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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie diaľničného mosta. Konštrukcia slúži 

na prevedenie úseku diaľnice D1 cez široké údolie nachádzajúce sa medzi slovenskými 

obcami Doľany a Klčov. Boli navrhnuté tri varianty riešení – komorový most s veľmi 

vyloženými konzolami, dvojica  trámových mostov a dvojica komorových mostov. Jednotlivé 

návrhy boli navzájom porovnané a za najhodnejšiu variantu je vybratý jednokomorový 

predpätý most s veľmi vyloženými konzolami, ktoré sú po celej dĺžke mosta podopierané 

prefabrikovanými železobetónovými vzperami. 

Vybraný návrh bol následne podrobne rozpracovaný, nosná konštrukcia je 

analyzovaná pomocou programu Scia Engineer 16. Pri výpočte vnútorných síl je zohľadnený 

vplyv spôsobu výstavby,  ako aj časovo závislá analýza TDA. Pri návrhu nosnej konštrukcie 

je uvažované s pôsobením stáleho zaťaženia, tiež zaťaženia od dopravy a teploty. Následne 

bol prevedený návrh prepínacej výstuže. Konštrukcia je posúdená z hľadiska medzných 

stavov použiteľnosti a únosnosti podľa platných noriem.  

Mostovka je vybudovaná vysúvaním. Metóda spočíva vo výrobe segmentov vo forme 

situovanej za oporou. Každý segment je kontaktne betónovaný voči predchádzajúcemu, po 

zatvrdnutí betónu je predpínacími káblami pripnutý k zvyšku konštrukcie zhotovenej 

v predošlých fázach výstavby. Následne je mostovka vysunutá na vzdialenosť rovnajúcu sa 

dĺžke segmentu. Postup sa opakuje do doby, než je vysunutá celá dĺžka mostovky.  Tento 

spôsob výstavby je veľmi rýchly a efektívny, počas stavby nedochádza poškodzovaniu 

krajiny v údolí.  

 

 

Kľúčové slová 
 

diaľničný most, predpätý komorový most, široké údolie, výsuv, výsuvný nos, mostovka, 

podpera, opora, predpínací kábel, medzný stav použiteľnosti, medzný stav únosnosti 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to design and assess highway bridge. The structure 

is located on the D1 motorway section bridging a wide valley between the Slovak villages 

Doľany a Klčov. Three variants have been created – box girder bridge with transverse 

overhangs, a pair of girder bridge and a pair of box girder bridges. The various proposals 

were compared with each other. For the most valuable option is selected prestressed box 

girder bridge with transverse overhangs, which are supported by prefabricated concrete 

struts. 

The selected proposal was subsequently elaborated in detail, the load-bearing 

structure is analyzed using Scia Engineer 16. In calculating the internal forces is adjusted for 

the effects of construction methods, even as time-dependent analysis TDA. When designing 

the load-bearing structure it is considered the action of permanent load, also loading from 

transport and temperature. The structure is assessed for serviceability and ultimate limit 

states according to current standards. 

The bridge deck is built by incremental launching method. The principle of this 

method consists of building the segments in a casting yard located behind the bridge 

abutment. Each segment is matchcast against the previous one and prestressed to the 

section of structure already built. The whole superstructure is then jacked forward a 

distance equal to the length of this segment. This process is repeated until the bridge deck is 

in its final position. Chosen method of construction is very fast and efficient, to the country 

in the valley isn´t damage during construction. 

 

Keywords 

highway bridge, prestressed box girder bridge, wide valley, incremental launching method, 

launching nose,  bridge deck, bridge axis, bridge abutment, prestressing cable, serviceability 

limit state, ultimate limit state 
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1 Úvod 

 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia hlbokého údolia nachádzajúceho sa 

na trase diaľnice D1 medzi obcami Jánovce a Jablonov.  Boli vytvorené 3 rozličné návrhy 

mostných konštrukcií. Vo všetkých prípadoch sa jedná o konštrukcie z predpätého betónu, 

vzájomne sa však odlišujú priečnym rezom a tiež pozdĺžnym usporiadaním. Jednotlivé 

varianty boli vzájomne porovnané z hľadiska estetického, statického a tiež z pohľadu 

komplikovanosti realizácie.  

Najvhodnejšou variantou sa stala konštrukcia jednokomorového mosta s veľmi 

vyloženými konzolami podopieranými osamelými prútovými vzperami. Zvolená 

konštrukcia je ďalej posúdená na medzné stavy použiteľnosti aj únosnosti a tiež sú 

podrobne posúdené jednotlivé fázy výstavby s ohľadom na časovú analýzu konštrukcie. 

Zvoleným spôsobom výstavby je výsuv mostovky. Výhodou je, že konštrukcia je 

budovaná na pevnej zemi vo forme za oporou. Náročnosť toho spôsobu výstavby spočíva vo 

veľmi komplikovanom namáhaní mostovky počas samotného výsuvu, pretože každá časť 

konštrukcie musí vyhovieť na namáhanie vznikajúce nad podporou ako aj uprostred 

rozpätia jednotlivých polí. Preto je nutné, aby bola mostovka centricky predopnutá. Taktiež 

v prvom vysúvanom poli vzniká veľký konzolový moment, ktorý je redukovaný ľahkým 

oceľovým výsuvným nosom.  

Najčastejšie riešenie je centrické predpätie vnesené priamymi, postupne spojkovanými 

káblami umiestnenými v stenách komory, ako i v hornej a dolnej doske. Káble však nevy-

vodzujú žiadny ohybový moment, preto je po dokončení výsuvu nutné napnúť veľké 

množstvo voľných káblov umiestnených vo vnútri komory, vyrovnávajúcich ohybové 

momenty vznikajúce od vlastnej tiaže mostu. 

Návrh je realizovaný tak, aby bolo možné konštrukciu vysunúť, ale zároveň aby boli 

využité parabolicky trasované súdržné káble umiestnené v stene komory, ktoré vyrovná-

vajú vlastnú tiaž mostu a majú väčší podiel na únosnosti konštrukcie ako voľné káble. Z toho 

dôvodu je nutné použiť voľné káble, ktoré sú zrkadlovo otočené voči súdržným káblom. 

Dočasné voľné predpätie je navrhnuté tak, že momentové účinky od súdržnej a voľnej 

výstuže sa takmer vyrušia a mostovka je namáhaná iba tlakovým napätím. Po vysunutí celej 

mostovky a uložení na trvalé ložiská sa voľné káble odstránia a namáhanie konštrukcie sa 

výrazne zníži. 
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2 Varianty riešenia 

 

2.1 Varianta A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 – Varianta A – priečny rez 

 

Prvou variantou je premostenie údolia jediným mostom tvoreným komorovým 

nosníkom s veľmi vyloženými konzolami, ktoré sú podopierané osamelými prútovými 

prvkami po vzdialenosti 4,0m. Konštrukciu tvorí 8 polí s rozpätiami 48 + 6 x 60 + 48m, 

krajné polia sú navrhnuté tak, aby ich rozpätie vyhovovalo podmienke 0,8-násobku rozpätia 

hlavného poľa. Rozpätia jednotlivých polí sú určené tak, aby vznikli čo najmenšie násypy pri 

krajných oporách a most tak prirodzene zapadol do krajiny. Celková dĺžka nosnej 

konštrukcie je 459,0m a výška mosta je 32,3m. 

