
REKONŠTRUKCIA MOSTA ZLATNÉ EV. Č. 18-264 NA CESTE I/18 

❚ RECONSTRUCTION OF THE ZLATNÉ BRIDGE ID NO. 18-264 

ON THE I/18 ROAD
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Tatiana Bacíková

Most Zlatné neďaleko mesta Žilina na seve-

re Slovenska premosťuje dopravne vyťaženú 

cestu I/18 ponad údolie a  potok Stráňanka. 

V období 2012 až 2014 bol na moste vyhlásený 

havarijný stav vzhľadom k poruchám na niekto-

rých častiach mostnej konštrukcie. Nasledovalo 

rozhodnutie vykonať komplexnú rekonštruk-

ciu mosta. Nosná konštrukcia o  troch poliach 

bola zosilnená externými káblami predpätia 

a ďalšie časti mostnej konštrukcie boli vymene-

né alebo rekonštruované. Stavebné práce boli 

úspešne ukončené v  novembri 2014. ❚ The 

Zlatné bridge over the Stráňanka stream valley 

is situated near the Žilina city in northern 

Slovakia; it carries the busy I/18 road. During 

2012–2014, critical condition of some of its 

parts was detected. It was decided therefore, 

to reconstruct the bridge completely. The 

superstructure of its main spans was reinforced 

by external prestressed tendons and other 

parts of the bridge were renewed or replaced. 

The bridge reconstruction was successfully 

completed in November 2014.

Štátna cesta I/18 medzinárodného výz-

namu E50 medzi Žilinou a Martinom 

patrí medzi najvyťaženejšie úseky cest-

nej dopravnej infraštruktúry na Slo-

vensku. Priemerná denná intenzita do-

pravy tu dosahuje viac ako 29 000 vo-

zidiel, pričom nákladné vozidlá z to-

ho tvoria približne 25  %. Mostné ob-

jekty na danom úseku boli stavané 

v  60. rokoch 20.  storočia. Vek objek-

tov, nedostatočná údržba a environ-

mentálne zaťaženie spôsobuje de-

gradáciu mostov, čo vedie k strate 

ich funkčnosti. Na spomínanom 

úseku cesty sa nachádza aj most ev. 

č.  18-264 Zlatné, na ktorom prebeh-

la v  roku 2014 rekonštrukcia, ktorej 

cieľom bolo odstrániť príčiny vyvo-

lávajúce rozsiahle poruchy na mostnej 

konštrukcii.

MOST PRED REKONŠTRUKCIOU

Zo statického hľadiska sa jedná o troj-

poľový združený rám o troch poliach 

s rozpätím jednotlivých polí 41,7 + 64 + 

+ 41,7  m s kĺbom uprostred hlavné-

ho poľa (obr. 1 a 2). Nosnú konštrukciu 

mosta tvorí dodatočne predpätá dvoj-

komorová konštrukcia rámovo spoje-

ná prostredníctvom dodatočne pred-

pätej rámovej priečle so železobetóno-

vými piliermi, ktoré sú založené plošne 

rebrovými základovými doskami. Nos-

ná konštrukcia má po dĺžke premen-

nú výšku od 1,68 m v krajných poliach 

po 3,7  m nad piliermi. Celková dĺžka 

nosnej konštrukcie je 148 m. Driek pi-

lierov výšky cca 12,5 m tvoria dva stĺ-

py premenného prierezu. Krajné opo-

ry s členeným driekom sú obdobne za-

ložené plošne. Betón zistený zo vzo-

riek nosnej koštrukcie odpovedá triede 

C50/60 a  piliere triede C30/37. Pred-

pätie komorovej konštrukcie je pozdĺž-

ne káblami z patentovaných drôtov 

24∅P7  mm a priečne káblami z drô-

tov 12∅P7 mm. Nosná konštrukcia je 

na úložný prah krajných opôr uložená 

prostredníctvom oceľových valčeko-

vých ložísk.

Na mostnom objekte bola aplikova-

ná technológia výstavby letmou beto-

nážou. Letmá betonáž bola v tomto 

prípade navrhnutá s riešením pozdĺž-

neho pohybu umiestnením kĺbu s po-

hyblivými valčekovými oceľovými lo-

žiskami v strede hlavného poľa a čias-

točným vzájomným zopnutím koncov 

oboch vahadiel zvislými tyčami. Takéto 

riešenie v čase návrhu malo svoje lo-

gické vysvetlenie, no s odstupom času 

sa ukázalo ako zdroj rozsiahlych po-

rúch na nosnej konštrukcii a príslušen-

stve mosta (obr. 3 až 5). 

