
DÁLNICE D1, JÁNOVCE–JABLONOV I. ÚSEK, MOST 

NA DÁLNICI NAD ILIAŠOVSKÝM POTOKEM ❚ D1 HIGHWAY, 

JÁNOVCE – JABLONOV I. PART, HIGHWAY BRIDGE OVER THE 

ILIAŠOVSKÝ STREAM
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Ve  Slovenské republice pokračuje výstavba 

dálnice D1. V  rozestavěném I. úseku části 

Jánovce–Jablonov je největším mostem objekt 

205. Jedná se o  dálniční most o  osmi polích 

s  maximálním rozpětím 54 m při celkové 

délce 407 m. Výstavba mostu probíhala meto-

dou vysouvání. ❚ The construction of D1 

highway in Slovakia continues. In the first part 

of D1, Jánovce – Jablonov, currently under 

construction, the bridge structure no. 205 is 

the biggest bridge structure. It is an eight span 

highway bridge, with the longest span of 54 m 

and overall length of 407 m. The bridge was built 

using incremental push launch method.

Mostní objekt 205 převádí dálnici D1 

v I. úseku trasy Jánovce–Jablonov přes 

údolí Iliašovského potoka. Byl zde na-

vržen most o osmi polích s maximálním 

rozpětím vnitřních polí 54 m a  výškou 

pilířů až 25 m (obr. 2). Výstavba mostu 

byla již v zadávací dokumentaci stano-

vena metodou vysouvání konstrukce. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří spo-

jitý komorový průřez samostatný pro 

každý dopravní směr. Výstavba nos-

ných konstrukcí byla uvažována výsu-

nem od  spodní opěry. Postup výstav-

by mostu ovlivnil i návrh jeho podélné-

ho předpětí. V průběhu zpracování do-

davatelské dokumentace DVP*) došlo 

k několika změnám, které přispěly k op-

timalizaci konstrukce i výstavby mostu.

ZALOŽENÍ  MOSTU

V  zadávací dokumentaci bylo navrže-

no na základě inženýrsko-geologického 

průzkumu založení celé spodní stavby 

na velkoprůměrových pilotách Ø 1,2 m, 

opřených nebo vetknutých do  hornin 

R4 až R2. Při vlastní realizaci hlubinné-

ho založení však byly zastiženy zvrás-

něné vrstvy pískovců R3 až R2 v pod-

statně vyšších polohách, než vyplývalo 

z geologického průzkumu (obr. 3). Pro-

tože zhotovitel nebyl schopen projít tě-

mito vrstvami s  profilem piloty 1,2  m, 

musel zpracovatel DVP na  jeho požá-

dání operativně změnit založení většiny 

základů. Z celkového počtu devíti dvo-

jic podpor bylo u  sedmi dvojic podpor 

navrženo hlubinné založení na mikropi-

lotách (obr. 4). 

Původní návrh založení na  velkoprů-

měrových pilotách tak byl realizován 

pouze u  dvou dvojic podpor, pilířů 7 

a koncové opěry 9, z které probíhal vý-

sun nosných konstrukcí obou polovin 

mostu. U  ní bylo také provedeno roz-

kročení pilot jejich odkloněním od svis-

lice v poměru 1  : 10 a doplnění o šik-

mé zemní kotvy k zabezpečení přeno-

su vodorovných sil od výsunu nosných 

konstrukcí. 

Most se nachází v  území s  častým 

výskytem zemětřesení o  síle 7 až 8° 

MSK-64.

SPODNÍ  STAVBA

Spodní stavba je tvořena železobeto-

novými masivními opěrami s vetknutý-

mi rovnoběžnými křídly a obdélníkový-

mi pilíři. Z důvodu umístění výsuvného 

zařízení na opěře 9 a přenesení vodo-

rovných sil od výsunu bylo třeba opro-

ti zadání rozšířit její dřík a  závěrnou 

zídku tak, že šířka jejího základu byla 

zvětšena z původních 3,5 na 5,15 m. 

Opěra byla ještě ve směru výsunu při-

pnuta celkem dvanácti šikmými zem-

ními kotvami složenými ze šesti lan LP 

15,5 mm. Opěra tak byla schopna pře-
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nést vodorovnou sílu až 9 MN vzniklou 

při výsunu mostu.

Štíhlé pilíře o  rozměrech 2,2 × 4,2 m 

mají výšku 12,5 až 21,4 m (obr. 5) a jsou 

v horní části na výšku 4 m opatřeny hla-

vami s  lineárním rozšířením. Na  horní 

povrch pilířů o rozměrech 2,8 × 6,5 m je 

tak možné osadit technologické zaříze-

ní potřebné k  výsunu nosné konstruk-

ce a jejímu následnému uložení na defi-

nitivní ložiska. V hlavách pilířů jsou také 

umístěny revizní prostory pro kontrolu 

ložisek přístupné z vnitřku komory nos-

né konstrukce.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosné konstrukce obou polovin mos-

tu jsou tvořeny jednokomorovým prů-

řezem z  předpjatého betonu C35/45 

s konstantní výškou 3,5 m v ose spodní 

desky. Šířka pravého mostu je 13,55 m 

a  levého 17,05  m (obr.  1). Při stejném 

průřezu komory u  obou polovin, kte-

rá má šířku na spodním líci 6,3 m, tak 

vychází u  levého mostu velké vyložení 

konzol. Proto je deska mostovky u levé 

poloviny na  celou šířku příčně předep-

nuta čtyřlanovými kabely á 1 m. 