Z dôvodu veľkej výšky mosta nad terénom a tiež pomerne veľkému rozpätiu 

jednotlivých polí, bude most vybudovaný vysúvaním. Most je navrhnutý v miestach, kde 

diaľnica pôdorysne prechádza z oblúka cez prechodnicu až do priamej trasy. Z dôvodu 

zvoleného spôsobu výstavby je nutné navrhnúť mostovku s konštantnou krivosťou. Preto je 

pôdorysné vedenie nosnej konštrukcie nahradené časťou kružnicového oblúka 

s polomerom 9 250m. Aby bola dosiahnutá čo najpresnejšia aproximácia skutočnej trasy 

diaľnice, tak bol využitý program RailCAD, ktorý dokáže množinu bodov (v mojom prípade 

krivky rôznych krivostí) nahradiť kružnicovým oblúkom s najmenšími možnými 

odchýlkami. Aby bolo zachované skutočné vedenie trasy, tak nosná konštrukcia je rozšírená 
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o 0,9m, čím sa vytvorí dostatočná šírková rezerva pre prevedenie skutočného smerového 

riešenia pri zachovaní požadovaného šírkového usporiadania komunikácie. 

Výškové vedenie trasy taktiež nie je priame. Trasa na moste prechádza 

z údolnicového oblúka do priamej a následne do vrcholového oblúka. Z dôvodu vybraného 

spôsobu výstavby je nutné, aby bol spodný líc komory v priamke, preto je výšková zmena na 

nosnej konštrukcii realizovaná zmenou hrúbky hornej dosky mostovky. Zmena je 

realizovaná polygonálne v prvých dvoch poliach, odchýlky od skutočnej nivelety, ktoré sú 

menej ako 20mm,  sú upravené zmenou hrúbky vozovkového súvrstvia. Výška komory teda 

v prvom poli klesá z 4,575m na 4,400m, v druhom poli lineárne klesá z 4,400m na 4300mm. 

V ďalších poliach je výška konštantná a to 4,300m. 

I keď je trasa na moste v oblúku, tak vzhľadom na veľký polomer zakrivenia 

a návrhovú rýchlosť je podľa normy ČSN EN 736101 na moste povolený strechovitý sklon. 

Konštrukcia je vytvorená ako komorový nosník z dodatočne predpätého betónu. 

Súdržné prepínacie káble sú vedené v stenách komory a vyrovnávajú vlastnú tiaž mostu. 

Ďalej je doplnené voľné predpätie vedené vo vnútri komory, vyrovnávajúce ostatné stále 

zaťaženie. 

Keďže sa jedná o jedinú nosnú konštrukciu pre oba smery a rozpätia jednotlivých 

polí sú pomerne veľké, tak je potrebné navrhnúť malé množstvo podpier. Výhodou 

zvoleného spôsobu výstavby je, že všetky práce prebiehajú na pevnej zemi za oporou, preto 

je možné dodržať vysokú kvalitu práce a tiež sa znižuje riziko zranenia či úmrtia. Pretože sú 

konzoly podopierané osamelými prvkami, tak mostovka je vyľahčená a vzdušná, vzpery 

možno natrieť farbou a vytvoriť tak zaujímavý dizajn. 

Nevýhoda tohto riešenia vyplýva zo zvoleného spôsobu výstavby. Aby bolo možné 

mostovku vysunúť, tak je nutné dodržať stálu krivosť mostovky, čo nekorešponduje zo 

skutočným priestorovým vedením trasy, ktoré je pomerne zložité. Je preto potrebné 

vytvoriť opatrenia, aby sa vyhovelo podmienkam spôsobu výstavby a tiež skutočnému 

vedeniu trasy. Ďalšou nevýhodou je väčšia konštrukčná výška komorového nosníku, aby 

bolo možné mostovku vysunúť. 
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2.2 Varianta B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 – Varianta B – priečny rez 

 

Druhou možnosťou premostenia hlbokého údolia je prevedenie diaľnice pomocou 

dvojice samostatných trámových konštrukcií prebiehajúcich súbežne vedľa seba. V tomto 

prípade je nutné znížiť rozpätia jednotlivých polí, pričom je navrhnutých 11 polí 

s rozpätiami 35 + 9 x 45 + 35m. Rozpätie krajného poľa splňuje podmienku, že je jeho dĺžka 

je približne 0,8-násobok rozpätia hlavného poľa.  

Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 477m, čo je viac ako v predošlom prípade. 

Dôvodom väčšej dĺžky mosta je fakt, že konštrukčná výška dvojtrámového mosta je 2,4m, 

čím by pri rovnakej dĺžke premostenia ako vo variante A vznikli veľké násypy pri krajných 

oporách. Dĺžka premostenia je volená tak, aby most čo najprirodzenejšie zapadol do terénu 

a neboli nutné veľké násypy pri oporách. 

V priečnom smere je konštrukcia tvorená dvomi dvojtrámovými  mostmi. Trámy 

majú mierne sklonené steny a ich osová vzdialenosť je 7,450m. V trámoch je vedená 

súdržná predpínacia výstuž vyrovnávajúca vlastnú tiaž mostu. Horná doska je spádovaná 

podľa priečneho sklonu vozovku a to 2,5%. 

 Výhodou toho riešenia je predovšetkým jednoduchosť konštrukcie. Priečny rez 

neobsahuje žiadne dutiny ani výklenky, ktoré by bolo potrebné zložito debniť. Pretože sa 

tento typ konštrukcie využíva už mnoho rokov, tak existuje veľké množstvo spoločností 

vlastniacich technológiu a majúcich dostatočné skúsenosti pre výstavbu takéhoto typu 

mosta. Zároveň je možné v praxi overiť správanie sa konštrukcie z dlhodobého hľadiska.  



14 
 

 Most by bol budovaný pomocou výsuvnej skruže, čo by dovoľovalo kopírovať zložité 

priestorové vedenie komunikácie. Z toho dôvodu by v porovnaní s variantou A nemusela 

byť nosná konštrukcia rozširovaná a tiež konštrukčná výška mostovky by bola konštantná 

po celej dĺžke. 

V neposlednom rade možno za výhodu uvažovať fakt, že v prípade poškodenia 

jednej nosnej konštrukcie počas prevádzky je možné presunúť dopravu na nepoškodenú 

konštrukciu. 

 Hlavnou nevýhodou varianty s dvomi nosnými konštrukciami je veľké množstvo 

podpier. Rozpätie je polí je menšie ako vo variante A , zároveň je každá nosná konštrukcia 

uložená na oddelených podporách. Pri šikmom pohľade tak vniká les stojok, ktorý je veľmi 

nepriaznivý z estetického hľadiska.  

