

-  kontrolovat a usměrňovat realizaci požadavků uvedených v projektu zátěžové  

   zkoušky. 

3.1  Projekt geodetických měření pro zátežové zkoušky mostů

Podklady pro spracování projektu geodetických měření se získavají od

objednavatele, kterým je dodavatel stavby. Projekt geodetických měření obsahuje textovou 

a grafickou část. V textové části je uvedeno:

a) účel a požadavky na geodetická měření posunů a deformací, resp. části mostního 

objektu s navrženou metodikou měření, přistrojovým, materiálovým, personálnim 

vybavením,

b) předpokladaná, vyžadovaná přesnost určení posunů

c) harmonogram a časové požadavky na vykonání měření

d) registrace a zpracování výsledků měření

e) bezpěčnostní opatření

Pro komplexnost projektu je někdy vhodné doplnit textovou část o stručnou charakteristiku 

mostního  objektu,  technologii  jeho  výstavby,  popřípadě  teoretické  hodnoty  posunů. 

2012                                                                                                                                       11



Bc. Juraj Úradník: Statická zatěžovací zkouška mostního pole metodou VPN

V projektu je třeba řešit problematiku spojení komunikace mezi jednotlivými měřičskými 

skupinami, výpočtovým střediskem a vedoucím zátěžové zkoušky. Důležité je také celkové 

zabezpěčení geoetických prací.

V grafické části  se nacházejí  přílohy,  ve kterých jsou v půdoryse,  v podélných a 

v přičných  profilech  mostního  objektu  zobrazeny  místa  pozorovaných  bodů,  jejich 

číslovaní,  síť  vztažných  bodů,  případně  rozmístění  observačních  stanovišť.  V grafické 

příloze je také znázorněn způsob stabilizace, jako i tvar značek pozorovaných bodů [3].

3.2 Problematika měřičských prací

Při statické zátěžové zkoušce mostního objektu obecně vycházíme z požadavků

meření  parametrů[4]:

a) svislé posuny podpěr mostu

b) svislé a vodorovné posuny nosné konstrukce mostu

c) podélný resp. příčný sklon podpěr

d) poměrná deformace jednotlivých částí mostní konstrukce

e) stlačení a ohyb ložisek

f) šířky trhlin

g) napětí kalebů

h) teplotu nosné konstrukce a ovzduší

Při dynamické zkoušce se měří osobitými měřičskými zařízeními poměrné

deformace  a  vodorovné  posuny  nosné  konstrukce  mostu  od  dynamického  zatížení. 

Dynamické  účinky  se  nejčastěji  vyvolávají  průjezdem  nákladních  vozidel  stanovenou 

rychlostí  přes  umělou  překážku  vytvořenou  na  mostovce.  Průhyb  mostní  konstrukce 

v jednotlivých mostních polích  od zatížení přejíždějících vozidel se geodeticky odměří 

před realizací dynamické zátěžové zkoušky.

Posuny a deformace se v průběhu zkoušky obvykle měří i geodetickými metodami, lze je 

taky určit měřícími zařízením jako jsou tenzometry, sklonoměry a pod. [3].
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3.3     Konkrétní projekt geodetických měření pro zatěžovací zkoušku tri 

         mostních polí daného mostního objektu

Geodetická  skupina  s kterou  jsem  se  zúčastnil  geodetického  měření  průhybu 

mostních polí byla tvořená ze dvou geodetů Katedry geodézie Stavební fakulty Žilinské 

univerzity a jejich studentů a jednoho soukromého autorizovaného geodeta.

V smysle bodu a) kapitoly 3.1  - účel a požadavky na geodetická měření vyplynuli 

s požadavků Katedry stavebních konstrukcí a mostů Stavební fakulty Žilinské univerzity, 

která tyto geodeti angažovala na statickou zkoušku mostního objektu. Požadavka byla určit 

relativní průhyby středů tří mostních polí č.4, 5 a 6 při statické zatěžovací zkoušce. Jednalo 

se o tři stejně dlouhé mostní pole z rozpětím 122 m, kterých průhyb nebylo možné zaměřit 

klasickým mostařským způsobem pomocí lankových průhyboměrů z technických důvodů 

(řeka  Váh,  železniční  trať  a  frekventovaná  silnice  pod mostními  poli).  Měření  pomocí 

lankových průhyboměrů by vyžadovalo odstavení cestní dopravy a hlavního železničního 

tahu  což  by  bylo  velice  nákladní  a  měření  ponad  řeku  Váh  ve  skutečnosti  absolutne 

nereální.

Návrh metodiky vyplynul z požadavky na co nejvyšší přesnost výsledků měření. 

Jedná se o výškové měření a v dané situaci přišla v úvahu jenom metoda velmi přesné 

respektive přesné nivelace. V úvahu přišlo nivelační přístrojové vybavení  firmy Zeiss  Ni 

007, firmy  Leica 2002, 3002, a příslušné invarové nivelační latě.

