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Na Slovensku pokračuje výstavba rychlostní 

silnice R1. Na celkem 52km úseku mezi Nitrou 

a Banskou Bystricou vyroste 74 mostů. Architekti, 

projektanti a stavbaři zde využívají nejmoderněj-

ší a nejzajímavější technologické postupy pro 

jejich výstavbu. Technologickou specialitou byla 

metoda vysouvání nosné konstrukce, na území 

Slovenska použita teprve potřetí. Svoji premiéru 

měla zase téměř 140 m dlouhá výsuvná skruž 

z Portugalska. ❚ Construction continues 

on the R1 expressway in Slovakia. Seventy 

four bridges will be built on a total of 52 km 

between Nitra and Banská Bystrica. Architects, 

designers and builders use the most modern 

and interesting technological procedures for 

their work. A technological speciality was the 

incremental launching method – used only for the 

third time in Slovakia. The premiere of an almost 

140 m long extensible form from Portugal.

Rychlým tempem postupuje na Slo-

vensku výstavba nového úseku rych-

lostní komunikace R1. PPP projekt byl 

zahájen na podzim 2009. Na 52 km 

rychlostní silnice mezi Nitrou a Ban-

skou Bystricou bude pro řidiče připra-

veno také sedmdesát čtyři mostních 

objektů – vzhledem k jejich vysoké-

mu počtu mohli okolo projíždějící sle-

dovat na stavbách všechny nejpouží-

vanější technologické postupy výstav-

by betonových mostů, které současná 

doba nabízí.

Projekt je rozdělen na čtyři stavby: Ni-

tra-Selenec, Selenec-Beladice, Beladi-

ce-Tekovské Nemce a samostatný se-

verní obchvat Banské Bystrice. Mosty 

na jednotlivých úsecích tvoří monolitic-

ké i prefabrikované konstrukce. Jejich 

řešení jako celku i jednotlivým detailům 

věnovali architekti, projektanti i stavba-

ři výjimečnou pozornost.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Řešení nadjezdů 

První představu o estetickém řešení 

a technické kvalitě dávají většinou nad-

jezdy rychlostní komunikace. Na R1 

jsou nadjezdy tvořeny jednotrámovou 

konstrukcí podepřenou štíhlými stojka-

mi s hlavicemi. Jak napojení vnějších 

konzol mostovky, tak i hlavice podpěr 

jsou zakřiveny a jejich obrysové křivky 

jsou u všech nadjezdů stejné. Totož-

ná je i šířka trámu, mění se pouze dél-

ka vyložení konzol. Stejné uspořádání 

mají také podpěry, které se liší jen dél-

kou přímé části. 

Typické nadjezdy jsou čtyřpolové 

s rozpětím do 23 m. Jeden nadjezd 

tvoří integrovaný jednopolový most, 

dva mosty mají pět a sedm polí. 

Přesypané mosty

Bylo-li to vhodné, navrhli projektanti 

úsporné přesypané mosty malých roz-

pětí. Tam, kde je dostatečný nadnásyp, 

budou sloužit přesypané obloukové 

konstrukce sestavené ze dvou oblou-

kových segmentů. Na klenby navazu-

jí křídla sledující jejich zakřivení. Vzhle-

dem k napojení na svah násypu jsou 

konstrukce projektovány jako kolmé, 

krajní segmenty jsou vytvořeny součas-

ně s římsou. 

V místech bez dostatečného nad-

násypu jsou použity klasické rámové 

konstrukce se svahovými křídly.

Mosty malých rozpětí

Na R1 jsou na tomto typu mostů po-

užity deskové nebo rámové konstruk-

ce. U objektů o více polích byly vybu-

dovány konstrukce tvořené lichoběž-

níkovou deskou podepřenou štíhlými 

podpěrami.

Prefabrikované konstrukce

Konstrukce sestavené z prefabrikova-

ných nosníků a spřažené desky jsou 

navrženy s podporovými příčníky. Ty 

umožňují nepřímé podepření. Příčníky 

mají větší výšku než nosníky a podpě-

ry se vyznačují šestiúhelníkovým prů-

řezem.

Monolitické dvoutrámové 

konstrukce

Klasické dvoutrámové konstrukce 

s koncovými příčníky jsou podepřené 

dvojicemi štíhlých stojek šestiúhelníko-

vého průřezu.