Pretože sa jedná o 2 konštrukcie, tak je nutné každý proces počas výstavby 

opakovať dvakrát, čo sa odrazí na časovej náročnosti stavby. Tiež môže vznikať problém 

s vydimenzovaním trámov nad podporou, z dôvodu malého množstva betónu v tlačenej 

oblasti prierezu. Je možné, že by bolo potrebné trámy v blízkosti podper rozšíriť. 
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2.3 Varianta C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 – Varianta C – priečny rez 

 

Ďalšou možnosťou prevedenia diaľnice cez údolie je pomocou dvoch samostatných 

komorových konštrukcií. Rovnako ako v predošlom prípade je navrhnutých 11 polí 

s rozpätiami 35 + 9 x 45 + 35m. Rozpätie krajného poľa splňuje podmienku, že je jeho dĺžka 

je približne 0,8-násobok rozpätia hlavného poľa. 

Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 477m, čo je viac ako vo variante A. Dôvodom 

väčšej dĺžky mosta je fakt, že konštrukčná výška mosta je 2,4m, čím by pri rovnakej dĺžke 

premostenia ako vo variante A vznikli veľké násypy pri krajných oporách. Dĺžka premos-

tenia je volená tak, aby most čo najprirodzenejšie zapadol do terénu a neboli nutné veľké 

násypy pri oporách. 

V priečnom smere je konštrukcia tvorená dvomi komorovými nosníkmi zo 

sklonenými stenami. Steny komory ako aj spodná doska sú v blízkosti podpier lineárne 

nábehované. V stenách komory je vedená súdržná predpínacia výstuž vyrovnávajúca 

vlastnú tiaž mostu. Horná doska je spádovaná podľa priečneho sklonu vozovku a to 2,5%. 

 Výhodou toho riešenia je jednoduchosť konštrukcie. Rovnako ako dvojtrámový most  

i komorová konštrukcia využíva už mnoho rokov, tak existuje veľké množstvo spoločností 

vlastniacich potrebnú technológiu a majúcich dostatočné skúsenosti pre výstavbu takéhoto 

typu mosta.  

 Most by bol budovaný pomocou výsuvnej skruže, čo by dovoľovalo kopírovať zložité 

priestorové vedenie komunikácie. Z toho dôvodu by v porovnaní s variantou A nemusela 
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byť nosná konštrukcia rozširovaná a tiež konštrukčná výška mostovky by bola konštantná 

po celej dĺžke. V porovnaní s variantou B odpadá problém v vydimenzovaním prierezu nad 

podporou, pretože v tlačenej oblasti sa nachádza dolná doska komorového prierezu. 

Ako v predošlom prípade možno za výhodu uvažovať fakt, že v prípade poškodenia 

jednej nosnej konštrukcie počas prevádzky je možné presunúť dopravu na nepoškodenú 

konštrukciu. 

 Hlavnou nevýhodou varianty s dvomi nosnými konštrukciami je veľké množstvo 

podpier. Rozpätie je polí je menšie ako vo variante A , zároveň je každá nosná konštrukcia 

uložená na oddelených podporách. Pri šikmom pohľade tak vzniká les stojok, ktorý je veľmi 

nepriaznivý z estetického hľadiska. Pretože sa jedná o 2 konštrukcie, tak je nutné každý 

proces počas výstavby opakovať dvakrát.  

 

2.4 Zhodnotenie variant 

 

Prvá zvolená varianta návrhu je konštrukčne najkomplikovanejšia a v praxi menej 

často využívaná, preto by mohol nastať problém pri hľadaní vhodnej realizačnej firmy 

schopnej túto konštrukciu vybudovať. Veľkou výhodou konštrukcie je ale fakt, že je možné 

vybudovať veľké rozpätie jednotlivých polí a pretože je celá diaľnica na jednej nosnej 

konštrukcii, tak celkové množstvo podpier je malé. Konštrukcia veľmi dobre zapadá do 

krajiny, nijakým spôsobom ju nenarušuje. Veľmi vyložené konzoly sú podopierané 

osamelými prvkami, takže mostovka je vyľahčená a vzdušná, vzpery možno natrieť farbou 

a vytvoriť tak zaujímavý dizajn. 

Pretože je možné mostovku vysunúť, tak všetky práce prebiehajú na pevnej zemi za 

oporou, čím je možné dodržať vysokú kvalitu práce a tiež sa znižuje riziko zranenia či 

úmrtia. Z časového hľadiska je možné takúto konštrukciu vybudovať v najkratšom čase.  

Druhá varianta je konštrukčne najjednoduchšia a veľmi využívaná pre stavbu 

cestných mostov. Z toho dôvodu by v porovnaní s variantou A  nemusela byť nosná 

konštrukcia rozširovaná a tiež konštrukčná výška mostovky by bola konštantná po celej 

dĺžke. 

Pretože sa jedná o trámovú konštrukciu, tak z dôvodu konštrukčnej výšky mostovky 

je nutné navrhnúť menšie rozpätia jednotlivých polí, čím sa zvýši množstvo podpier. Navyše 

budú vybudované 2 konštrukcie súbežne vedľa seba, čím sa počet podpier zdvojnásobí. 

Kombinácia veľkého množstva podpier spolu s pomerne veľkou výškou mosta nad terénom 

je z estetického hľadiska veľmi nepriaznivý jav, ktorý narušuje krajinu a pôsobí cudzo. 
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Keďže sa jedná o 2 konštrukcie, tak je nutné každý proces počas výstavby opakovať 

dvakrát, čo sa odrazí na časovej náročnosti stavby. Tiež môže vznikať problém 

s vydimenzovaním trámov nad podporou, z dôvodu malého množstva betónu v tlačenej 

oblasti prierezu. Je možné, že by bolo potrebné trámy v blízkosti podper rozšíriť, čo by 

znížilo efektivitu výstavby a tiež by sa to odrazilo na estetickej stránke mostu. 

Poslednou navrhnutou variantou je možnosť vybudovania 2 komorových nosníkov 

zo sklonenými stenami. Táto varianta je konštrukčne zložitejšia ako trámový most, avšak 

odpadá problém s dimenzovaním prierezu nad podporou, pretože v tlačenej oblasti 

prierezu sa nachádza masívna spodná doska komory. Tento typ mostu je v súčasnosti 

pomerne využívaný a vyskúšaný, preto existuje veľké množstvo spoločností schopných 

vybudovať takúto konštrukciu. Most by bol budovaný pomocou výsuvnej skruže, čo by 

dovoľovalo kopírovať zložité priestorové vedenie komunikácie. Jedná sa však o časovo 

náročné riešenie, pretože priečny rez je už pomerne zložitý a všetky práce je nutné 

zopakovať dvakrát. 

Rovnako ako u trámovej varianty je z dôvodu menšej konštrukčnej výšky mostovky 

nutné navrhnúť i menšie rozpätia jednotlivých polí, čím sa zvýši počet podpier. Keďže sa 

jedná o dve samostatné konštrukcie podpierané samostatne, tak vo výsledku vznikne veľké 

množstvo podpier, ktoré v kombinácii s pomerne veľkou výškou mosta nad terénom 

vytvárajú z estetického hľadiska veľmi nepriaznivý jav narušujúci krajinný ráz.  