Poruchami vo vozovke v  mieste 

kĺbu a  revíznymi otvormi vo vozovke 

dochádzalo k  zatekaniu do komôr 

nosnej konštrukcie, dôsledkom čo-

ho boli miesto kĺbu a  nižšie polože-

né nad pilierové oblasti silno degra-

dované. Oslabením zvislého zopnutia 

dochádzalo k nepriaznivým pohybom 

konštrukcie, ktoré spôsobili natoče-
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nie a  znefunkčnenie ložísk na kraj-

ných oporách. Zároveň bol zazname-

naný pre cestnú dopravu nekomfort-

ný trvalý priehyb v strede hlavného po-

ľa 150 mm. 

Po celú dobu životnosti sa uvede-

né problémy neriešili komplexne, ale 

len čiastočným odstraňovaním po-

rúch vo vozovke, ktoré takéto riešenie 

s umiestnením kĺbu spôsobovalo. 

Postupom času došlo ku korózii zvis-

lých predpínacích káblov, ktoré zopí-

nali kĺb v strede druhého poľa. Po pre-

trhnutí zvislého zopnutia v januári 2012 

bol vyhlásený havarijný stav a urýchle-

ne bolo realizované dočasné riešenie, 

t.  j. obnova štyroch porušených zvis-

lých predpínacích jednotiek. Počas kri-

tického stavu na moste došlo k závaž-

ným zmenám v chovaní sa mosta naj-

mä nadmerné deformácie a zvýše-

né dynamické namáhanie s tenden-

ciou zhoršovania sa tohto stavu. Po 

tejto udalosti bol evidovaný technický 

stav mosta ako V. zlý a v priebehu ro-

ka 2013 sa pripravoval projekt rekon-

štrukcie.

Na moste bol začiatkom roka 2014 

opäť vyhlásený havarijný stav a pris-

túpilo sa k  realizácii komplexnej 

rekonštrukcie mostného objektu. 

Obr. 1 Pohľad na most pred rekonštrukciou 

❚ Fig. 1 View to the bridge before 

the reconstruction

Obr. 2 a) Pozdlžny rez mostom, b) priečne 

rezy ❚ Fig. 2 a) Longitudinal section 

of the bridge, b) cross sections

Obr. 3 Poruchy v mieste kĺbu – vonkajší 

pohľad ❚ Fig. 3 Failures in the central joint 

– external view

Obr. 4 Poruchy v mieste kĺbu – vnútro 

komory ❚ Fig. 4 Failures in the central joint 

– inside the box girder

Obr. 5 Poruchy v mieste kĺbu – vo vozovke ❚ 

Fig. 5 Failures in the central joint – in the 

pavement
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CELKOVÁ KONCEPCIA 

REKONŠTRUKCIE MOSTA 

Komplexná rekonštrukcia mosta pred-

stavovala odstránenie mostného zvrš-

ku, demoláciu strednej časti nosnej kon-

štrukcie vrátane oceľových ložísk, nové 

zmonolitnenie susedných koncov stred-

ného poľa nosnej konštrukcie a jej zo-

silnenie externými káblami, obetóno-

vanie pilierov a  vytvorenie vrubových 

kĺbov v  spodnej časti pilierov, výmenu 

ložísk na krajných oporách, nové záver-

né stienky a prechodové oblasti mosta, 

sanáciu nosnej konštrukcie a krajných 

opôr a výmenu mostného zvršku.

Vzhľadom na rozsah a náročnosť re-

konštrukcie, pri ktorej bol zmenený sta-

tický systém pôsobenia nosnej kon-

štrukcie, bolo nutné dodržať základné 

etapy výstavby navrhnuté v projektovej 

dokumentácii.

Stavba bola rozdelená na tri samo-

statné stavebné objekty: 101 Úpra-

va cesty I/18, 102 Obchádzková trasa 

a 201 Most Zlatné ev. č. 18-264.