K bodu b) kapitoly 3.1 - předpokládaná, vyžadovaná přesnost určení posunů jsme 

pro  konkrétní  případ měření  uvedenými  přístroji  stanovili  apriorní  přesnost.  Stanovení 

apriorní přesnosti rozebereme níže podrobněji. 

K bodu c) kapitoly 3.1 -  harmonogram a časové požadavky na vykonání měření 

nám  byly  dány  pokyny  vědoucího  zatěžovací  zkoušky.  Jednotlivé  fáze  měření  byly 

následovní: zaměření počátečného stavu průhybu všech tří mostních polí. Pak následoval 

nájezd zátěže na mostní pole podle plánu zatěžovací zkoušky. Intervaly mezi zaměřením 

jednotlivých fází zatěžovacích kroků byl dán nutnou dobou působení zátěže na mostní pole 

co  činilo  30  minut  a  pak následovalo  co  nejrychlejší  zaměření  mostního pole.  Měření 

proběhlo  s dvou  nivelačních  sestav  tj.  dvou  postavení  nivelačního  přístroje  v jednom 

podélném profilu.  Měřil  se relativní  výškový rozdíl středu mostního pole vůči koncům 

mostního pole, které byly nad pilířem. Úkon trval cca 10-12 minut. Poté byla fáze odjezdu 
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zátěžového břemene a odlehčení mostního pole v trvání také 30 minut. A pak zaměření 

odlehčeného  mostního  pole.  Trváni  geodetického  měření  bylo  nutno  respektovat. 

Vzhledem na  časovou  náročnost  a  intervaly  zatěžování  byly  také  zvoleny  tři  měřické 

skupiny. Vozovky mostného pole byli v příčném směre nerovnoměrně zatíženy. Větší zátěž 

byla na trase do Žiliny , menší na trase do Trenčína (obr.  5.7)

K bodu c)  kapitoly  3.1  -   registrace  a  zpracování  výsledků  měření.  Registrace 

naměřených údajů vzhledem k uvedenému přístrojovému vybavení byla klasická – psaný 

zápisník a u digitálních přístrojů se hodnoty přímo zaznamenavali do paměte přístroje. Po 

zaměření se oznamovali získaná průhyby. Zpracování výsledků po zkoušce je v číselné i 

grafické podobě a bude mu věnována samostatná kapitola.

K bodu d) kapitoly 3.1 -  bezpečnostní opatření. Měřické skupiny byly poučeny o 

bezpěčnosti při měření v nepřehledném stísněném provozu.

4     Apriórní přesnost měření 

Přesnost  výšek  nebo  výškových  rozdílů  u  metody  nivelace  je  charakterizována 

kilometrovou směrodatní odchylkou a byla odvozena pro tahovou nivelaci. Domnívám se, 

že táto charakteristika přesnosti nevystihuje nejlépe případ, kdy se určuje převýšení z jedné 

sestavy. Pokusím se to objasnit.

 Při metóde nivelačního tahu, převýšení určujeme dvakrát a to tam ∆H a zpět ∆H´, 

nebo  jen raz ale převýšení mezi připojovacími body je známo (např. body SNS).  Rozdíl 

těchto převýšení ρ =  ∆H - ∆H´, který testujeme s medzní odchylkou   ρ max , která je dána 

vztahem:

                                                     Rkmax ,                                                   (4.1)

kde k je konstanta normativne stanovená,

       R je délka tahu (tam) v km.

např. při VPN  k = 1,5 mm  (přičemž k je obvykle 2 σo), kde  σo  je kilometrová směrodatná 

odchylka obousměrné nivelace v mm. Například pro přístroj Zeiss Ni002  výrobce udáva 

σo  = 0,2 mm, Zeiss Ni007  výrobce udává σo  = 0,7 mm. 
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Směrodatná odchylka (σΔH) určovaného převýšení ΔH  (průměr z měření tam a zpět) je:

                                                                          Ro                                                       (4.2) 

Tyto  vztahy  jsou  všeobecně  známé.  V inženýrské  geodezii  se mnohokrát  nejedná  jen 

o tahovou nivelaci, ale jen o určení převýšení na kratší vzdálenost (60 – 150 m). Vztah 

(4.2) nevystihuje přesnost prevýšení určenou z jedné nebo dvou sestav. V takovém případě 

je  vhodné  určit  směrodatnou  odchylku  převýšení  pro  jednu  sestavu. Takouto  hodnotu 

můžeme získat experimentálne, mnohonásobným určením téhož prevýšení medzi dvěma 

body. Při počtu 26 a více násobném měření téhož prevýšení (za předpokladu, že po každém 

určení  prevýšení  porušíme  postavení  přístroje  a znovu  ho  postavíme), určíme  jeho 

empirickou směrodatní odchylku  (shi) ze vztahu:

                                                     
 

1


 

n

hh
s i

ih
,                                                   (4.3)

kde n je počet měření prevýšení,  

      hi jsou měřené hodnoty prevýšení,  

      h je najpravdepodobnější hodnota prevýšení. 