Po zhodnotení jednotlivých variant po stránke konštrukčnej, funkčnej, estetickej ako 

i z hľadiska spôsobu i doby výstavby je za najhodnejšiu možnosť zvolená varianta A – 

jednokomorový nosník s veľmi vyloženými konzolami. Tento typ mostu najlepšie 

zapadá do krajiny, vďaka zvoleného spôsobu výstavby je možné konštrukciu vybudovať 

v najkratšom čase a zároveň odpadá nutnosť použitia veľmi ťažkých mechanizmov ako je 

výsuvná skruž. 
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3 Sprievodná správa 

 

3.1 Identifikačné údaje 

 

Stavba:     Komorový diaľničný most 

Lokalita:    Diaľnica D1, úsek medzi obcami Jánovce a Jablonov,   

     Slovenská republika 

Kraj:     Prešovský 

Okres:     Poprad 

Investor:    Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika 

Projektant:    Bc. Lukáš Bobek 

 

3.2 Základné parametre mosta 

 

Dĺžka mosta:       482,500m  

Dĺžka premostenia:      452,600m  

Dĺžka nosnej konštrukcie:     459,000m 

Priečny sklon:       2,5% 

Pozdĺžny sklon:      0,6% 

Uhol kríženia s prekážkou:     79,3° 

Uhol premostenia:      79,1° 

Uhol uloženia:       90° 

Celkový počet polí:      8  

Rozpätie polí:       48m + 6 x 60m + 48m 

Polomer zakrivenia konštrukcie v pôdoryse:   9 250m 

Výška mosta nad terénom:     32,300m 
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Stavebná výška mosta:     4,300 až 4,475 pre pole 1 a 2 

4,300m pre polia 3 až 8 

Šírka vozovky medzi obrubami:    2 x 12,950m 

Šírka núdzového chodníku:     1,000m na oboch stranách 

Šírka nosnej konštrukcie:     31,400m 

 

3.3 Šírkové usporiadanie komunikácie 
 

Jedná sa o diaľnicu kategórie D27,5/100. 

Spevnená krajnica:      3,50m 

Vodiaci prúžok:      0,25m 

Jazdný pruh:       2 x 3,75m 

Vodiaci prúžok :      0,75m 

Stredný deliaci pás:      3,50m 

Vodiaci prúžok :      0,75m 

Jazdný pruh:       2 x 3,75m 

Vodiaci prúžok:      0,25m 

Spevnená krajnica:      3,50m                 

Spolu:        27,50m 

 

Voľná šírka medzi zvodidlami pre jeden smere jazdy je 12,95m, pričom je v nej zahrnutá aj 

rezerva 0,45m potrebná pre vyrovnanie rozdielov medzi skutočným pôdorysným vedením 

trasy a osou nosnej konštrukcie. 

 

3.4 Zdôvodnenie stavby 

 

Predmetný úsek diaľnice Jánovce – Jablonov  bude súčasťou trasy diaľnice D1 

Bratislava – Žilina – Košice –štátna hranica Slovenskej republiky - Ukrajina. Komunikácia je 

navrhnutá v šírkovom usporiadaní D 27,5 s celkovou dĺžkou 18,5km. Na uvažovanom úseku 

sa nachádza 16 mostov a 1 tunel, ktorými sa prekonávajú rozličné prírodné prekážky ako aj 

iné komunikácie.  

Približne na 15,4km trasy (medzi obcami Doľany a Klčov) sa nachádza  široké údolie, 

ktoré je nutné prekonať mostným objektov. Údolím preteká Doliansky potok a tiež tadiaľto 
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vedie cesta III/018 170. Všetky prekážky budú prekonané jediným mostom s celkovou 

dĺžkou 482,5m. 

 

 

Obrázok 4 – Mapa uvažovaného úseku diaľnice D1 

 

 

 

Obrázok 5 – Umiestnenie navrhnutého mosta 
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4 Technická správa 
 

4.1 Charakteristika územia 
 

Záujmová oblasť sa nachádza v extraviláne. Jedná sa o široké údolie, ktorým 

prechádza cesta III/018 170 a zároveň ním preteká Doliansky potok. Územie je využívané 

na poľnohospodárske účely, preto počas výstavby nebude dochádzať z výrazným obme-

dzeniam životných podmienok obyvateľov okolitých obcí. Krajina má mierne svahovitý 

charakter, údolie je dobre prístupné. 

 

4.2 Prekonávané prekážky 
 

Hlavným dôvodom výstavby mostnej konštrukcie je prekonanie širokého údolia. 

Konštrukcia zároveň na kilometri 15,519 05 premosťuje komunikáciu tretej triedy číslo 

III/018 170 a na kilometri 15,579 96 kríži miestny Doliansky potok. Hladina vody v potoku 

dosahuje výšku maximálne 1m, potok bude využitý pre odvedenie povrchovej vody z mosta. 

 

4.3 Geologické podmienky 

 
V rámci prípravných prác bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. V miestach 

budúcich opôr a podpier boli vyhotovené jadrové vrty, slúžiace na stanovenie mocnosti 

ornice a tiež pre určenie mocnosti a druhu jednotlivých vrstiev základovej zeminy za 

účelom určenia základových pomerov. Hĺbka jednotlivých vrtov je volená 20 až 25m. 

Skladba podložia je nasledujúca: 

- 0 – 2m    íľ piesčitý 

- 2 – 8 m    hornina triedy R6 

- 8 – 12m    hornina triedy R5 

- 12 – 20m    hornina triedy R4 

- nad 20m    hornina triedy R3 

Hladina podzemnej vody sa pohybuje v hĺbke približne 10m.  

 

4.4 Geodetické zameranie 
 

Geodetické zameranie terénu bude realizované špecializovanou spoločnosťou. Na stave-

nisku bude vytýčených aspoň dvadsať pevných bodov slúžiacich na presné vytýčenie polohy 

základov. 
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4.5 Objekty a inžinierske siete 
 

Stavba sa nachádza v poľnohospodársky využívanej krajine, čím odpadá výskyt 

stavebných objektov. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete, preto 

nie je potrebné vytvárať preložky vedenia inžinierskych sietí. 

 

5 Stavebno-technické riešenie stavby 

 

5.1 Spodná stavba 

 
Spodná stavba je tvorená dvomi krajnými oporami a 7 medziľahlými podperami. 

Z dôvodu  nízkej únosnosti horných vrstiev základovej pôdy je zvolené založenie na vŕta-

ných pilotách s priemerom 900mm. Hĺbka založenia je volená tak, aby bola dosiahnutá 

zemina s dostatočnou únosnosťou. Piloty sú vytvorené ako železobetónové, použitý je betón 

triedy C25/30.  

Pod každou podperou je vyhotovená skupina 30 pilót, na ktorých je následne 

vybudovaný plošný železobetónový základ z betónu triedy C30/37. Pôdorysné rozmery 

základu sú 12,650 x 10,000m, výška základu je 2,700m. Horný povrch je spádovaný v sklone 

4% pre odvod vody z povrchu základu. 