Úvodné stavebné práce sa uskutoč-

nili v rámci stavebného objektu 102 na 

existujúcich cestách III. triedy, ktoré sa 

rozšírením, obnovou a  zosilnením vo-

zovky pripravili na bezpečné presmero-

vanie dopravy po úplnej uzávere most-

ného objektu. Pripravená náhradná ob-

chádzková trasa v dĺžke 1 065 km pri-

niesla vodičom počas uzávery na ceste 

I/18 minimálne zdržanie.

Po presmerovaní dopravy z mosta sa 

začalo s frézovaním vozovky a komplet-

nou demoláciou mostného zvršku. Ná-

sledne jednu z najvýznamnejších etáp 

predstavovalo vyrezanie stredovej čas-

ti nosnej konštrukcie vrátane poškode-

ného kĺbu. 

Pôvodne navrhnuté riešenie vyreza-

nia celej časti vcelku a jej spustenie pod 

most sa nahradilo odrezaním menších 

betónových kusov. Postupovalo sa sys-

témom horná doska od previslých kon-

cov, steny a následne spodná doska. 

Vždy došlo k uchyteniu kusa pomocou 

žeriavu, následnému odrezaniu a  od-

stráneniu (obr. 6).

Ďalšie búracie práce súviseli s  od -

stránením záverných múrikov na kraj-

ných oporách a  odťažením prechodo-

vých oblastí mosta.

Pri odstraňovaní degradovaných čas-

tí mosta a príprave potrebných montáž-

nych otvorov sa využívala technológia 

rezania betónových konštrukcií diaman-

tovým lankom a rezanie pílami.

Po odstránení porušeného kĺbu a pri-

ľahlej časti nosnej konštrukcie v  šírke 

2,8 m v strede hlavného poľa sa reali-

zovali práce spojené s debnením, ar-

movaním a  betonážou novej stredo-

vej časti. Tvar rešpektuje pôvodný dvoj-

komorový prierez v danej oblasti mos-

ta. Zmonolitnenie novej a  starej časti 

konštrukcie je zabezpečené spriaha-

Obr. 6 Vyrezanie degradovanej stredovej 

časti mosta ❚ Fig. 6 Cutting the damaged 

middle part of the bridge

Obr. 7 Rezanie vrubového kĺbu v dolnej časti 

pilierov ❚ Fig. 7 Cutting the pier concrete 

hinge

Obr. 8 Hotový vrubový kĺb ❚ 
Fig. 8 New concrete hinge on the pier

Obr. 9 Detail deviátora ❚ Fig. 9 Detail of 

steel deviator

Obr. 10 Nový mostný zvršok 

❚ Fig. 10 New bridge deck
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júcimi tŕňmi, ktoré boli vlepené do vo-

pred vyvŕtaných otvorov v  pôvodnom 

betóne dvojkomorového prierezu, a zá-

roveň zopnutím oboch častí závitový-

mi tyčami ∅ 40 mm po obvode z ma-

teriálu Y1050H St 950/1050 MPa (cel-

kom 32 ks).

Po zmonolitnení nosnej konštrukcie sa 

pristúpilo k najnáročnejšej etape, kto-

rá predstavovala vytvorenie vru bových 

kĺbov v  dolnej oblasti pilierov. Vrubo-

vé kĺby (celkom 4 ks) bolo nutné rea-

lizovať vzhľadom k veľkému ohybové-

mu namáhaniu pilierov po zmene sta-

tického systému a následnom predop-

nutí nosnej konštrukcie. Aby vytvorené 

vrubové kĺby plnili v budúcnosti správ-

ne svoju funkciu, vyžadovala sa pri ich 

realizácii vysoká precíznosť stavebných 

prác. Tieto práce vyvolávali obavy všet-

kých zainteresovaných strán aj z dôvo-

du, že takéto riešenia ešte neboli v na-

šich podmienkach použité.

Pred realizáciou vrubových kĺbov boli 

na zachytenie sústredných namáhaní 

vytvorené železobetónové vence po 

obvode stojok nad i pod budúcim 

vrubovým kĺbom. Do nich bolo vne-

sené tlakové napätie pomocou pred-

pínacích tyčí ∅ 36 mm z materiá-

lu Y1230H St 1080/1230 MPa (celkom 

6  ks). Pre správnosť prevedenia kĺbu 

a vytvorenia kŕčku kĺbu bol najskôr pi-

lier prevŕtaný dvomi vrtmi, ktoré vymed-

zovali rozmery a veľkosť budúceho 

kĺbu. Na vyrezanie kĺbu sa ako prvé 

zvolilo diamantové lanko. Po prvom za-

rezaní sa však konštatovalo, že lanko 

nie je vhodné, pretože sa ním nedokáže 

docieliť presnosť rezu, ktorá bola v tom-

to prípade veľmi dôležitá. Diamantové 

lanko sa preto vymenilo za pílu, ktorou 

sa dosiahol požadovaný efekt (obr. 7 

a 8). Vrubové kĺby sa vyrezali do hĺbky 

700  mm v  pozdĺžnom smere mosta 

a do cca 50 mm v priečnom smere mo-

sta (po zvislú výstuž).