VÝZNAMNÉ MOSTNÍ 

KONSTRUKCE

1. úsek Nitra, západ–Selenec 

Vstupní branou do nového úseku R1 je 

nadjezd, který přemosťuje nejen vlastní 

rychlostní komunikaci, ale i rampy křižo-

vatky. Jde o spřažený ocelový oblouko-

MOSTY SLOVENSKÉ R1 – DŮRAZ NA KVALITU, RYCHLOST 

VÝSTAVBY A ESTETIKU ❚ BRIDGES OF THE SLOVAK R1

– EMPHASIS ON QUALITY, SPEED OF CONSTRUCTION 

AND  AESTHETICS
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vý most s rozpětím 70,57 m. Mostov-

ka je zavěšena na okrajích na dva plo-

ché oblouky. Samotný oblouk je vy-

plněný betonem a k základům je při-

pojen bez použití ložisek. Patky jsou 

spojeny s koncovými příčníky tlačený-

mi vzpěrami. Závěsy mají proměnný 

sklon (obr. 2). 

Při výstavbě mostu byla nejprve 

na podpůrné skruži sestavena z po-

délných nosníků a příčníků ocelo-

vá mostovka. Následně se vybudova-

la skruž pro vytvoření oblouku. Na to 

navazovala montáž oblouku, šikmých 

vzpěr a betonáž tzv. koncových příční-

ků. Pak už zbývalo vyplnit oblouk be-

tonem a napnout závěsy. 

Oblouky, závěsy a římsové nosníky 

mají stříbrnou barvu a jsou opticky do-

minantní oproti podélným nosníkům 

a příčníkům v šedozelené barvě. 

Přímo v Nitře přemosťuje Průmyslo-

vou ulici 1 165 m dlouhý mostní ob-

jekt, který se skládá ze dvou dilatač-

ních celků. 

Dilatačný celek DC1 přechází želez-

niční trať Šurany–Nitra, Zelenu ulicu 

a silnici I/64, dále pak vede souběžně 

nad Priemyselnou ulicou. Začátek dila-

tačního celku je na opoře č. 1 a konec 

na pilíři č. 21, který je společný s dila-

tačním celkem DC2. 

Dilatační celek DC1 je navržený ze 

dvou samostatných, souběžných 

mostů s jednokomůrkovou konstrukcí, 

která je realizovaná technologií vysou-

vání nosné konstrukce od opory č. 1 

k podpěře č. 21. Je to teprve potře-

tí v historii, kdy byla na území Sloven-

ska použita tato technologie podobná 

té, která byla použita na stavbě mostu 

u Povážské Bystrice. Most se vysou-

val pomocí „lehkého“ ocelového vy-

souvacího nosu, který snižuje namá-

hání mostu během výsunu. Redukuje 

tím také tzv. konzolové ohybové mo-

menty. Kvůli zrychlení výstavby se vy-

souvaly oba mosty současně, což zvy-

šuje nároky na počet technologických 

částí. Z technologických důvodů jsou 

použity dvě vysouvací zařízení, osaze-

né na krajní opěře 1 a uprostřed mos-

tu na podpěře 11. Zde byla vybudová-

na dočasná konstrukce zajišťující sta-

bilitu pilíře během výsunu, která bude 

následně odstraněna.

Dilatačný celek DC2 je navržený s jed-

nou nosnou konstrukcí pro oba směry. 

Na DC1 navazuje na podpěře 21, 

překračuje řeku Nitru a končí na kraj-

ní opěře 26. Celková délka nosné kon-

strukce DC2 je 367 m a skládá se ze 

tří polí o rozpětí 85 m a dvou krajních 

polí o rozpětí 56 m. Příčný řez je tvoře-

ný trojkomůrkovou konstrukcí s dolním 

náběhem proměnné výšky. Výstavba 

mostu probíhá technologií letmé beto-

náže za pomocí betonářských vozíků, 

které betonují konstrukci symetricky 

od podpěry na obě strany, přičemž je-

den betonážní takt je 5 m. Na závěr se 

tato jednotlivá „vahadla“ propojí uzaví-

racími lamelami.

Na celém mostě budou z obou 

stran osazeny protihlukové stěny výšky 

4 m. 

2. úsek Selenec–Beladice 

Dominantou druhého úseku budova-

né R1 je zcela určitě monolitický obou-

směrný most přes Hosťovský potok. 

