
BEDNICÍ TECHNIKA PRO MOSTY 

NA SLOVENSKÉ D1 ❚ 

FORMWORK TECHNOLOGY FOR BRIDGES 

AT SLOVAK D1 SPEEDWAY
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Radek Syka

Příspěvek je věnován bednicí technice použité 

pro výstavbu čtyř viaduktů na slovenské dálnici 

D1. Popsány jsou tři systémy bednění železobe-

tonových pilířů, závisející na výšce pilířů, a bed-

nění mostovky pomocí výsuvné skruže. ❚ This 

article presents formwork technology used to 

build four viaducts at Slovak D1 speedway. We 

describe three formwork systems for reinforced 

concrete columns according to their height and 

formwork when laying the bridge deck with the 

aid of a pull-out scaffolding. 

Od roku 1972 je ve výstavbě slovenská 

dálnice D1 spojující Bratislavu a ukrajin-

ský hraniční přechod Záhor. V  posled-

ní době byly vybudovány úseky Fričov-

ce–Svinia s délkou 11,2 km a Jánovce–

Jablonov s  délkou 18,5  km. Čtyři via-

dukty na  těchto úsecích jsou popsá-

ny v článku na str. 28, tento příspěvek 

obsahuje doplňující informace o bedni-

cí technice použité při jejich výstavbě.

BETONÁŽ PIL ÍŘŮ MOSTŮ 

Železobetonové pilíře, které mají výšku 

až 55 m, byly realizovány několika růz-

nými systémy bednění. U  základových 

patek a nízkých pilířů o výšce maximál-

ně 3 m byla betonáž prováděna do leh-

kého ručního rámového bednění Frami 

Xlife. To bylo zvoleno zejména z důvodů 

horší technické dostupnosti pilířů a ne-

možnosti využití jeřábu. 

Pro tvorbu krajních pilířů o  výškách 

19 a 20 m byl nasazen šplhací systém 

MF240 vybavený nosníkovým bedně-

ním TOP50. Systém funguje jednodu-

še: po  dokončení betonáže záběru je 

bednění mechanicky odsunuto od pilí-

ře a  jeřábem zvednuto do  dalšího zá-

běru. Zde je ukotveno na  předem při-

pravených místech, očištěno, vybave-

no odbedňovacím prostředkem a zno-

vu posunuto do  správné pozice pro 

betonáž. Takové posuny byly pro kaž-

dý z pilířů realizovány čtyři – betonova-

lo se v pětimetrových záběrech s týden-

ním taktem. Realizace jednoho pilíře tr-

vala 28 dní. 

Nevyšší pilíře mostu (42, 47 a  55  m) 

byly realizovány samošplhacím bedně-

ním Xclimb 60. To je do dalšího zábě-

ru posouváno nikoliv jeřábem, ale pro-

střednictvím mobilních hydraulických 

válců, přičemž celý systém je při pře-

misťování veden po  kolejnicích zajiš-

těných na  stavebním objektu. Řízené 

stoupání bednění do dalšího záběru je 

tak nezávislé na  povětrnostních pod-

mínkách. 

Oba šplhací systémy byly vybaveny 

velkoplošným nosníkovým bedněním 

TOP 50 osazeným překližkovou bedni-

cí deskou překrytou třívrstvou bednicí 

deskou Doka 3-SO s rastrem 1 m. 

Všechny systémy disponují vysokou 

mírou systémové bezpečnosti a  jsou 

standardně vybaveny prostředky ochra-

ny volného okraje, pracovními i betonář-

skými plošinami a integrovanými výstu-

povými cestami v  rámci bednění. Pro 

výstup na  samotné bednění pilířů by-

ly využity sady výstupových věží 250, 

které byly postupně doplňovány o další 

stupně a kotveny k objektu. Pro bedně-

ní mostovky byla nasazena skruž Berd 

disponující rovněž rozvinutým systé-

mem ochrany proti pádu, bezpečnými 

výstupy i definovanými kotevními místy. 