Krajné opory sú tiež založené na skupine pilót, samotné opory sú vybetónované 

a spojené priamo s pilotami.  Opory šírky 5,7m sú vytvorené zo železobetónu. Použitý betón 

je triedy C35/45. Výška prvej opory je 4,0m, výška poslednej opory je 4,5m. Úložný prah je 

vyspádovaný v sklone 4% smerom k závernej stene. Záverná stena je výšky 5,2m a šírky 

1,0m. Navrchu je stena rozšírená, aby bolo možné uložiť mostný záver a tiež prechodovú 

dosku. Vďaka rozšíreniu závernej steny tiež vznikne dostatočne veľký priestor medzi 

stenou a priečnikom, slúžiaci ako prístup dovnútra komory. 

Proti zemnej vlhkosti je na rube opôr inštalovaná hydroizolácia. Odvodnenie opier je 

následne realizované pomocou drenážnej trúbky DN 250. 

Prechodová oblasť je vyriešená násypom zo zhutneného štrkopiesku 0/32. Tiež je 

navrhnutá prechodová doska dĺžky 8,0m a hrúbky 300mm. Prechodová doska je uložená na 

závernej stene, smerom od opory klesá v sklone 1:15. 

Mostné krídla sú riešené ako zavesené. Majú lichobežníkový tvar, sú vyrobené zo 

železobetónu a monoliticky spojené s oporami. Použitý betón je triedy C35/45. 

Železobetónové podpery sú vytvorené z betónu triedy C35/45. Výška podpier sa 

pohybuje od 11,0m do 28,0m. Prierez je po výške premenný. 
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5.2 Nosná konštrukcia 
 

Most je navrhnutý ako spojitá, dodatočne predpätá, monolitická konštrukcia 

komorového prierezu s  veľmi vyloženými konzolami. Z dôvodu veľkých namáhaní 

vznikajúcich počas výsuvu je mostovka vyrobená z betónu triedy C40/50. Konzoly sú vo 

vzdialenosti každých 4m podopierané prútovými železobetónovými vzperami, vyrobenými 

z betónu triedy C30/37. Mostovka je rozdelená na 8 polí, rozpätie prvého a posledného poľa 

je 48m, rozpätie ostatných polí je 60m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 459m.  

V mieste návrhu mostnej konštrukcie diaľnica pôdorysne prechádza z oblúka cez 

prechodnicu až do priamej trasy. Z dôvodu zvoleného spôsobu výstavby je nutné navrhnúť 

mostovku s konštantnou krivosťou. Preto je pôdorysné vedenie nosnej konštrukcie 

nahradené časťou kružnicového oblúka s polomerom 9 250m. Aby bolo zachované skutočné 

vedenie trasy, tak nosná konštrukcia je rozšírená o 0,9m, čím sa vytvorí dostatočná šírková 

rezerva pre prevedenie skutočného smerového riešenia pri zachovaní požadovaného 

šírkového usporiadania komunikácie. 

Výškové vedenie trasy taktiež nie je priame. Trasa na moste prechádza 

z údolnicového oblúka do priamej a následne do vrcholového oblúka. Z dôvodu vybraného 

spôsobu výstavby je nutné, aby bol spodný líc komory v priamke, preto je výšková zmena na 

nosnej konštrukcii realizovaná zmenou hrúbky hornej dosky mostovky. Zmena je 

realizovaná polygonálne v prvých dvoch poliach, odchýlky od skutočnej nivelety, ktoré sú 

menej ako 20mm,  sú upravené zmenou hrúbky vozovkového súvrstvia. Výška komory teda 

v prvom poli klesá z 4,575m na 4,400m, v druhom poli lineárne klesá z 4,400m na 4300mm. 

V ďalších poliach je výška konštantná a to 4,300m. Pozdĺžny sklon spodného líca mostovky 

je konštantný a to 0,57%. Pozdĺžny sklon horného povrchu je premenný, v prvom poli je 

sklon 0,26%, v druhom poli 0,41% a v ostatných poliach 0,57%. 

 Šírka hornej mostovkovej dosky je 31,400m. Horný povrch dosky kopíruje priečny 

sklon vozovky 2,5%. Hrúbka dosky je 300mm, v blízkosti stien komory lineárne narastá na 

500mm. Vyložené konzoly sú premenného prierezu s hrúbkou minimálne 250mm. 

Vyloženie konzol je 16,250m. Vo vzdialenosti každé 4m sú konzoly podopierané železo-

betónovými prefabrikovanými vzperami s prierezom 0,4 x 0,5m.  

Steny komory sú zvislé. Z dôvodu lepšieho dimenzovania prierezu je šírka stien 

komory a tiež hrúbka spodnej dosky premenná. Šírka stien je v strede poľa 600mm, od 

pätiny rozpätia smerom k podporovému priečniku lineárne narastá na 800mm. Hrúbka 

spodnej dosky v poli je 300mm, od pätiny rozpätia smerom k podporovému priečniku sa 

lineárne zväčšuje na 500mm. Šírka vonkajších okrajov stien komory je 8,100m. 
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 V stenách komory je vedená parabolicky trasovaná súdržná predpínacia výstuž. 

Každá stena obsahuje 6 káblov po 27 lán pevnostnej triedy Y1860 S7-15,7-A. Vo vnútri 

komory je vedená voľná predpínacia výstuž. 21 lanové káble sú ohýbané v deviátoroch 

nachádzajúcich sa v tretinách rozpätia jednotlivých polí. Použité prepínacie laná voľnej 

výstuže sú triedy Y1860 S7-15,7-A. 

Mostovka je nepriamo uložená pomocou podporových priečnikov. V pozdĺžnom 

smere sú všetky priečniky široké 3m a sú riešené ako prielezné.  Prielezné otvory majú tvar 

obdĺžnika so skosenými rohmi, pričom veľkosť otvorov je 2,25 x 1,5m. Podporové priečniky 

zároveň slúžia na kotvenie voľných predpínacích káblov použitých počas výstavby, ako i na 

kotvenie trvalých voľných káblov. 

 

5.3 Predpätie nosnej konštrukcie 

 

Mostovka je po celej dĺžke predopnutá súdržnými aj voľnými predpínacími káblami. 

Použitý predpínací systém je od spoločnosti Freyssinet. Súdržné káble sú parabolicky 

vedené v stenách komorového nosníku. Každá stena obsahuje 6 káblov po 27 lán, pričom sú 

použité stabilizované sedemdrôtové laná Y1860 S7-15,7-A. Laná sú uložené v oceľových 

fosfátovaných korugovaných hadiciach LFC, vďaka čomu je znížený koeficient trenia medzi 

lanom a hadicou počas napínania, čím sa znížia straty predpätia trením po dĺžke počas 

napínania konštrukcie. Priemer hadíc je 120mm. Kotvenie lán je realizované v aktívnych 

kotvách typu 27C15.  