Nebo uvážme a předpokládejme,  že prevýšení  v každé zostavě  se podílí  stejnou mírou 

přesnosti na celkové přesnosti - kilometrové směrodatní odchylce. Podle zákona o 

přenášení odchylek dostaneme vztah pro - kilometrovú směrodatní odchylku[5]:

                σ0 
2
 =  shi

 2 + shi
 2 + shi

 2 + shi
 2 + shi

 2 + shi
 2 + shi

 2 +...........            (4.4)

                                                        σ0 
2
 = n  shi

 2                                                     (4.5)

                                                                    
n

s ih
0                                                      (4.6)
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Podle vztahu (4.6) vezmeme např. přístroj Zeiss Ni002 s uvádzenou přesností převýšení 

určeného na vzdálenost 1 km σo  = 0,2 mm, kde na tuhle vzdálenost, při délce jedné zestavy 

cca  40 m, je  ich na 1 km  n = 25,  potom ze vztahu (4.6) vyplyne přesnost převýšení 

určeného  v jedné zostavě  shi   = 0,04 mm,  pro přístroj Zeiss Ni007 s uvádzenou přesností 

prevýšení určeného na vzdálenost 1 km σo  = 0,7 mm, prevýšení určené  v jedné zostavě  

shi   = 0,14 mm.

Zohlednením  počtu  zestav  při  určení  převýšení,  když  poznáme  charakteristiku 

přesnosti  prevýšení  určeného  v jedné  zostavě   (shi),  víme  určit  empirickou  směrodatní 

odchylku převýšení (sh) při n - zestavách  ze vztahu:

                                    nss hih                                                     (4.7)

Při  určování  relativních  výškových  změn,  jako  to  je  i při  určování  průhybu 

mostných polí, když se určuje výšková změna medzi základním a etapovým měřením jde 

o rozdíl  převýšení  a potom  směrodatní  odchylka  výškovej  změny je  podle  zákona 

o přenášení odchylek pro vztah (4.2)  

                                               22
                                              (4.8)

Pro uvedené přístroje je to 0,3mm , 1,0 mm pri vzdálenosti bodů 1 km.

Pro  vztah  (4.6),  když  se  určuje  výšková  změna  z jedné  zestavy  směrodatní  odchylka  

výškové změny je podle zákona o přenášení odchýlek  určená podobně  

                                                     22
hh sss                                              (4.9)

Pro  přístroj  Zeiss  Ni  002  je  výšková  změna  pozorovaného  bodu  určená  s přesností 

0,06mm, pro přístroj  Zeiss Ni 007 je to  0,2 mm.

Konkrétne  pro  náš  případ  určení  převýšení z jedné zestavy délky 60 m přístrojem  

Zeiss Ni 007  a počtu zestáv na 1km  n =17 je apriórní přesnosť   0,17 mm. A výšková 

zmena pozorovaného bodu určená s přesností 0,24 mm. 
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5     Vlastní zatěžovací zkouška  

Zatěžovací zkoušku vykonala Katedra stavebních konstrukcí a mostů ve spolupráci 

s pracovníky  Katedry  geodezie  Stavební  fakulty  Žilinské  univerzity  v Žilině. 

Charakteristika  i  skladba  mostního  objektu  byla  popsána  v první  kapitole.  Měření  se 

vykonalo na definitivně zhotovené konstrukci se vším stálým a dlouhodobým zatížením. 

Zatěžovací zkouška dálničního mostu v Považské Bystrici byla provedena dne 21.04.2010. 

Na 10 mostních polí se uplatnily dvě metody měření. 

Zatěžovací  zkouška  v  polích  č.4,  5,  6  se  vykonala  geodetickou  metodou  -  v 

kategorii  velmi přesné nivelace (VPN – alternativa v jedné zostavě). Průhyby mostních 

polí  č.1,  2,  3,  a  7,  8,  9,  10  byly  měřeny  mostářskou  metodou  za  pomoci  lankových 

průhyboměrů [6]. Celkový pohled na měřené mostní pole č. 4, 5 a 6, které jsou předmětem 

diplomové práce v podélnem profilu je na (obr.  5.1). 

Návrh  vychází  z požadavků  objednavatele  na  rychlost,  přesnost  a technologické 

možnosti. Proto byla zvolena metoda velmi přesné nivelace se souběžným  měřením třemi 

přístroji a to jedním přístrojem na levém mostě (směr do Trenčína) a dvěma přístroji na 

pravém mostě (směr do Žiliny) bez připojení na výškové body vytyčovací sítě stavby. 

Obr. 5.1 Měřené mostní pole

5.1    Charakteristika přístrojového vybavení
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Měření uskutečnily tři měřičské skupiny. V krajné větvě (KL) ve směru do Trenčína 

sem  dělal  zdvojené  měření  klasickým  přístrojem  Zeiss  Ni  007.  Přístrojové  vybavení 

pozestávalo  ze  dvou  digitálních  nivelačních  přístrojů  Leica  Na  3003,  2002  a k nim 

přináležících kódových invarových lat, také byly použity nivelační přístroje Zeiss Ni 007 

a invarová dvoj-stupnicová lata 0,5 cm dělením stupnice.