VÝSUVNÁ SKRUŽ PRO BETONÁŽ 

MOSTOVKY 

U všech čtyřech popisovaných viaduk-

tů byla jako nosič bednění použita po-

suvná skruž portugalské firmy Berd, kte-

rá je učena pro stavbu mostovek beto-

nových mostů s  maximálním rozpětím 

až 70 m a maximální hmotností 30 t/m. 

Tvořena je ocelovým příhradovým nos-

níkem, který je vynesený horním oblou-

kem. Důležitou součástí je aktivně ovlá-

daný organický předpínací systém. Díky 

němu jsou v průběhu betonáže a zatě-

žování mostovky betonem aktivně ovlá-

dána a  postupně napínána předpínací 

lana; ta však nejsou aktivní ve chvíli pře-

sunu skruže do dalšího záběru.

Samotný proces betonáže s  nasa-

zením výsuvné skruže je ekonomický, 

rychlý, minimálně zatěžující okolí stav-

by a na  rozdíl od  betonáže na  pevné 

skruži umožňuje volný provoz pod bu-

dovaným mostem. Skruž je posouvána 

po jednotlivých pilířích mostu a všechny 

práce se odehrávají pouze ve výšce nad 

okolní krajinou. 

Posun skruže mezi záběry je reali-

zován po  ocelových pojezdech sadou 

hydraulických válců. Při dosažení finál-

ní pozice pro daný záběr dosedne kon-

strukce na předem připravený zárodek, 

skruž je aretována a  může se přikro-

čit k  samotné práci s bedněním a be-

tonářským pracím. Ty sestávají z  řady 

postupných kroků: po  ustavení skruže 

do pozice se provede zabednění pod-

lahy a stěn komorového průřezu z vněj-

ší strany a  je vyvázána betonářská 

výztuž. Následuje zabednění z  vnitř-

ní strany a  samotná betonáž. Po  od-

stranění vnitřního bednění je zabedně-

na a  vybetonována stropní část a  ná-

sleduje předepnutí předpínacích lan. 

Bednění je poté spuštěno na  závěs-

ných tyčích a pomocí hydraulických vál-

ců je odsunuto do stran tak, aby se ce-

lá skruž mohla, opět hydraulicky, posu-

nout do nové pozice a nedošlo ke kolizi 

bednění s konstrukcí pilíře.

Bednění na  nosné konstrukci je tvo-

řeno na míru upraveným velkoplošným 

1

Obr. 1 Samošplhací bednění na železo-

betonových pilířích výšky 42 až 55 m ❚ 

Fig. 1 Self climbing formwork on reinforced 

concrete columns of 42 to 55 m high

Obr. 2 a) Bednění spodní desky a stěn 

páteřního nosníku nosné konstrukce, 

b) pohled shora skrz výsuvnou skruž, c) boční 

pohled ❚ Fig. 2 a) Formwork of the bottom 

slab and walls of the spine girder of the bearer 

frame, b) view from the top, through the pull-

out scaffolding, c) side view

Obr. 3 Výsuvná skruž pro betonáž mostovky 

❚ Fig.  3 Pull-out scaffolding for concreting 

the bridge deck
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bedněním Top 50 sestaveným z ocelo-

vých paždíků, dřevěných nosníků a tří-

vrstvých desek Doka 3-SO. V rámci be-

tonování samotné mostovky je bednění 

vyneseno na podpůrné věže Staxo 40 

(s nosností 40 kN na  jednu nohu kon-

strukce), a to přímo v budoucím servis-

ním tunelu mostu.

Plánování nasazení bednění je pro 

skruž Berd náročné, a  to i  přesto, že 

jde vždy o  totožnou techniku i  bedni-

cí systémy. „Každý most je jiný, a  tak 

je třeba bednění naplánovat od počát-

ku pro kaž dý z nich. Myslíme navíc ne-

jen na kvalitní otisk a  snadné manipu-

lování se samotným bedněním i skruží, 

ale musíme brát ohled také na nosnost 

a celkovou hmotnost všech komponen-

tů,“ říká Zoran Tanevski, vedoucí tech-

nického oddělení dodavatele bednění. 