Objekt celkové délky 960 m tvoří spoji-

tý nosník o sedmnácti polích s rozpětí-

mi od 33 do 69 m. Nejvyšší pilíř dosahu-

je výšky 35 m. Jde o jedinou konstrukci 

proměnné výšky na tomto úseku. Nos-

nou část tvoří v příčném řezu komoro-

vý nosník s velmi vyloženými konzolami 

podepíranými prefabrikovanými vzpě-

rami. Nosník je společný pro oba dva 

směry R1, což představuje šířku nosné 

konstrukce 24,5 m.

Stavba mostu probíhala postupně. 

Nejprve byl vybetonován základní ko-

morový průřez do bednění zavěšené-

ho na výsuvné skruži situované nad 

nosnou konstrukcí. Na něj se následně 

osadily prefabrikované vzpěry a vybe-

tonovala deska mostovky. 

Stavba komorového nosníku je jedním 

z největších unikátů na celé R1. Pro jeho 

realizaci si dodavatel vypůjčil výsuvnou 

skruž od společnosti BERD (obr. 1). Ce-

lý systém váží 180 t a z Portugalska ho 

přivezlo přes osmdesát kamionů. Skruž 

má délku téměř 140 m a podobné zaří-

zení nebylo doposud na Slovensku po-

užito. Skruž je vždy konstruována pro 

danou vzdálenost pilířů. V jednom beto-

nážním taktu se na popisovaném mos-

tu budovalo jedno pole mostovky o dél-

ce 69 m, což trvalo 21 dnů. 

Moderní skruž představuje oproti běž-

ným typům ekonomičtější konstrukci 

s delší životností, protože používá před-

pětí pro eliminaci průhybů. Technolo-

gii výsuvné skruže lze použít pro komo-

rovou nosnou konstrukci i pro dvoutrá-

movou konstrukci mostu. Není zde nut-

né stavět dočasné montážní podpě-

ry, jak tomu bývá u omezených rozpětí 

skruží v případě jiných technologií. 

Nová generace výsuvných skruží se 

navíc vyznačuje lehčí konstrukcí, a te-

dy i snadnější manipulací. Jedná se 

o typ se samočinným předpínáním, 

které slouží k vyrovnávání deforma-

cí od změn zatížení skruže při výstav-

bě. Tento systém proto vede k dosažení 

vyšší přesnosti konstrukce, než umož-

ňuje „klasická“ skruž. Systém předpí-

nání je řízen přes počítač, a to urychlu-

je reakci v případě indikace deformace. 

Doplňuje jej také aretační systém pro 

případ závady.

Nosná část skruže se pro použití 

na různých stavbách nemění. Spodní 

závěsné díly s bedněním je třeba upra-

vit dle konkrétní nosné konstrukce. Pro 

práci se skruží je zapotřebí zhruba de-

Obr. 1 Výsuvná skruž portugalské společnosti BERD ❚ Fig. 1 Extensible form 

of Portuguese company BERD

Obr. 2 Obloukový most na počátku nového úseku R1 ❚ Fig. 2 Arch bridge 

at beginning of new R1 section
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set lidí, manipulace a kontrola předpí-

nání je již záležitost pro jednoho pra-

covníka.

Krajní pole byla následně vybudo-

vána pomocí pevné skruže. Pilíře by-

ly betonovány do bednění, v každém 

taktu do výšky 5,4 m. 

Další mosty druhého úseku

Ještě než řidič ve směru od Nitry přije-

de k mostnímu objektu zhotovenému 

pomocí výsuvné skruže, přejede několik 

dalších mostů. Prvním větším z nich je 

372 m dlouhý dvoutrámový most, kte-

rý byl postaven na spodní výsuvné skru-

ži (obr. 3). 

Následuje 760 m dlouhý přejezd, kde 

byla využita technologie letmé montá-

že. Předem vyrobené prefabrikáty by-

ly postupně připínány k již hotové kon-

strukci pomocí speciálního jeřábu. Zdvi-

hacímu zařízení se musely přizpůso-

bit i hlavice pilířů, aby na ně jeřáb mo-

hl „našlapovat“. Jde o dvě souběžné 

konstrukce o čtrnácti polích s rozpětí-

mi od 33,5 do 61 m. Celkem na ně by-

lo využito 674 segmentů, které doda-

vatel přivezl na kamionech z Brandýsa 

nad Labem. (Pro ilustraci – mostní nos-

ná konstrukce byla hotová za šest mě-

síců.) Za tímto objektem se nachází dal-

ší téměř 500 m dlouhý most z prefabri-

kovaných I nosníků. 