Přístroj  Ni  007  (obr.  5.1)  je  kompenzátorový  nivelační  přistroj  jehož  základní 

technické  parametry  jsou  uvedeny  v tabulce  5.1.  Jeho  kilometrová   střední  chyba  při 

použití  invarové laty s dvěmi stupnicemi je 0,5 – 0,7 mm. Přístroj není digitální, proto 

se naměřené údaje zapisují do zápisníku a zároveň se kontroluje dodržení konstanty čtení 

na  latě  (k  =  606  50).  Povolena  odchylka  od  konstanty  je  o maximálně  dva  dílky  co 

představuje 0,1 mm, [7]. 

                                                           Tab. 5.1 Základní technické parametry Zeiss Ni 007 
                  

 

Obr. 5.2 Zeiss Ni 007
         

V současnosti se více používají digitální nivelační přístroje, které díky automatizovanému 

odčítaní latového úseku zaznamenávají naměřené údaje na pamětové médium, tím snižují 

osobní chybu meřiče a zapisovatele, snižují počet osob při měření a tím ho zefektivňují a 

snižují náklady na měření. 

Leica Na 3003, 2002 (obr. 5.3) jsou digitální kompenzátorové nivelační přístroje 

které  jsou  konstrukční  částí  podobné  s klasickýma  a  jsou  doplněna  o  kódové  čítače, 
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Střední km. chyba obousměrné 

nivelace
0,5 – 0,7 mm

Dalekohled
zvětšení 31.5 x

průměr objektivu 40 mm

Kompenzator
přesnost urovnání  10´´
rozsah urovnání   15´
citlivost kruhové libely  10´ / 2 mm

Rozsah měření 2,2 m – 50 m
Hmotnost přístroje 3,9 kg
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digitální  ukazovatele měřených údajů a registrační zařízení.  Odlišují  se  jen v některých 

parametrech které jsou uvedeny v  tabulce 5.2. [8]

 

Obr. 5.3  Leica Na 3003, 2002

            Tab.5.2 Základní technické parametry Leica Na 3003, 2002

Typ přístroje Na 3003 Na 2002

Střední km. chyba obousměrné 

nivelace
0,4 – 1,2*/1 km 0,9 – 1,5 */1 km

Zvětšení objektivu 24 x 24 x
Průměr objektivu 36 mm 36 mm
Kompenzátor – přesnost 

urovnání
 0,4´´  0.8´´

Rozsah měření (3m/2m) 1,8 m – 60 m 1,8 m – 60 m
Hmotnost přístroje 2,5 kg 2,5 kg

                * závisí od typu použití  nivelační laty (invarová / fiberglass)

 5.2    Rozmístění a stabilizace pozorovaných bodů

Správnost rozmístění a počet pozorovaných bodů je velmi důležitá část projektu
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zatěžovací  zkoušky.  Důraz  se  klade  zejména  na  tvar  pozorovaného  objektu,  tuhosti 

konstrukce (dilatační bloky), rozdělení zatížení a namáhání objektu.

Geodetickou metodou - velmi přesnou nivelací, se měřily relativní výškové změny 

mezi body v podélném profilu pilířů a středů mostních polí. Rozpětí polí č.4, 5, 6, je stejné  

122m. Za účelem zjištění průhybu mostních polí byly na vozovce mostu před zatěžovací 

zkouškou na  určených  místech  dočasně  stabilizované  pozorované  body  (obr.   5.4).  ve 

formě  nastřelovacích  hřebíků.  Poloha  bodů  byla  podle  projektu  navrhnuta  statikem na 

místech kde nejvíce dochádzí změnám při zatížení. Body byly rozměřené pásmem a pro 

lepší viditelnost označeny a signalizovány červeným sprejem. 

Obr. 5.4  Rozmístění pozorovaných bodů

Umístění pozorovaných bodů bylo ve dvou krajních podélných profilech 0,15 m od 

hrany vozovky ,  při  odváděcích  žlabech (při  protihlukových stěnách)  a  dvou vnitřních 

profilech, kde body v podélném profilu vozovky do Žiliny byly odsazené od spodní hrany 

betonového svodidla o 2,41 m a na straně vozovky do Trenčína byly odsazené od spodní 

hrany betonového svodidla o 2,75 m. Odsazení pozorovaných bodů 2,75 m na vozovce do 

Trenčína bylo z důvodu nutné mezery mezi auty - zatěžovacím břemenem [6]. Výslední 

uspořádaní pozorovaných bodů spolu se zatěžovacím břemenem znázorňuje (obr. 5.6).
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Stanovené profily:

–  pod stěnami komory  na okrajích spodní desky s označením

– SP   pravá strana (smer Žilina)

– SL   levá strana (smer Trenčín)

–  na okrajích horní mostovkové desky (konzoly - žlaby) s označením

– KP   pravá strana (smer Žilina)

              – KL   levá strana (smer Trenčín)

Obr. 5.6 Poloha pozorovaných bodů a umístnení zátěže v příčném profilu
5.3     Realizace měření
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Průběh zátěžové zkoušky řídí  vedoucí  zátěžové zkoušky. Geodetická skupina se 

řídila jeho pokyny. Její úkolem bylo určit průhyb ve středu zatížených mostných polí a také 

zdvih ve středu sousedních mostních polí z nivelačních měření. Všechna ostatní měřické 

náležitosti při zátěžové zkoušce – stlačení ložisek na pilířích, náklon pilířů, tenzometrická 

měření, teploty a jiné dělali pracovníci Katedry stavebních konstrukcí a mostů .  