Súčasne sa s  realizáciou vrubových 

kĺbov vykonávali práce na komplexnej 

sanácii vonkajších ako aj vnútorných 

plôch nosnej konštrukcie (hrúbky 20 

až 50 mm), vytvárali sa otvory a dobe-

tonávky priečnikov a  deviátorov v ko-

morách na kotvenie externých káblov 

predpätia. Zároveň prebiehalo zosilne-

nie pilierov ich obetónovaním v  hrúb-

kach 100 až 150 mm s  pridaním kari 

sie tí a uskutočnila sa výmena ložísk na 

krajných oporách. 

Po takto pripravenej nosnej kon-

štrukcii a pilieroch sa pristúpilo k  osa-

deniu oceľových priehradových deviá-

torov pod novú stredovú lamelu mo-

sta. Deviátor z ocele S  355 skladajúci 

sa z dvoch častí (pod každou komorou 

jeden oceľový deviátor) zabezpečil 

zvýšenie účinkov predpätia zväčšením 

excentricity voľne vedených externých 

káblov (obr. 9).

Poslednou etapou v  rámci zosilne-

nia nosnej konštrukcie bolo predop-

nutie štyroch externých 22 lanových 

káblov. Boli zvolené laná z  materiá-

lu Y1860S7 St 1600/1860 MPa s prie-

merom 15,7 mm a prierezovou plochou 

150 mm2. Externé káble sú plynulo ve-

dené v oceľovom deviátore, ďalej pre-

chádzajú do vnútra komôr spodnou 

doskou až za nadpilierové priečniky, 

kde sú zakotvené do dobetonávok.
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Zmonolitnením a predopnutím nos-

nej konštrukcie a vytvorením vrubových 

kĺbov v dolnej časti pilierov došlo k zme-

ne statického systému na dvojkĺbový 

združený rám.

Rekonštrukcia mostného objektu za-

hŕňala aj kompletnú výmenu príslušen-

stva. Po zosilnení a predopnutí nosnej 

konštrukcie sa na jej hornú plochu vy-

betónovala vrstva spádového betónu 

v premennej výške, ktorá vyrovnala ne-

rovnosti a trvalý priehyb mosta. Nasle-

dovné stavebné práce súviseli s  beto-

nážou záverných múrikov na oporách, 

realizáciou nových prechodových ob-

lastí s prechodovými doskami, polože-

ním celoplošnej izolácie mostovky a be-

tonážou ríms. Dokončovacie práce na 

mostnom objekte súviseli s osadením 

odvodňovacieho systému a  mostných 

záverov, montážou záchytných zariade-

ní, položením vozovky a terénnimi úpra-

vami v okolí mosta (obr. 10). 

V  záverečnej etape stavebných prác 

sa v  rámci objektu 101 obnovil úsek 

cesty I/18 v  priľahlej oblasti pred a  za 

mostom. Bol odfrézovaný a vymenený 

kryt vozovky, upravené krajnice, obno-

vené záchytné zariadenie a  dopravné 

značenie v dĺžke 195 m.

Rozhodujúcim momentom ukončenia 

výstavby bolo uskutočnenie static-

kej zaťažovacej skúšky mosta, ktorá 

preukázala bezpečnosť zosilnenej 

mostnej konštrukcie. Následne sa moh-

la cestná doprava presmerovať z  ob-

chádzkovej trasy späť na cestu I/18. 

DIAGNOSTIKA A  MONITORING 

MOSTNEJ KONŠTRUKCIE

Vzhľadom k  pôvodnému technickému 

stavu mosta, náročnosti rekonštrukcie 

a s ohľadom na to, že sa menil static-

ký systém pôsobenia nosnej konštruk-

cie, projektant navrhol vykonať počas 

stavbených prác podrobnú diagnosti-

ku. Ďalej  sa v  jednotlivých etapách vý-

stavby  naplánoval monitoring a násled-

né dlhodobé sledovanie mosta.