S  ohledem na  postup výstavby by-

ly obě nosné konstrukce rozděleny 

na patnáct lamel délky cca 27 m. Vnitř-

ní tvar nosných konstrukcí v zadání od-

povídal navrženému systému podélné-

ho předpětí. Pro výsun bylo navrženo 

centrické předpětí s  kabely s  různým 

počtem lan. To bylo doplněno zvedaný-

mi volnými kabely, vedenými přes devi-

átory uvnitř komorového průřezu. 

Zpracovatel DVP při optimalizaci ná-

vrhu podélného předpětí navrhl kabe-

ly centrického předpětí ve dvou velikos-

tech s dvanácti nebo devatenácti lany, 

umístěné v  deskách komory (obr.  6). 

V  prvních čtyřech lamelách bylo navr-

ženo ještě další centrické předpětí pří-

mými kabely vedenými v  osách stěn. 

Přídavné předpětí aktivované po  vý-

sunu konstrukce bylo v  DVP změně-

no z  volných kabelů na  zvedané ka-

bely vedené ve stěnách vždy přes dvě 

pole a kotvené do bočních prahů stěn 

za  podporami. V  každé stěně průřezu 

tak byly navrženy čtyři kabely s devate-

nácti lany. Takto navržené předpětí do-

sáhlo s ohledem na počty kabelů a ex-

centricitu větší účinnosti než původní ře-

šení s volnými kabely.

Podporové lamely obsahují příčníky 

šířky 1 m nad pilíři a 1,8 m nad opěrami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na mostě jsou navrženy železobetono-

vé monolitické římsy, do  kterých jsou 

osazena svodidla s úrovní zadržení H2 

a  na  vnějších stranách mostu zábrad-

lí. Mezi římsami bylo uloženo vozovkové 

souvrství, které včetně celoplošné pá-

sové izolace má tloušťku 90 mm. Šířka 

vozovky pravého mostu je 11,75 m a le-

vého 15,25 m.

Odvodnění mostu je zajištěno odvod-

ňovači umístěnými á 12 až 20 m, z kte-

rých je voda odváděna příčnými nátoky 

do podélných svodů probíhajících uvnitř 

komorového průřezu. 

Na koncích mostu jsou osazeny most-

ní závěry s celkovými posuny 240 mm 

na opěře 1 a 320 mm na opěře 9.

POSTUP VÝSTAVBY

Nosné konstrukce obou polovin mos-

tu byly vysunuty z  výrobny umístěné 

za opěrou 9. S ohledem na průběh trasy 

Obr. 1 Příčné řezy nosnými konstrukcemi 

❚ Fig. 1 Cross-sections of both bridge 

structures

Obr. 2 Podélný řez levým mostem ❚ 

Fig. 2 Longitudinal section of the left bridge

Obr. 3 Výchozy vrstev pískovců R3 – R2 ❚ 

Fig. 3 R3 – R2 Sandstone layers

Obr. 4 Založení na mikropilotách 

❚ Fig. 4 Micro pile foundation

Obr. 5 Výstavba pilířů ❚ 

Fig. 5 Construction of piers

*) Dokumentacia pre výkonanie práce (red.)
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dálnice v místě mostu, která leží v pře-

chodnici, probíhal výsun každé polo-

viny mostu po  náhradní kružnici smě-

rem proti spádu nivelety dálnice, který 

byl 1,23 %. 

Výrobna lamel mostu měla délku 

32,5 m a její počátek byl umístěn 21 m 

za osu uložení na opěře 9. Mezi začát-

kem výrobny a osou uložení na opěře 9 

byl umístěn pomocný pilíř, který byl 

aktivní pouze při výsunu 1. a  posled-

ní 15. lamely nosné konstrukce. Před 

betonáží 1.  lamely byl uložen před vý-

robnu ocelový nástavec délky 35  m, 

ke kterému byla 1. lamela přibetonová-

na (obr. 7). Spára mezi betonem nosné 

konstrukce a ocelovým nástavcem by-

la sepnuta tyčemi Ø 40 mm. Pro závě-

rečný posun mostu do konečné polohy 

byl připnut k poslední 15. lamele ocelo-

vý přípravek délky 4 m. 