Jako  zkušební  zatížení  se  použili  plně  naložená  auta  MAN   TGA   41.440. 

Z výpočtu teoretických deformací  vyplynulo,  že pro zatěžovací  zkoušku se požadovalo 

nejvíce  šestnáct  vozidel  MAN  TGA 41.440  (obr.  5.7),  každé  naložené  na  celkovou 

hmotnost kolem 42,0 t. Všechna vozidla byla přesne odvážena a evidována [6].

Obr. 5.7 Poloha pozorovaných bodů a zátěžových aut v mostním poli

Geodetické  měření  průhybu  každého  mostního  pole  č.  4,  5  a  6  a  polovina  každého 

sousedního pole se provedlo samostatně v době zatížení konkrétního pole s následujícím 

postupem:

1. Zaměření výchozího nulového stavu mostních polí.
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Před početím zkoušky od 7:00 hodin se zaměřili výchozí hodnoty převýšení  mezi středy 

mostních polí a jejich krajích nad pilíři.

2. Zaměření při zatíženém mostním poli 

Na  pokyn  vedoucího  zkoušky  se  vozidla  seřadily  na  stanovená  místa   mostu  podle 

zátěžové  polohy  (obr.  5.7,  obr  5.8).  Mostní  pole  byly  zatíženy  v příčném  směre 

nesymetricky to znamená, že ve směru podélného staničení na Žilinu byly umístněny více 

na  pravé  straně.  Zatížení  vozovky do Trenčína  (6  naložených  aut  MAN,  cca  42  tun, 

celkem cca 250 tun). Zatížení vozovky do Žiliny (10 naložených aut MAN,  cca 42 tun, 

celkem  cca  420  tun).  Doba  trvání  zátěže  byla  30  minut.  Následovně  byly  zaměřeny 

výškové  rozdíly  mezi  středy  a  krajem  mostních  polí.  Z výškových  rozdílů  výchozího 

nulového  stavu  a  stavu  zatíženého  se  hned  spočítal  průhyb  zatíženého  mostu  a  zdvih 

sousedních  nezatížených   středů  mostních  polí.  Poté  následovala  fáze  návratu  mostní 

konstrukce do původní polohy opět v trváni 30 minut.

Obr. 5.8 Umístění aut

3. Zaměření odlehčeného mostu.

Po ustálení deformací – odlehčení mostního pole v trváni 30 minut se zaměřili výškové 

rozdíly mezi středy a krajem mostních polí. Z výškových rozdílů zatíženého stavu  a stavu 

odlehčeného se hned spočítal zbytkový průhyb mostu a zbytkový zdvih sousedních středu 
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mostních polí. Následovaly zátěžové zkoušky stejným postupem dalších polí které jsme 

měřili.

5.4      Výsledky měření  a jejich zpracování

Výsledky mých měření představují jen část duplicitního měření v jednom podélném 

směre. Je to směr a profil nejméně zatížený – okrajová část mostovky na trenčínské straně, 

kde bylo více místa i pro variantní měření. Vzhledem ke komplexnímu vyhodnocení třech 

geodeticky měřených mostních polí sem výsledky se souhlasem geodetů dostal k použití v 

diplomové práci. 

Schématické  znázornění  mostních  polí  č.4,  č.5  a  č.6  (směr  Trenčín)  spolu 

s označením pozorovaných bodů najdeme v (Příloha č.1, č.2 a č.3). Dané přílohy obsahují 

rovněž výsledky mého variantního měření, které jsou uvedené v číselné i grafické formě. 

Uvedené  hodnoty  v zápisnících  při  nulovém stavu  a  odlehčení  jsou  převzaté,  hodnoty 

v zatíženém stavu jsou z mého vlastního měření. V grafické formě je znázorněn a číselne 

porovnán průhyb  profilu (KL) z vlastního měření  s měřením převzatým od geodeta.

Z konkrétně naměřených hodnot převzatých od geodetů jsem zobrazil všechny čtyři 

měřené podélné profily (SP, SL, KP, KL)  v kterých byly stabilizovány  body v mostním 

poli č.4. 

Příloha č.4 znázornuje mostní pole č.4 v nulovém stavu, při žátěži a po odlehčení 

v podélném profilu. Příloha č.5 znázornuje střed mostního pole č.4 v nulovém stavu, při 

žátěži a po odlehčení v příčném profilu.