Počas búracích prác vykonávaná 

podrobná diagnostika nosnej konštruk-

cie upozornila na výrazné rozdiely naj-

mä v  type, počte a  vedení zabudova-

ných predpínacích jednotiek, oproti po-

skytnutej pôvodnej dokumentácii mos-

ta, s ktorou projektant uvažoval pri ná-

vrhu zosilnenia. V priebehu stavebných 

prác sa preto museli vykonávať kontrol-

né statické prepočty a navrhol sa pod-

robný monitorig, ktorý vyhodnocoval 

každé zmeny chovania sa mostnej kon-

štrukcie ako celku. Pozitívnou správou 

bolo, že aj napriek výraznému zateka-

niu do komôr mosta boli predpínacie 

jednotky v dobrom stave (zainjektova-

né a bez výraznej korózie lán). Zároveň 

skúšky na odobratých vzorkách betónu 

nosnej konštrukcie a pilierov preukáza-

li vyššie pevnosti než uvádzal pôvodný 

projekt. Súčasťou diagnostiky bolo tak-

tiež overenie polohy a typu betonárskej 

výstuže v spodnej časti pilierov, v mies-

te budúcich vrubových kĺbov.

Pre geodetické sledovanie mosta sa 

osadilo celkom 28 ks pozorovaných 

bodov. Po zmonolitnení, vytvorení vru-

bových kĺbov, počas predpínania, pred 

a  po uskutočnení zaťažovacej skúšky 

sa vyhodnocoval priehyb nosnej kon-

štrukcie a náklon pilierov.

Do novej strednej časti nosnej kon-

štrukcie sa zabudovalo šesť tenzomet-

rov na meranie napätí v betóne. Záro-

veň sa osadili pod každú kotvu exter-

ného predpätia dva snímače (celkom 

16 ks) na sledovanie napätí v predpína-

cích kábloch. Vyhodnocovanie namera-

ných hodnôt bolo obdobne uskutočne-

né pri rozhodujúcich etapách výstavby. 

Od uvedenia mostného objektu do 

prevádzky v  novembri 2014 sa každé 

cca tri mesiace uskutočňuje vyhodno-

tenie sledovania v  rámci dlhodobého 

monitoringu po dobu piatich rokov uží-

vania. Do súčasnej doby sa vyhodno-

tilo päť etáp merania napätia v betóne 

a predpínacích kábloch, merania pohy-

bov ložísk a mostných záverov a mera-

nia posunov a pretvorení mostného ob-

jektu.

Monitoring počas výstavby ako aj 

v priebehu doterajšej prevádzky nezaz-

namenal nepriaznivé chovanie mostnej 

konštrukcie, boli potvrdené predpokla-

dy projektu a preukázala sa funkčnosť 

navrhnutého riešenia. 

ZÁVER

Prvotným dočasným riešením – nové 

zopnutie stredového kĺbu – sa vyriešil 

havarijný stav mosta. Získal sa tým čas 

na vypracovanie projektu rekonštrukcie 

mostného objektu, v rámci ktorého sa 

odstránil hlavný zdroj porúch (koncep-

čnú poruchu).

Realizáciou rozsiahlej rekonštrukcie 

sa odstránili príčiny havarijného stavu 

mosta, zvýšila sa zaťažiteľnosť a zaisti-

lo sa jeho ďalšie komfortné a bezpečné 

užívanie (obr. 11). Vďaka úsiliu všetkých 

zúčastnených strán je možné konštato-

vať, že uvedený cieľ sa podarilo úspeš-

ne naplniť a  renovovaný most Zlatné 

môže vďaka technicky náročnej a uni-

kátnej rekonštrukcii ešte ďalšie roky plniť 

svoju funkciu. 

Investor Slovenská správa ciest

Projektant Valbek s. r. o.

Zhotoviteľ stavebných prác Hastra, s. r. o.

Ing. Tatiana Bacíková

Valbek s. r. o.

e-mail: tatiana.bacikova@valbek.sk

Příspěvek na toto téma zazněl na konferenci 

Mosty 2016 v Brně.

Obr. 11 Most Zlatné ev. č. 18-264 po 

rekonštrukcii ❚ Fig. 11 Zlatné bridge 

ID No. 18-264 after reconstruction
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