Obě výrobny byly tvořeny železo-

betonovými monolitickými základový-

mi pasy spojenými příčníky do  tuhé-

ho roštu, který byl hlubinně založen 

na  osmi pilotách Ø  1,2  m. Po  výsu-

nu jedné poloviny mostu byly podél-

né železobetonové stěny příčně pře-

sunuty do polohy pro výsun druhé po-

loviny. Monolitické konstrukce výrob-

ny byly doplněny o ocelové konstruk-

ce nesoucí vnější bednění komorového 

průřezu nosné konstrukce. Ty spočí-

valy na lisech, aby bylo možné po be-

tonáži lamely provést její odbednění. 

Betonáž komorového průřezu probí-

hala ve  dvou etapách: nejprve spod-

ní deska a  stěny, potom horní deska. 

Vlastní výsuvné zařízení bylo umístě-

no na  dříku opěry 9, kde vertikálním 

zdvihem lisu bylo aktivováno tření me-

zi nosnou konstrukcí a výsuvným zaří-

zením (obr. 8). Potom došlo k vodorov-

nému posunu konstrukce cca 250 mm 

a  k  poklesu tlaku ve  zdvihacím lisu. 

Konstrukce mostu dosedla na  brzdu, 

výsuvný lis dojel zpět do výchozí polohy 

a cyklus se znovu opakoval. Tímto po-

stupem byl prováděn výsun konstrukce 

rychlostí cca 5  m za  hodinu. Při stav-

bě byly dosaženy pro podporové lame-

ly časy výstavby 8 až 9 dní a mezipod-

porové lamely 7 až 8 dní. 

SLEDOVÁNÍ  MOSTU BĚHEM 

VÝSTAVBY

Během výsunu jednotlivých lamel nos-

né konstrukce dostával projektant DVP 

mostu od  zhotovitele a  jeho podzho-

tovitelů všechny potřebné informace 

k  posouzení chovaní celé konstrukce. 

Byly to zejména následující hodnoty:

• před výsunem každé lamely od pod-

zhotovitele předpětí průtahy všech 

centrických kabelů kotvených v  da-

né lamele,

• po výsunu lamely od zhotovitele mos-

Obr. 6 Pohled do komory nosné konstrukce 

nad pilířem ❚ Fig. 6 Inside of the bridge 

superstructure above a pier

Obr. 7 Výsun konstrukce probíhal pomocí 

35 m dlouhého ocelového nástavce ❚ 

Fig. 7 35m long launching nose extension 

was used during construction

Obr. 8 Výsuvné zařízení umístěné na opěře 

mostu ❚ Fig. 8 Launching unit placed at 

the abutment

Obr. 9 Dokončovací práce ❚ 

Fig. 9 Finishing works

Obr. 10 Pohled na dokončený most 

❚ Fig. 10 View of the completed bridge
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tu hodnoty tlaků v  lisech výsuvného 

zařízení v klidu i za pohybu,

• po  zpracování geodetického měření 

od  zhotovitele monitoringu deforma-

ce spodní stavby a nosné konstrukce.

Zhotovitel DVP zpracovával všechna 

obdržená data a porovnával je s teore-

tickými hodnotami. Všechny naměře-

né hodnoty odpovídaly předpokladům 

z projektu.

ZÁVĚR

Metoda výstavby vysouváním je 

v  dnešní době již velmi dobře tech-

nologicky zvládnutá. Při přípravě DVP 

úzce spolupracoval zhotovitel mostu 

s projektantem, kde oba partneři uplat-

nili svoje zkušenosti s  touto metodou 

výstavby. Detailní příprava všech pra-

covních postupů před vlastní realizací 

se všem účastníkům výstavby vyplati-

la. Důkazem toho je úspěšná realizace 

mostu v požadované kvalitě.

Celý I. úsek dálnice D1 Jánovce–Jab-

lonov by měl být uveden do  provozu 

na podzim letošního roku.

Investor Národní dálniční společnost

Zpracovatel zadávací 

dokumentace

projektová kancelář Valbek 

Bratislava

Zhotovitel
sdružení Váhostav – SK, a. s., 

a Bögl a Krýsl, k. s.

Zhotovitel objektu 205 Bögl a Krýsl, k. s.

Zpracovatel 

dodavatelské 

dokumentace DVP 

objektu 205

Projektová kancelář Novák 

a partner, s. r. o.

Podzhotovitel předpětí VSL Systémy (CZ)

Zhotovitel monitoringu Gefos Slovakia

Ing. Tatiana Meľová 

Valbek, s. r. o.

Kutuzovova 11

831 03 Bratislava

tel.: +420 244 643 077

e-mail: melova@valbek.sk

www.valbek.eu

Ing. Milan Šístek 

e-mail: sistek@novak-partner.cz

Ing. Jan Mukařovský

e-mail: mukarovsky@

novak-partner.cz

Ing. Jan Hamouz

e-mail: hamouz@novak-partner.cz

všichni: Novák a partner, s. r. o.

Perucká 5, 120 00 Praha 2

tel.: 221 592 066 

www.novak-partner.cz
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