6. Zhodnocení výsledků měření

Z geodetického měření zjištěné hodnoty převýšení na pozorovaných bodech před 

zatížením,  po  zatížení  a po  odlehčení  jsou  podkladem  pro  určení  průhybů  uvedených 
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mostních polí. Tyto hodnoty byly odevzdány mostařům ke zapracování korekcí ze stlačení 

ložisek a  tvořili  podklad k celkovému statickému a dynamickému posouzení  dálničního 

mostu nad Povážskou Bystricou před uvedením do provozu. 

V průběhu  zátěžové  zkoušky  byla  sledovaná  mostní  konstrukce,  její  ložiska  a 

podpěry. Nebyly zaznamenány žádné anomálie v chování mostního objektu pod zatížením, 

které by ovlivnily vyhodnocení svislých deformací [6]. Nosní konstrukce byla modelována 

jako  spojitý  komorový  nosník  s desko-stěnovými  prvky.  Vstupní  údaje  při  výpočtu 

projektovaného zatížení jako je geometrie, materiálové charakteristiky atd. byly převzaté 

z poskytnutých podkladů ke zátěžové zkoušce. Výpočet projektovaného zatížení provedli 

pracovníci Katedry stavebních konstrukcí a mostů.

Všechna tři mostní pole č.4, č.5 a č.6 jsou stejných parametrů a  téže konstrukce, při 

zátěžové zkoušce byly naměřené podobné hodnoty průhybů uvedených tří mostních polí 

jako  i  zdvihy  sousedních  polí,  proto  zjištěné  hodnoty  průhybů  i  zdvihů  mě  vedlo 

k charakterizování  těchto  polí  z hlediska  průhybu  společnou průměrnou  hodnotou 

v podélném profilu (obr 6.1) a také znázorněním v 3D poloze (obr 6.2).

Hodnoty  průměrných  průhybů  od  projektovaného  zatížení  s porovnáním 

průměrných průhybů při skutečném měření zatěžovací zkoušky pro mostní pole č.4, č.5 a 

č.6 jsou uvedeny v tabulce č.6.1. 

Tab.6.1 Porovnání průměrných měřených a projektovaných průhyů
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Profil  Měřený průhyb Projektovaný průhyb Porovnání

KL -27,7 mm -29,1 mm vyhovuje

SL -32,5 mm -34,0 mm vyhovuje

SP -35,0 mm -39,4 mm vyhovuje

KP -42,0 mm -48,6 mm vyhovuje
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Obr. 6.1 Grafické znázornění průměrných průhybů i zdvihů pro

 tři mostní pole v podélném profilu

Obr. 6.2 Grafické znázornění průměrných průhybů i zdvihů

 pro tři mostní pole v 3D poloze
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6.1 Aposteriorní přesnost měření 

Aposteriorní přesnost konkrétního výškového měření převýšení – určení přesnosti 

převýšení  z jedné sestavy jsem  určil  z převzatého zápisníka měření  přístrojem    Zeiss 

Ni  007,   kterým  byl   měřen   jeden  podélný  profil  (KP)  v směre   Trenčín  –  Žilina 

v předmětných mostních polích. Měření se vykonalo na obojích stupnicích invarové 3 m 

lati pře VPN, při tom se zaznamenávala konstanta rozdílu L – levé  a P- pravé  stupnice 

lati. Převzaté  zápisníky  s naměřenými  hodnotami  L a  P stupnice  a  jejich  konstanty  u 

predmětných mostních polích jsou uvedené v tabulce č. 6.2, 6.3 a 6.4. 

Tab. 6.2 Mostní pole č. 4 – Profil KP  (Zátěž)

Bod
Mostní pole č. 4 – Profil KP  (Zátěž)

L – levá stupnice P – pravá stupnice K – Konstanta

R10 193 630 800 134 606 504
H7 354 020 960 512 606 492
R9 243 900 850 430 606 530
77 402 715 100 9251 606 536
H7 129 330 735 854 606 536
N1 452 418 105 8934 606 516
77 178 060 784 540 606 480
H9 392 585 999 035 606 450
N1 178 770 785 250 606 480
99 442 480 104 9010 606 530
H9 163 830 770 315 606 485
N5 474 555 108 1095 606 540
99 213 795 320 288 606 493
N6 423 502 103 0038 606 536
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Tab. 6.3 Mostní pole č. 5 – Profil KP  (Zátěž)

Bod
Mostní pole č. 5 – Profil KP  (Zátěž)

L – levá stupnice P – pravá stupnice K – Konstanta

N2 145 450 751 935 606 485
H9 417 942 102 4484 606 542
N1 193 140 799 650 606 510
99 467 970 107 4485 606 515
H9 135 040 741 528 606 488
N5 457 396 106 3910 606 514
99 185 080 791 565 606 485

H11 394 138 100 0652 606 514
N5 179 390 785 880 606 490
211 444 725  105 1270 606 485
H11 154 695 761 215 606 520
N9 466 720 107 3228 606 508
N10 416 640 102 3165 606 525
211 205 350 811 860 606 510

Tab. 6.4 Mostní pole č. 6 – Profil KP  (Zátěž)

