
MOST 213 NA DÁLNICI D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ 

V KM 8,214–8,969 ❚ HIGHWAY BRIDGE 213 ON THE HUBOVÁ 

– IVACHNOVÁ D1 HIGHWAY, KM 8.214–8.969
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Ve Slovenské republice pokračuje výstavba dál-

nice D1. V rozestavěném úseku části Hubová 

– Ivachnová je největším mostem objekt 213 – 

dálniční most o 15 polích s maximálním rozpětím 

52 m při celkové délce 756 m. Výstavba mostu 

probíhala metodou vysouvání. ❚ The D1 

highway construction continues in Slovakia lately. 

The biggest bridge structure in the recently built 

section of the D1, section Hubová – Ivachnová, 

is the bridge SO 213 – the highway bridge with 

15 spans of 52 m and the total length of 756 m. 

The bridge was built by incremental launching.

Mostní objekt 213 převádí dálnici D1 

v daném staničení nad polními cestami 

a bezejmenným potokem. Nosnou kon-

strukci mostu tvoří pro každý doprav-

ní směr komorová konstrukce z  před-

pjatého betonu o 15 polích s  rozpětí-

mi polí 39 + 13× 52 + 39 m a  s  výš-

kou pilířů až 41 m. Volná šířka dálnice 

je na obou polovinách mostu 11,75 m, 

na vnějších stranách jsou revizní chod-

níky šířky 0,75 m. Výstavba mostu by-

la již v zadávací dokumentaci navržena 

metodou vysouvání. Výstavba nosných 

konstrukcí byla uvažována výsunem od 

spodní opěry. Postup výstavby mostu 

ovlivnil i návrh jeho podélného předpětí. 

V průběhu zpracování RDS a VTD došlo 

k několika změnám, které přispěly k op-

timalizaci konstrukce i výstavby mostu.

ZALOŽENÍ  MOSTU

Na základě inženýrsko-geologického 

průzkumu je založení celé spodní stav-

by mostu provedeno na velkoprůměro-

vých pilotách ∅ 0,9 m. Piloty mají délku 

16 až 20 m a jsou vetknuté do navětra-

lých až zdravých jílovců a pískovců tří-

dy R4 až R5. Zakládání obou opěr by-

lo realizováno z částečně provedeného 

násypu ze štěrkopísku, který v patě ná-

sypového kuželu nahradil stávající pod-

loží. Paleogenní podloží tvoří střídající 

se vrstvy různě zvětralých jílovců a pís-

kovců výšky 10 až 15 m. Za opěrou 16 

a v prostoru výrobny lamel nosné kon-

strukce byl zaznamenán aktivní pohyb 

sesuvného území.

SPODNÍ  STAVBA

Spodní stavba je pro každý dopravní 

směr složena ze dvou masivních žele-

zobetonových opěr s vetknutými rovno-

běžnými křídly a 14 pilířů. Každá opě-

ra je založena na 11 vrtaných pilotách 

∅  0,9  m. Opěra 16, od které probíhá 

výsun nosné konstrukce, je uzpůsobe-

na technologii výsunu a je monolitic-

ky spojena s výrobnou lamel. Opěra je 

tak schopna přenést vodorovnou sílu až 

10 MN vzniklou při výsunu mostu.

Pilíře mají výšku proměnnou od 16 

do 41 m a jsou navrženy v příčném ře-

zu ve tvaru písmene I, umístěném na-

příč mostem. Všechny pilíře jsou podle 

výšky rozděleny na tři skupiny, z nichž 

každá má svoje rozměry pilíře, zákla-

du  i  založení. Všechny pilíře jsou za-

loženy hlubině na vrtaných pilotách 

∅  0,9  m. Podle druhu pilíře je počet 

pilot 16, 20 nebo 25. Dříky pilířů jsou 

vetknuty do základových desek o roz-

měrech 10 × 11 m až 13 × 12 m.