Za mostem přes Hosťovský potok bu-

dovaným pomocí výsuvné skruže řidi-

či minou ještě přejezd přes Čerešňov-

ský potok o délce 355 m postavený ta-

ké z prefabrikovaných I nosníků.

3. úsek Beladice–Tekovské 

Nemce 

Na třetím úseku nové R1 stojí za zmín-

ku dva mosty. Ten nad Majerským po-

tokem má délku 190 m a přemostě-

ní tvoří dva souběžné mosty sestavené 

z ocelových nosníků, které jsou spřaže-

ny s železobetonovou mostovkou. Díly 

o pěti polích s rozpětími od 30 do 40 m 

sestavili dělníci z pěti podélných nos-

níků. Podporují je příčníky usazené 

na dvojicích štíhlých šestiúhelníkových 

stojek.

Druhým objektem je trámový most 

o délce 270 m přes Olichovský potok. 

K jeho realizaci byla použita výsuv-

ná skruž, s kterou byl postaven most 

v Povážské Bystrici. Rámové konstruk-

ce souběžných mostů (nepřímo pode-

přený dvoutrámový nosník proměn-

né výšky; bez ložisek na pilířích) mají 

sedm polí s rozpětími od 33 do 41 m. 

4. úsek severný obchvat Banské 

Bystrice

Oproti nadjezdům popsaným v úvodu 

článku lze u nadjezdu v Banské Bystri-

ci nalézt mírné odchylky. Jde sice o po-

dobné konstrukční uspořádání, ovšem 

čtyřpolová konstrukce by v tomto pří-

padě nebyla proporční. Projektanti zde 

proto navrhli dvoupolovou konstruk-

ci s rozpětími 30 + 27,5 m, která jsou 

ztužena parabolickými náběhy. Jedno-

trámová konstrukce je podepřena štíh-

lou stojkou konstantního průřezu.

V článku jsme se vzhledem k charak-

teru stavby nevěnovali městským kři-

žovatkám. To můžeme napravit prá-

vě u čtvrtého úseku. V Banské Bystrici 

jsou navrženy dvě komplikované měst-

ské křižovatky v převážné části vedené 

po mostech. 

U první křižovatky Rudlovská jde 

o jednotrámové konstrukce proměn-

né výšky. Druhá – křižovatka Kostiviar-

ska – je tvořena dokonce šesti mosty 

(obr. 4). Mimo tří jednopolových mostů 

zde na řidiče čekají tři estakádní mos-

ty délek 54 až 232 m. Řešení kon-

strukcí vychází z možností jednotlivých 

nadjezdů. Protože mosty mají rozpě-

tí až 35,2 m, nosná konstrukce by-

la naplánována vyšší a podpěry ma-

jí větší tloušťku. Konstrukci mostu tvo-

ří jednotrám podepřený štíhlými stojka-

mi s hlavicemi.

Základní informace o stavbě: 

Název 

stavby

Koncese na projektování, výstavbu, 

financování, provoz a údržbu rychlostní 

komunikace R1: Nitra–Tekovské Nemce 

a Bánská Bystrica – severný obchvat

Veřejný 

obstaravatel

Ministertsvo dopravy, výstavby 

a regionálního rozvoje SR

Koncesionář Granvia, a. s.

Generální 

dodavatel

Granvia Construction, s. r. o. 

(člen Skupiny Eurovia CS)

Projektant Dopravoprojekt, a. s., Valbek, spol. s r. o. 

Více informací na: www.ppp.r1.sk

Ing. Michal Sýkora

Eurovia CS, a. s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

tel.: 224 951 349

Obr. 3 Podpěry a ložiska dvoutrámového mostu postaveného na spodní výsuvné skruži ❚ Fig. 3 Dual-beam bridge 

supports and saddles set on lower extensible form

Obr. 4 Křižovatka Kostiviarska v Banské Bystrici tvořená šesti mosty ❚ Fig. 4 Kostiviarska Interchange at Banská Bystrice, 

comprised of six bridges
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