Bod
Mostní pole č. 6 – Profil KP  (Zátěž)

L – levá stupnice P – pravá stupnice K – Konstanta

211 467 330 107 4420 606 470
H11 417 330 102 3845 606 515
N5 191 512 798 010 606 514
N6 140 385 746 862 606 498

H11 130 886 737 395 606 509
N9 453 490 105 9980 606 490
211 181 500 787 985 606 485
H13 391 485 997 980 606 495
N9 180 330 786 822 606 492
213 442 925 104 9412 606 487
H13 155 850 762 350 606 500
N13 470 800 107 7310 606 510
N14 420 510 102 7020 606 510
213 207 290 813 765 606 475

Výpočet konstanty

pole č.4: Σ K =  7096    (n =14)

pole č.5: Σ K =  7091    (n =14)        38,502
)42(

)21100(



n

K
  606 502

pole č.6: Σ K =  6913    (n =14)
Výpočet oprav
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pole č.4:   34938172822522214223428102v

pole č.5:   8236181712121712141384017v

pole č.6:   8101242727713815172532v

pole č.4:   2v 10150

pole č.5:   2v  4281       2v  17982

pole č.6:   2v  3551

Střední chyba jednotlivého převýšení jednotlivé konstanty

 


 41

17982

1n

vv
mK 20,94           5,10

2

94,20
0,105 mm

Při úvaze, že hodnota konstanty L a P stupnice latě  je jakoby určované převýšení mezi 

dvěma  body,  jsem  ze  všech  hodnot  určené  konstanty   na  tři  mostních  polích  určil 

aritmetický  průměr konstanty směrodatní  odchylku jednotlivé  konstanty,  co je  vlastně 

jakoby  jednotlivé převýšení  mK ≡ m ΔΗ  , v našem případe m ΔΗ = 0,105 mm.

Průhyb q mostního pole v středu mostu je rozdíl převýšení základního 0 –tého stavu 

a  zatíženého  stavu, HZHq  0 .  Poté  je  směrodatní  odchylka  průhybu 

HHq mmm   22 .  Při  předpokladu  stejné  přesnosti  všech  převýšení,  základního, 

zatíženého  i  odlehčeného  stavu  mostních  polí,  přesnost  můžeme  vyjádřit  vztahem 

2.Hq mm   a konkrétní hodnota je  mq = 0,15 mm. 

6.2 Interpretace výsledků měření

Vstupní  analýze přesnosti jako i  konkrétní přesnost  jsou v poměrné dobré shodě,  co je 

dokumentováno  v kapitole 4. a 6.1 . Každý jeden vyčíslený průhyb při zatěžovací zkoušce 

má  směrodajní  odchylku  mq =  0,15  mm,  to  znamená,  že  hodnoty  průhybu větší  než 

dvojnásobek této hodnoty tj.  0,30 mm můžeme s pravděpodobností 95 % považovat  za 

skuteční průhyb. 
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Závěr

Zkušenosti  a poznatky které sem získal účastí  na zatěžovací  zkoušce uvedeného 

mostního objektu, mě vedou k poznatku, že každý  mostní objekt si vyžaduje samostatný 

přístup  k řešení  geodetických  problémů.  Čím  složitější  mostní  objekt,  co  do  tvaru 

a technologií výstavby, o to náročnější jsou také geodetická měření.

Cílem diplomové práce bylo objasnit problematiku zatěžovacích zkoušek mostních 

objektů před uvedením do provozu, přiblížit také aplikace geodetických metod při statické 

zatěžovací zkoušce a poskytnout získané zkušenosti  pro další rozvoj v dané oblasti. 

V práci jsem   postupně obeznámil s mostním objektem a popsal jeho konstrukční 

parametry. Probral jsem teorii zatěžovacích zkoušek, od přípravných prací až přes všechny 

etapy, které realizace zátěžových zkoušek vyžaduje se zaměřením na geodetická měření. 

Základním  předpokladem  úspěšné  realizace  geodetických  měření  pro  kontrolu 

kvality mostních objektů je dobrá znalost vlastního vykonávacího projektu, seznámení se s 

mostem kvůli vypracování projektu k měření vzhledem k požadované přesnosti výsledků 

měření.  Důležitou  částí  je  výběr vhodné geodetické metody,  která závisela  zejména na 

charakteristice mostního objektu a požadavku objednavatele zatěžovací zkoušky. Neméně 

důležitou částí je také stabilizace a rozmístění pozorovaných bodů v závislosti na projektu 

rozmístění zátěžových břemen. Metodika měření musí být volena tak, aby co v nejkratším 

čase  byl zaměřen  průhyb mostního pole. V další části práce byl proveden výpočet apriorní 

přesnosti navržené metody měření kvůli odhadu požadované přesnosti výsledku. 