Šířka všech pilířů je konstantní 5,4 m, 

jejich druhý rozměr v podélném směru 

mostu je proměnný a dosahuje hodnot 

3, 3,6 a 4,2 m. Tloušťka spojující stěny 

je 0,6 m. Proměnný tvar příčného řezu 

byl navržen s ohledem na požadovanou 

maximální tuhost pilíře v závislosti na je-

ho výšce. Pilíře tak byly rozděleny do tří 

skupin se stejným příčným řezem. Nej-

menší plochu průřezu mají pilíře 2, 3, 14 

a 15, střední plochu mají pilíře 4 až 7, 12 

a 13 a největší plochu mají pilíře 8 až 11, 

na kterých je nosná konstrukce uložena 

pomocí pevných ložisek. Na ostatních 

pilířích a opěrách je nosná konstrukce 

uložena pomocí podélně a všesměr-

ně pohyblivých ložisek. Vnější obrys pi-

lířů je po celé výšce konstantní, což se 

promítlo na jednoduchosti jejich výstav-

by i na estetickém vzhledu. Příruby pilí-

řů jsou v horní části na výšku 1,75 m ze-

síleny na tloušťku 1,5 m, aby bylo mož-
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né uložit nosnou konstrukci pomocí lisů 

na definitivní ložiska. Toto zesílení by-

lo vybetonováno po osazení staveništ-

ních prefabrikátů vložených do průřezu 

pilířů tvořících podestu, z které jsou ob-

sluhovány kluzné bloky během výsunu 

a odkud bude prováděna kontrola loži-

sek při provozu mostu. 

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosné konstrukce obou polovin mostu 

jsou navrženy jako jednokomorový nos-

ník z předpjatého betonu C35/45, šířka 

13,6 m je u obou polovin mostu shod-

ná. S ohledem na postup výstavby by-

la každá nosná konstrukce rozdělena 

na 29 lamel délky cca 26 m. Tvar nosné 

konstrukce v  zadání odpovídal navrže-

nému systému podélného předpětí. Pro 

výsun bylo navrženo centrické předpě-

tí se soudržností, které bylo po vysunu-

tí konstrukce doplněno zvedanými vol-

nými kabely, vedenými přes deviátory 

a umístěnými uvnitř komorového průře-

zu. Zpracovatel RDS provedl optimaliza-

ci návrhu nosné konstrukce proti DSP 

při dodržení rozdělení podpor v podél-

ném směru. Upravil nejen tvar a  výšku 

průřezu nosné konstrukce, ale i její po-

délné předpětí. Výška průřezu byla zvět-

šena z 3,65 na 3,8 m a průřez s  větší 

tuhostí tak mohl být předepnut menším 

počtem kabelů zejména proto, že doda-

tečné volné předpětí ve vnitřním prosto-

ru bylo nahrazeno zvedaným předpě-

tím se soudržností vedeným ve stěnách 

průřezu. Pro výsun konstrukce byly na-

vrženy kabely centrického předpětí s 19 

a 12 lany, umístěné v deskách komory. 

V prvních čtyřech lamelách bylo navrže-

no ještě další centrické předpětí přímý-

mi kabely vedenými v deskách. V kaž-

dé stěně průřezu jsou navrženy tři zve-

dané kabely s 19 lany. Takto navržené 

předpětí dosáhlo s ohledem na zvětše-

nou excentricitu větší účinnosti než pů-

vodní řešení s volnými kabely navržené 

v DSP. Podporové lamely mají v oblas-

ti pilířů silnější spodní desku v celé šířce 

a obsahují dodatečně betonované příč-

níky šířky 1 m.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na mostě jsou navrženy železobetono-

vé monolitické římsy, do kterých jsou 

osazena svodidla s úrovní zadržení H2, 

a na vnějších stranách mostu zábradlí. 

Mezi římsami bude uloženo vozovkové 

souvrství, které včetně celoplošné pá-

sové izolace bude mít tloušťku 90 mm. 

Odvodnění mostu je zajištěno odvod-

ňovači o rozměrech 500 × 300  mm, 

z kterých je voda odváděna přímo pod 

konzolu mostu do podélných svodů 

DN 200 až 400 mm. Na koncích mostu 

jsou osazeny mostní závěry s celkovými 

posuny 600 mm na opěře 1 a 500 mm 

na opěře 16. 

POSTUP VÝSTAVBY

Nosné konstrukce obou polovin mos-

tu jsou vysouvány z  výrobny umístěné 

za opěrou 16. Trasa dálnice leží v  pří-

mé ve vrcholovém oblouku o polomě-

ru 28  000  m. Pouze počátečních cca 

53 m nosné konstrukce mostu u opě-

ry 1 leží v přechodnici s maximální od-

chylkou 115 mm od přímé. Tento rozdíl 

je řešen proměnným vyložením konzol 

komorového průřezu. Nejvyšší bod ni-

velety je v oblasti pilíře 12, to znamená, 

že niveleta k  tomuto pilíři od opěry 16 

stoupá a od něj k opěře 1 klesá. Výrob-

na lamel mostu má délku 26,5 m a  je-

jí počátek je umístěn 29 m za osu ulo-

žení na opěře 16. Mezi začátkem výrob-

ny a osou uložení na opěře 16 je umís-

těn pomocný pilíř. Před betonáží 1. la-

mely byl uložen před výrobnu ocelový 

nástavec celkové délky 32 m, ke které-

mu byla 1. lamela přibetonována. Připo-

jení ocelového nástavce k nosné kon-

strukci je realizováno předpínacími ka-

bely s 19 a 12 lany a tyčemi ∅ 40 mm. 