„Je třeba se vyrovnat se všemi tvaro-

vými požadavky nosné konstrukce, te-

dy překlápěním v  příčném řezu, zakři-

vením půdorysu, rozmístěním deviá torů 

uvnitř průřezů, různými délkami jednotli-

vých polí i proměnnou výškou komoro-

vého průřezu. V  neposlední řadě jsme 

samozřejmě dbali na bezpečnost pra-

covníků i  hospodárnost celého řešení. 

Bednění se skládá ze stovek prvků,“ do-

dává Petr Chvál, technik, který nasazení 

celého systému do detailu plánoval. Pro 

ilustraci – bednění pro mosty SO 202 

a SO 203 sestává z 2 744 bm nosníků, 

1 220 m2 bednicích desek a celkově vá-

ží více než 76 t. Pro mosty SO 217, resp. 

SO 216 je nosníků 5 770 bm, bednicích 

desek 1 890 m2 a celé bednění váží té-

měř 100 t.

S  jednou skruží a podobným bedně-

ním byly budovány vždy dva po  sobě 

následující mosty, což znamenalo ne-

lehké řešení přesunu skruže bez roze-

bírání, respektive s minimálním rozebrá-

ním. To se nakonec podařilo uskutečnit 

pomocí postupného budování provizor-

ních zárodků. „Využili jsme technologie 

pojezdu mezi betonážemi i  pro přesun 

mezi staveništi a  z  panelů a  betono-

vých bloků jsme postupně budovali bo-

dy, na kterých se skruž usadila pro dal-

ší posun. Vzdálenost mezi mosty jsme 

takhle „přelezli” za  tři týdny. S nadsáz-

kou se dá říci, že naše skruž byla nejtěž-

ším a nejpomalejším vozidlem, které kdy 

dálnici D1 brázdilo“, říká stavbyvedoucí 

prováděcí firmy.

U všech čtyř mostů je finální konstruk-

ce budovaná pomocí základního komo-

rového profilu. Ten je doplněn o prefab-

rikované podpěry s  vyloženými konzo-

lami, které mostovku rozšiřují o dvě tře-

tiny a  jsou uloženy do  drážky v  boku 

mostního trámu. Drážka vzniká už při 

betonáži komorového nosníku a  musí 

být absolutně rovná, i když mostní kon-

strukce má směrové i  výškové odchyl-

ky. Prefabrikované dílce jsou ukotveny 

pomocí ocelových výztuží a  předpína-

cích lan a  následně je nadbetonována 

mostovka. Pro zmonolitnění celé kon-

strukce je využit speciální betonářský 

vozík z  typových paždíků a  velkoploš-

ného bednění TOP 50. Celá sestava je 

doplněna o  systém vřetenových vzpěr 

a  zavětrování a  je vybavena ocelovými 

kolečky na pojezd po prefa vzpěrách. 

VYSOKÁ TECHNOLOGIE 

NA  SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Zvolený systém výstavby s  nasaze-

ním vyspělých technologií byl rozhodně 

dobrou volbou. Moderní přístup přiná-

ší nejen významné ekonomické úspory, 

ale i velkou přesnost prováděných pra-

cí, které zhusta nejsou závislé na pově-

trnostních podmínkách. Při práci stav-

ba minimálně zatěžuje své okolí a neo-

mezuje běžný provoz regionu. Inovativní 

systémy navíc poskytují maximálně bez-

pečné pracovní místo stavebním četám. 

A  pominout rozhodně není možné ani 

rychlost výstavby, která je zejména v pří-

padě dopravních konstrukcí důležitá. 

Vždyť právě pro usnadnění a  urychle-

ní dopravy se podobné projekty budují. 

Radek Syka

Česká Doka bednicí technika, 

spol. s r. o.

tel.: 724 841 284

e-mail: radek.syka@doka.com
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