 

 

 

 

 

Obrázok 6 – Detail kotvy Freyssinet 27C15 

 
Pretože je dĺžka mosta priveľká a nemožno predpínať celú mostovku na jedenkrát, 

tak je nutné predpínať postupne a jednotlivé laná vzájomne spojkovať. Spojkovanie lán 

prebieha vždy v pracovnej špáre, pričom sú využité pevné spojky typu CC 27C15. Pri návrhu 

je dodržaná zásada, že v pracovnej špáre je spojkovaných vždy iba 50% káblov, zároveň je 

predpínacia výstuž rovnomerne rozmiestnená po celej výške prierezu. 
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Obrázok 7 – Pevná spojka Freyssinet CC 27C15 

 

Napínanie káblov bude vždy prebiehať z jedného konca, v smere postupu betonáže. 

Maximálne napätie pri napínaní je 1476MPa, v prvom a poslednom poli je však znížené. 

Presné hodnoty napätia pre jednotlivé káble sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri 

napínaní je tiež uvažované s podržaním napätie a to po dobu 5minút. 

 Po zakotvení je realizované prečistenie káblových kanálikov s následnou injektážou. 

Injektáž bude realizovaná cez kotvy, odvzdušnenie kanálikov je navrhnuté v najvyšších 

miestach vedenia kanálikov. 

 

 Vo vnútri komorového nosníku je vedená polygonálne lomená voľná prepínacia 

výstuž. Káble sú ohýbané v deviátoroch umiestnených v strede rozpätia jednotlivých polí 

a sú kotvené v podporových priečnikoch.  Na predpätie sú využité 21 lanové káble umiest-

nené v HDPE trubke s priemerom 110mm. Káble sú zložené zo stabilizovaných sedem-

drôtových lán Y1860 S7-15,7-A.  Prvé a posledné pole mostu obsahu je 4 káble, v ostaných 

poliach je vedených 6 káblov. Na kotvenie sú využité aktívne kotvy 22C15 od spoločnosti 

Freyssinet. 

 

 

Obrázok 8 – Detail kotvy Freyssinet 22C15 

 

 Napínanie káblov bude prebiehať z jednej strany, maximálne napätie pri napínaní je 

1476MPa. Po zakotvení je realizované prečistenie káblových kanálikov s následnou 

injektážou.  Injektáž bude realizovaná cez kotvy. 
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5.4 Uloženie mosta 
 

Mostovka je každej podpere aj na krajných oporách uložená pomocou dvojice hrncových 

ložísk. Sú využité ložiská spoločnosti Freyssinet typu TETRON CD. 

Rozmiestnenie ložísk: 

    Ľavé ložisko     Pravé ložisko   

Opora 1       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 2       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 3       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 4       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 5   jednosmerne posuvné – GG               pevné ložisko - FX 

Podpera 6       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 7       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Podpera 8       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG 

Opora 9       všesmerné ložisko  - GL        jednosmerne posuvné – GG  

 

5.5 Mostné závery 
 

Na oboch koncoch nosnej konštrukcie sú umiestnené hrebeňové mostné závery typ 

CIPEC WP300 od spoločnosti Freyssinet. V mieste ríms sú závery zakrytované. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 – Hrebeňový mostný záver Freyssinet CIPEC WP 

 

5.6 Rímsy 
 

Na moste sa nachádzajú monolitické rímsy vytvorené z betónu triedy C25/30. Krajné 

rímsy sú široké 1,80m, pričom je na nich umiestnený núdzový a revízny chodník. Sklon 

horného povrchu rímsy je 2,5%, výška hrany rímsy nad vozovkou je 150mm. Stredná rímsy 

šírky 2,50m tvorí stredný deliaci pás oddeľujúci od seba jednotlivé smery jazdy. Povrch 

strednej rímsy je v sklone 4% a hrana rímsy je vo výške 150mm nad vozovkou. 
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5.7 Zvodidlá a zábradlie 
 

Na moste sú pre každý smer jazdy navrhnuté obojstranné zábradelné zvodidlá 

ZSNH4/H2. Zvodidlá sú upevnené pomocou pätných dosiek do ríms. Výška zvodidla nad 

vozovkou je 1,20m, výška horného okraja zvodnice od vozovky je 0,75m. Šírka zvodidla je 

uvažovaná 0,50m. Pretože sa na krajných rímsach nachádzajú núdzové chodníky, tak sú 

navrhnuté zvodidlá bez zvislej výplne. 

Na krajných rímsach sú nainštalované zábradlia výšky 1,10m zo zvislou výplňou. 

Medzera medzi jednotlivými prvkami výplne nesmie presiahnuť 120mm. Zábradlie je 

pomocou pätných dosiek kotvené do krajnej rímsy. 

 

5.8 Skladba vrstiev vozovky 

 

Asfaltový koberec mastixový         SMA 11  40mm 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu      ACL 16+  60mm 

Hydroizolácia         HI   10mm   

Vrstvy vozovky celkom:     110mm 

 

5.9 Odvodnenie mosta 
 

Odvodnenie povrchu vozovky je realizované priečnym a pozdĺžnym sklonom 

mostovky. Z povrchu je voda odvedená pomocou zabudovaných vpustí umiestnených po 

oboch stranách nosnej konštrukcie. Pozdĺžna vzdialenosť jednotlivých vpustí je 20m, voda  

je následne odvedená potrubím DN160 do hlavného pozdĺžneho potrubia DN250. Následne 

je voda odvedená do Dolianskeho potoka. 

 Pre návrh sú využité odvodňovače ACO HSD-5 500x500 s bočným odtokom DN160. 

Odvodňovač je zároveň navrhnutý tak, že je odvádza aj vodu z povrchu izolácie umiestnenej 

na povrchu nosnej konštrukcie. 

 

 

 

 

Obrázok 10 – Odvodňovač ACO HSC-5 s bočným odtokom 
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6 Statické riešenie 

 

6.1 Celková analýza konštrukcie 
 

Pre statickú analýzu v pozdĺžnom smere boli vytvorené 2 modely v programe Scia 

Engineer 16. Jedná sa o prútové modely, v ktorých je uvažované zo zmenou prierezu po 

dĺžke (nábehy stien, hornej a spodnej dosky komory). Nebolo uvažované zo statickým 

pôsobením prefabrikovaných vzpier, pretože sa nepodieľajú na prenose zaťaženia 

v pozdĺžnom smere. Vzpery sú uvažované iba ako stále rovnomerné zaťaženie. 

Prvý model bol vytvorený vo všeobecnej rovine XYZ. Tento model slúži na celkovú 

analýzu mostu, predovšetkým pre určenie statických veličín vznikajúcich od excentrického 

pôsobenia zaťaženia od dopravy (krútiaci moment, nerovnomerné reakcie v ložiskách 

a pod.). Súdržné predpätie bolo vymodelované pomocou zdrojovej geometrie v presných 

dráhach zodpovedajúcich skutočnému vedeniu káblov. Nepriame uloženie mostovky je 

zohľadnené nekonečne tuhými ramenami, ktoré sú vytvorené z oceľových prútov 

štvorcového prierezu 1 x 1m a objemovej hmotnosti 0kg/m3. Uloženie mostovky na 

ložiskách je viditeľné na nasledujúcom obrázku: 

 

 

 

Obrázok 11 – Rozmiestnenie ložísk 

 

 

Model obsahuje všetky účinky zaťažení, vrátane zaťaženia od dopravy a zaťaženie 

teplotou. Pre výpočet účinkov zaťaženia od dopravy je využitý modul „Pohyblivé zaťaženie“. 