Výrobna lamel je spojena železobetono-

Obr. 1 Příčné řezy nosnými konstrukcemi 

❚ Fig. 1 Superstructure cross-section

Obr. 2 Podélný řez levým mostem ❚ 
Fig. 2 Longitudinal section of the left bridge

Obr. 3 Základy pilířů ❚ Fig. 3 Piers 

foundation

Obr. 4 Výstavba pilířů ❚ Fig. 4  Piers 

construction

Obr. 5 Pohled na výrobnu lamel při výsunu 

konstrukce ❚ Fig. 5 View of the fabrication 

plant during launching
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vými monolitickými základovými pasy 

s opěrou 16. Vlastní výrobna je složena 

ze dvou železobetonových stěn ploš-

ně založených na hutněném zásypu ze 

štěrkodrtě. Monolitická konstrukce vý-

robny je doplněna o ocelové konstruk-

ce nesoucí vnější bednění komorového 

průřezu nosné konstrukce. Ty spočíva-

jí na lisech, aby bylo možné po betonáži 

lamely provést její odbednění. Betonáž 

komorového průřezu probíhá ve dvou 

etapách: nejprve je betonována spod-

ní deska a stěny, potom horní deska. 

Vlastní výsuvné zařízení se skládá z taž-

ných pistolí firmy VSL opřených o  líc 

opěry 16, kterými prochází předpína-

cí kabely zakotvené do ocelových trnů 

vsunutých do komorového průřezu nos-

né konstrukce. Postupným překotvová-

ním a tažením lan dochází k  posunu-

tí vybetonované části nosné konstrukce 

o délku jedné lamely, tj. o 26 m. Po do-

sunutí je celá soustava v prostoru opě-

ry 16 zakotvena lisy o pomocné ocelo-

vé konstrukce. Tímto postupem je pro-

váděn výsun konstrukce rychlostí cca 

5 m/h. Výstavba a vysunutí jedné lamely 

trvá průměrně 9 dní. S ohledem na prů-

běh nivelety na mostě tažná síla od za-

čátku výstavby nejprve stoupá a cca po 

výstavbě poloviny délky mostu se ná-

růst síly zmenšuje. 

SLEDOVÁNÍ  MOSTU BĚHEM 

VÝSTAVBY

Během výsunu jednotlivých lamel nos-

né konstrukce dostává projektant RDS 

mostu od zhotovitele mostu všech-

ny potřebné informace o chování celé 

konstrukce. Jsou to zejména následu-

jící hodnoty:

• před výsunem každé lamely průtahy 

všech centrických kabelů kotvených 

v dané lamele,

• po výsunu lamely hodnoty tlaků v  li-

sech výsuvného zařízení v  klidu i za 

pohybu,

• výsledky geodetického měření, tj. de-

formace spodní stavby a nosné kon-

strukce.

Projektant RDS zpracovává všechna 

obdržená data a porovnává je s teore-

tickými hodnotami. Všechny naměřené 

hodnoty odpovídají předpokladům uva-

žovaným v RDS.

ZÁVĚR

Výstavba mostů metodou vysouvání je 

v současné době velmi dobře technolo-

gicky zvládnutá. Při přípravě RDS projek-

tant úzce spolupracoval se zhotovitelem 

mostu. Oba partneři uplatnili svoje dlou-

holeté zkušenosti s  touto metodou vý-

stavby. Důsledný návrh konstrukce mos-

tu a všech technologických částí před 

vlastní realizací se všem účastníkům vý-

stavby vyplatil. Důkazem je plynulá reali-

zace mostu v požadované kvalitě.
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Obr. 6 Tažné lisy umístěné na líci opěry 

mostu ❚ Fig. 6 Launching jacks situated 

on the abutment face

Obr. 7 Detail připojení 32 m dlouhého 

ocelového nástavce k 1. lamele nosné 

konstrukce ❚ Fig. 7 Detail of connection 

of the 32 m long launching nose to 

the 1st segment of the superstructure

Obr. 8 Celkový pohled na staveniště mostu 

(červen 2016) ❚ Fig. 8 Overall view of the 

construction site (June 2016)
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