Další část práce se zabývá  konkrétním měřením průhybu, což je velmi náročná část 

na čas. Tu sem v jednom profilu provázel pro mojí diplomovou prací duplicitní zkrácené 

měření,  jelikož  jsem nemohl  zdržovat  výkonní  měřiče.  Výsledky  jsou  dokumentována 

v textu.  Pro  ucelenou  informaci  o  průběhu  zatěžovací  zkoušky  jsem  měl  k dispozici 

některá měření, které sem zapracoval do diplomové práce ( příloha č.1, č.2 a č.3). 

Mé  doporučení  k  měření  průhybů  při  statické  zatěžovací  zkoušce  velkých  a 

atypických mostních objektů vzhledem k tomu, že zkouška se nemůže opakovat, je dělat 

zdvojená měření na potvrzení výsledků měření a také k vyhodnocení aposteriorní přesnosti 

ze dvojic měření a to nejen při metodě geodetické ale také při jiných metodách jako jsou 

např. určení průhybů za pomoci průhyboměrů. Takovéto mosty se i dlouhodobě sledují – 
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měří, proto by bylo vhodné navrhovat a stabilizovat body na moste aby vyhověli i  pro 

zatěžovací zkoušku i pro dlouhodobé sledování v době provozu i po několik desítek let. 

Uvedena aplikace geodetické metody VPN dokumentuje uplatnění této metody při 

statické  zatěžovací  zkoušce  mostu.  Výsledky  geodetických  měření  na  třech  mostních 

polích potvrdily, tak jako i měření digitálními lankovými odporovými snímači, spolehlivost  

mostní konstrukce. Přesnost výsledků měření průhybů mostních polí geodetickou metodou 

VPN potvrdily  opodstatněnost  této  metody.  Po  komplexním vyhodnocení  deformací  a 

charakteristických veličin naměřených při statické a dynamické zatěžovací zkoušce mostu, 

byl  tento  úsek  dálnice  doporučený  na  provoz,  protože  vyhověl  statické  i dynamické 

zatěžovací zkoušce předepsaným kritériím STN 74 6209. 
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Příloha č.1

                                                        Přístroj  Zeiss  Ni 007

Bod

0 – Stav (převzaté) Zatížení Odlehčení (převzaté)

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

Čtené 
hodnoty

L

Hodnota 
převýšení

m

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

H8 3,4093

R12 H8-88 -0,2478 2,2732 -0,2445 H8-88 -0,2444

88 88-R12 0,8070 3,8981 0,8124 88-R12 0,8074

H8 1,3311

N4 H8-88 -0,2489 4,5456 -0,2435 H8-88 -0,2434

88 88-N4 -1,3358 1,8180 -1,3625 88-N4 -1,3329

H10 4,0546

N4 H10-110 -0,2457 1,8988 -0,2442 H10-110 -0,2442

110 110-N4 -1,3490 4,5429 -1,3220 110-N4 1,3512

H10 1,4501

N8 H10-110 -0,2458 4,5280 -0,2440 H10-110 0,2438

110 110-N8 1,3085 1,9386 -1,2950 110-N8 -1,3131

                                                                                                                               



Příloha č.2

                                                            Přístroj  Zeiss  Ni 007

Bod

0 – Stav (převzaté) Zatížení Odlehčení (převzaté)

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

Čtené 
hodnoty

L

Hodnota 
převýšení

m

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

H10 3,9646

N4 H10-110 -0,2457 1,7268 -0,2427 H10-110 -0,2451

110 110-N4 1,3495 4,4500 1,3616 110-N4 1,3484

H10 1,5536

N8 H10-110 -0,2457 4,7120 -0,2419 H10-110 -0,2451

110 110-N8 -1,30789 2,0374 -1,3373 110-N8 -1,3032

H12 3,8886

N8 H12-212 -0,2729 1,6850 -0,2701 H12-212 -0,2731

212 212-N8 1,4016 4,4288 1,3179 212-N8 1,4065

H12 1,6860

N12 H12-212 -0,27298 4,7668 -0,2695 H12-212 -0,2731

212 212-N12 -1,20807 2,2250 -1,2709 212-N12 -1,2782

                                                                                                                               



Příloha č.3

                                                        Přístroj  Zeiss  Ni 007

Bod

0 – Stav (převzaté) Zatížení Odlehčení (převzaté)

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

Čtené 
hodnoty

L

Hodnota 
převýšení

m

Převýšení

Hodnota 
převýšení

m

H12 4,1265

N8 H12-212 -0,2730 1,8452 -0,2698 H12-212 -0,2731

212 212-N8 1,4016 4,6660 1,4104 212-N8 1,4065

H12 1,2920

N12 H12-212 -0,2730 4,4442 -0,2682 H12-212 -0,2731

212 212-N12 -1,2807 1,8285 -1,3078 212-N12 1,2753

H14 4,1252

N12 H14-214 -0,2490 1,4160 -0,2448 H14-214 0,2480

214 214-N12 1,3820 3,6356 1,3546 214-N12 1,3868

H14 1,8460

N16 H14-214 -0,2490 5,0034 -0,2441 H14-214 0,2480

214 214-N16 -1,3452 2,3342 -1,3346 214-N16 -1,3404
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Příloha č.5