 

 

Obrázok 12 – Prútový model so súdržnou predpínacou výstužou 
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Obrázok 13 – Pohľad na renderovaný model 

 

Pre časovo závislú analýzu TDA bol vytvorený druhý prútový model v rovine XZ. 

Model je využitý pre časovú analýzu zmien predpätia v konštrukcii, ako aj pre získanie 

výsledných veličín pre posúdenie konštrukcie na ohyb. V tomto modeli bolo tiež uvažované 

s účinkami od zmeny teploty. Zaťaženie od dopravy je modelované  pomocou modulu 

„Pohyblivé zaťaženie“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 – Prútový model pre časovo závislú analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15 – Pohľad na renderovaný model pre TDA 
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6.2 Riešenie v priečnom smere 

 

Pre statickú analýzu mostovky v priečnom smere bol v programe Scia Engineer 16 

vytvorený doskostenový model reprezentujúci jedno pole mostu. Tentokrát už je uvažované 

so statickým pôsobením prefabrikovaných vzpier, ktoré sa podieľajú na prenose zaťaženia 

v priečnom smere. Vzpery sú namodelované ako prútové prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16 – Doskostenový model pre posúdenie priečneho smeru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 17 – Pohľad na renderovaný model zo spodnej strany 
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7 Použité materiály 

 

7.1 Betón 
 

Podkladový betón:    C12/15 – trieda prostredia XC2 

Piloty:      C25/30 – trieda prostredia XC2, XA1 

Základové patky:    C30/37 – trieda prostredia XC2, XA1 

Opory a podpery:    C35/45 – trieda prostredia XC4, XD2,XF2 

Mostné krídla:     C35/45 – trieda prostredia XC4, XD2,XF2 

Komorová nosná  konštrukcia:  C40/50 – trieda prostredia XC4, XD1, XF2 

Prefabrikované vzpery:   C30/37 – trieda prostredia XC4, XD1, XF2 

Monolitické rímsy:    C25/30 – trieda prostredia XC4, XD3, XF4 

 

7.2 Betonárska výstuž 
 

Pre návrh je použitá rebierková betonárska výstuž triedy B500B. 

 

7.3 Predpínacia výstuž 

 

Súdržné aj voľné prepínacie káble sú tvorené stabilizovanými sedemdrôtovými 

predpínacími lanami pevnostnej triedy Y1860 S7-15,7-A. 

V podporovom priečniku sú použité prepínacie tyče Freyssinet SAS 950/1050 47WR. 
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8 Postup výstavby 

 

8.1 Prípravné práce 

 

Pred zahájením výstavby budú jednotlivé časti konštrukcie vytýčené špecializovanou 

spoločnosťou. Na stavenisku bude vytýčených aspoň dvadsať pevných bodov slúžiacich na 

presné vytýčenie polohy základov. 

Nasleduje skrývka vrstvy ornice hrúbky 200mm a výkop základových pätiek pod 

všetkých oporami a podperami. Tiež je potrebná úprava terénu za prvou oporou, pretože 

v týchto priestoroch bude prebiehať betonáž jednotlivých častí mostovky. 

Po vyvŕtaní hlbinných pilót sú pilóty vyarmované a vybetónované, ďalej výstavba 

pokračuje vystužením a vybetónovaním základových pätiek pod podperami. Krajné opory 

sú vybetónované priamo na pilótach, opory sú vystavané len do výšky úložného prahu, aby 

bolo možné mostovku vysunúť.  

V poslednej fáze sú tiež vybetónované všetky podpery, pre urýchlenie výstavby je 

možné použiť posuvnú samonosnú skruž. Na jednotlivé opory aj podpery sú osadené 

výsuvné teflónové bloky, vďaka ktorým bude možné mostovku umiestniť do finálnej polohy. 

 

8.2 Nosná konštrukcia 

 

Betonáž nosnej konštrukcie prebieha vo forme situovanej za prvou oporou. V prvej 

fáze tvorby priečneho rezu je vystužená a vybetónovaná spodná doska komory spolu zo 

stenami komorového nosníka. Nasleduje betonáž podporových priečnikov a diafragiem 

slúžiacich pre vedenie a kotvenie voľnej predpínacej výstuže. Zároveň sú do kanáliku na 

spodnom okraji komory uložené prefabrikované vzpery, ktoré sú dočasne podpierané 

skružou. Na záver je vystužená a vybetónovaná horná mostovková doska. 3 dni po betonáži 

hornej dosky sú napnuté súdržné káble vedené v stenách komorového nosníka. Je 

napnutých 50% súdržných káblov nachádzajúcich sa v danom poli. Napínané káble sú 

kotvené v pracovnej špáre, v ďalšej fáze budú na kotvy naspojkované káble vedúce 

segmentmi vybudovanými v ďalších fázach výstavby. Káble, ktoré v tejto fáze nie sú 

napnuté budú vyhnuté a uložené na povrchu existujúceho segmentu. 

V ďalšej fáze sa skruž posunie ďalej a postup výstavby prebieha rovnako ako u prvého 

segmentu. Zároveň prebieha priečne predpätie prvého segmentu, ako aj inštalácia 

predpínacích tyčí v podporovom priečniku. Po 3 dňoch od betonáže hornej dosky druhého 
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segmentu sú napnuté súdržné káble druhej fázy. Postup napínania je rovnaký ako 

v predošlej fáze. V tomto momente je už prvý vybetónovaný segment obsahuje 100% 

napnutých súdržných káblov, druhý segment je napnutý na 50%. Nasledujúci deň sú 

napnuté voľné prepínacie káble umožňujúce výsuv mostovky. Následne je osadený výsuvný 

nos redukujúci konzolový moment vznikajúci nad prvou podporou počas výsuvu. Výsuvný 

nos dĺžky 48m je upevnený pomocou predpínacích tyčí ku krajnému podporovému 

priečniku. 

Počas nasledujúcich troch dní prebieha výsuv mostovky. Smer vysúvania je volený od 

obce Jánovce k obci Jablonov. Je vysunutý celý prvý betónovaný segment, počas betonáže 

ďalších častí mostovky je segment uložený na podporách priamo na podporových 

priečnikoch. 

Postup výstavby sa cyklicky opakuje až do doby, pokiaľ nebude vysunutá celá dĺžka 

mostovky. Vždy je v jednom cykle vysunutý celý vybetónovaný segment.  

V druhom a treťom poli mostu budú postavené dočasné montážne podpery. Na 

podperách budú umiestnené hydraulické lisy, ktoré budú silou 9000kN podporovať 

mostovku v dobe betonáže štvrtého a piateho segmentu. V ďalších fázach výstavby nie sú 

montážne podpery potrebné. Počas výsuvu budú lisy uvoľnené a preto na montážne 

podpery budú pôsobiť iba zvislé sily. 

Po  vysunutí celej dĺžky mostovky nasleduje odstránenie výsuvného nosa a tiež 

dočasných predpínacích káblov. Odstránená predpínacia výstuž sa čiastočne použije na 

voľné trvalé predpätie, zvyšok výstuže sa použije pri stavbe ďalšieho mosta. Zároveň 

dochádza k odstráneniu výsuvných blokov a uloženiu mostovky na finálne ložiská. 

 

8.3 Údaje o predpínaní 

 

Mostovka je po celej dĺžke predopnutá súdržnými aj voľnými predpínacími káblami. 

Použitý predpínací systém je od spoločnosti Freyssinet. Súdržné káble sú parabolicky 

vedené v stenách komorového nosníku. Každá stena obsahuje 6 káblov po 27 lán, pričom sú 

použité stabilizované sedemdrôtové laná Y1860 S7-15,7-A. Laná sú uložené v oceľových 

fosfátovaných korugovaných hadiciach LFC, vďaka čomu je znížený koeficient trenia medzi 

lanom a hadicou počas napínania, čím sa znížia straty predpätia trením po dĺžke počas 

napínania konštrukcie. Priemer hadíc je 120mm. Kotvenie lán je realizované v aktívnych 

kotvách typu 27C15.  
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Pretože je dĺžka mosta priveľká a nemožno predpínať celú mostovku na jedenkrát, 

tak je nutné predpínať postupne a jednotlivé laná vzájomne spojkovať. Spojkovanie lán 

prebieha vždy v pracovnej špáre, pričom sú využité pevné spojky typu CC 27C15. Pri návrhu 

je dodržaná zásada, že v pracovnej špáre je spojkovaných vždy iba 50% káblov, zároveň je 

predpínacia výstuž rovnomerne rozmiestnená po celej výške prierezu. Presné vedenie 

predpínacích káblov je uvedené v prílohe P2 – Výkresová dokumentácia. 

Napínanie káblov bude vždy prebiehať z jedného konca, v smere postupu betonáže. 

Maximálne napätie pri napínaní je 1476MPa, v prvom a poslednom poli je však znížené. 

Presné hodnoty napätia pre jednotlivé káble sú uvedené v prílohe P2 – Výkresová 

dokumentácia. Pri napínaní je tiež uvažované s podržaním napätia a to po dobu 5minút. 

 Po zakotvení je realizované prečistenie káblových kanálikov s následnou injektážou. 

Injektáž bude realizovaná cez kotvy, odvzdušnenie kanálikov je navrhnuté v najvyšších 

miestach vedenia kanálikov. 

  

Vo vnútri komorového nosníku je vedená polygonálne lomená voľná prepínacia výstuž. 

Káble sú ohýbané v deviátoroch umiestnených v strede rozpätia jednotlivých polí a sú 

kotvené v podporových priečnikoch.  Na predpätie sú využité 21 lanové káble umiestnené 

v HDPE trubke s priemerom 110mm. Káble sú zložené zo stabilizovaných sedemdrôtových 

lán Y1860 S7-15,7-A.  Prvé a posledné pole mostu obsahu je 4 káble, v ostaných poliach je 

vedených 6 káblov. Na kotvenie sú využité aktívne kotvy 22C15 od spoločnosti Freyssinet. 

 Napínanie káblov bude prebiehať z jednej strany, maximálne napätie pri napínaní je 

1476MPa. Po zakotvení je realizované prečistenie káblových kanálikov s následnou 

injektážou. Injektáž bude realizovaná cez kotvy. 

 

Počas výsuvu je použitá voľná predpínacia výstuž. Navrhnuté sú priame prepínacie 

káble, ako aj káble polygonálne lomené. Presné vedenie predpínacích káblov je uvedené v 

prílohe P2 – Výkresová dokumentácia. Sú použité 27 lanové káble, v jednom prípade je 

použitý 31 lanový kábel. Káble sú vždy vedené cez 2 polia, prekotvenie káblov je 

realizované v podporových priečnikoch. 

Napínanie káblov bude vždy prebiehať z jedného konca, v smere postupu betonáže. 

Maximálne napätie pri napínaní je 1476MPa. Pri napínaní je tiež uvažované s podržaním 

napätie a to po dobu 5minút. 
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8.4 Dokončovacie práce 

 

Výstavba pokračuje vybudovaním ríms a inštaláciou zvodidiel. Následne sú predopnu-

té trvalé voľné prepínacie káble. V ďalších fázach výstavby sú aplikované vrstvy vozovky, 

tiež sú vybetónované záverné steny, prechodové dosky a mostné krídla. Tiež prebieha 

inštalácia odvodňovacích zariadení, vodorovného značenia a podobne. 

Ďalej sú prevedené násypy v miestach opôr, ohumusovanie svahov a následným 

vysadením trávnatého porastu. 
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9 Záver 

 

V diplomovej práci bol realizovaný návrh a posúdenie diaľničnej estakády cez široké 

údolie, prevádzajúcej diaľnicu úsek diaľnice D1 medzi slovenskými obcami Doľany a Klčov. 

Boli navrhnuté tri varianty riešení – komorový most s veľmi vyloženými konzolami, dvojica  

trámových mostov a dvojica komorových mostov. Jednotlivé návrhy boli navzájom 

porovnané a za najhodnejšiu variantu je vybratý jednokomorový predpätý most s veľmi 

vyloženými konzolami. 

Komorový most bol následne podrobne analyzovaný pomocou programu Scia 

Engineer 16. Pri výpočte je zohľadnený vplyv spôsobu výstavby,  ako aj časovo závislá 

analýza TDA. Jednotlivé fázy výstavby sú posúdené na medzné stavy, čím je dokázané, že 

konštrukciu  je možné vybudovať zvoleným spôsobom. Konštrukcia je posúdená z hľadiska 

medzných stavov použiteľnosti a únosnosti i v čase životnosti, ktorá je uvažovaná na 100 

rokov. Most je vyhovujúci po celú dobu životnosti.  

Zaujímavý je zvolený spôsob výstavby. Mostovka je vybudovaná vysúvaním. Metóda 

spočíva vo výrobe segmentov vo forme situovanej za oporou. Každý segment je kontaktne 

betónovaný voči predchádzajúcemu, po zatvrdnutí betónu je predpínacími káblami 

pripnutý k zvyšku konštrukcie zhotovenej v predošlých fázach výstavby. Následne je 

mostovka vysunutá na vzdialenosť rovnajúcu sa dĺžke segmentu. Postup sa opakuje do 

doby, než je vysunutá celá dĺžka mostovky. Tento spôsob výstavby je veľmi rýchly 

a efektívny, počas stavby nedochádza poškodzovaniu krajiny v údolí.  

Výsledkom práce je podrobný statický výpočet, ako aj prehľadná výkresová 

dokumentácia, či 3D vizualizácie mostu, vytvorenej za účelom lepšej reprezentácie na 

zvoleného návrhu. 
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