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Mostní objekt SO 224 přes řeku Kysucu je 

součástí budoucího úseku D3 Žilina, Strážov 

– Žilina, Brodno, který bude přímo napojen na 

již provozovaný úsek D3 Hričovské Podhradie – 

Žilina, Strážov. Celková délka úseku je 4,25 km. 

Zahájení stavebních prací začalo 17. června 

2014 a dokončení úseku je plánované na červen 

2017. Mostní objekt SO 224 přímo navazuje na 

2,218 km dlouhý tunel Považský Chlmec a budou 

ho tvořit dva mosty. Most pro levý směr dálnice 

bude mít délku 410 m  a most pro pravý směr 

bude mít délku 402 m. ❚ The bridge structure 

No. 224 over the Kysuca river is a part of the 

planned north-western bypass of the Žilina city. 

This part of the highway D3, called  Žilina, Strážov 

– Žilina, Brodno, will be connected to another 

part of the D3 highway, Hričovské Podhradie – 

Žilina, Strážov, which is already in operation. The 

total length of the constructed D3 highway, part 

Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, will be 4.25 km. 

Construction works started on June 17, 2014 and 

will be finished in June 2017. The bridge structure 

SO 224 is directly followed by the Povážský 

Chlmec tunnel, with the total length of 2.218 km. 

The bridge structure will consist of two bridges. 

The bridge for the left lane will be 410 m and the 

bridge for the right lane will be 402 m.

Nově budovaný úsek D3 Žilina, Strážov 

– Žilina, Brodno bude plnit funkci se-

verozápadního obchvatu města Žiliny 

a měl by vyřešit nevyhovující dopravní 

situaci v tomto regionu, zvýšit plynulost 

provozu, snížit nehodovost a odvést 

tranzitní a kamionovou dopravu míří-

cí z  jihu na sever k polským a českým 

hranicím mimo centrum města. 

Mostní objekt SO 224 převádí dálni-

ci D3 v  úseku Žilina, Strážov – Žilina, 

Brodno přes údolí řeky Kysuce a bu-

de se skládat ze dvou samostatných 

nosných konstrukcí, které jsou navrže-

ny jako spojitý nosník o sedmi polích, 

kaž dá pro jeden jízdní směr dálnice. 

Maximální rozpětí hlavního pole přes 

koryto řeky Kysuce je 107 m s  maxi-

mální výškou pilířů 17,5 m (obr. 1 a 2). 

Příčný řez levé i pravé nosné konstruk-

ce je dvoutrámový nosník konstantní 

výšky 2,6 m, který za pilířem P5 pře-

chází v  komorový průřez (obr. 3 a  4) 

s proměnnou výškou 2,6 až 5,6 m. 

Výstavba obou mostů probíhá na 

pevné skruži po jednotlivých beto-

nážních dílech, u  levého mostu zača-

la s  ohledem na ostatní práce a ča-

sový harmonogram od středu mostu 

u  pilíře P5 a pokračovala směrem ke 

krajní opěře O1 a následně od pilíře P5 

k  opěře O8. Výstavba pravého mos-

tu je prováděna standardně od krajní 

opěry O1 ke krajní  opěře O8. Postup 

výstavby pravého i levého mostu ovliv-

nil celkový návrh konstrukce, zejména 

s ohledem na návrh taktování podélné-

ho předpětí a definici nadvýšení. 

ZALOŽENÍ  A  SPODNÍ  STAVBA

Most překlenuje údolí řeky Kysuce a při-

lehlou inundační oblast. V rámci geolo-

gického průzkumu bylo provedeno ně-

kolik průzkumných vrtů. Horní vrstvy do 

hloubky 1 až 2  m jsou tvořeny jílovitý-

mi písky, pod nimiž se nacházejí vrst-

vy štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. 

V hloubce 7 až 8,5 m je skalní podklad 

tvořený slínovci, pod nimiž se nacháze-

jí navětralé pískovce. Hladina podzem-

ní vody byla naražena v  hloubce cca 

4  m. Geologické podmínky pro zaklá-

dání mostu byly vyhodnoceny jako slo-

žité, proto bylo navrženo převážně hlu-

binné zakládání: podpory P2 až O8 

jsou založeny hlubině na vrtaných vel-

koprůměrových pilotách ∅ 1 180  mm. 

Opěra O1 je navržena jako masiv-

ní železobetonová, pod levým i pravým 

mostem je založena plošně na štěrko-

pískovém polštáři. Střední stěna, která 

se nachází mezi levou a pravou opěrou 

O1 v místě rozestupu mezi jízdními pá-

sy, je založena na mikropilotách s ohle-

dem na značné namáhání základové 

spáry, které neumožňuje plošné zalo-

žení. Dodatečný geologický průzkum 

zpracovávaný při samotné realizaci za-

ložení mostu ukázal, že plošný zá-

klad opěry O1 je proveden v zeminách 

s horšími parametry, než bylo původně 

předpokládáno, a proto byly obě opě-

ry opatřeny přitěžovací deskou, aby do-

šlo k odlehčení základové spáry (obr. 5). 

Pilíře P2 až P5 jsou založeny hlubin-
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ně na velkoprůměrových pilotách 

∅  1 180 mm, délky 12 m. Velikost zá-

kladu u těchto pilířů je 7 × 11 m a jeho 

výška v ose nosné konstrukce mostu je 

1,5 m. Stavební jámy byly navrženy jako 

svahované se sklonem 1:1. Pilíře P2 až 

P5 jsou navrženy jako dvojice stojek ob-

délníkového průřezu podpírajících přímo 

oba trámy nosné konstrukce (obr. 7).

Pilíře P6 a P7 jsou z hlediska spodní 

stavby nejvíce namáhané prvky, čemuž 

musel odpovídat i návrh jejich založe-

ní. Rozměry základu u těchto pilířů jsou 

7 × 11 m a jeho výška v ose nosné kon-

strukce mostu je 1,8 m. Založení pilířů 

P6 a P7 muselo respektovat i budoucí 

rozšíření koryta řeky Kysuce s ohledem 

na plánovaný plavební kanál, a proto 

musely být pilíře P6 a P7 založeny do-

statečně hluboko, aby při jeho rea lizaci 

nedošlo k  poškození základové spáry. 

I z  toho důvodu je stavební jáma pilířů 

P6 a P7 zajištěna trvalými štětovnicemi. 

Při realizaci hlubinného založení levé-

ho a pravého pilíře P6 se na vrstvy pís-

kovců R3–R2 narazilo v podstatně vyš-

ších polohách, než předpokládal geo-

logický průzkum. Hlubinné založení zá-

kladu bylo upraveno na piloty délky 6 m 

(z  původních 12  m). Obdobná situa ce 

nastala i pod pilířem P7, kde se piloty 

nejen zkrátily na délku 6 m, ale u někte-

rých pilot musel být zmenšen jejich prů-

měr z 1 180 mm na 880 mm z důvodů 

vrtatelnosti. 

Opěra O8 je navržena jako masiv-

ní železobetonová, založena je hlu-

binně na velkoprůměrových pilotách 

∅  1 180  mm, délky 9  m. Křídla opě-

ry O8 a střední stěna, která se nachází 

mezi opěrou pod levým a pravým mos-

tem, jsou založeny plošně a jsou složeny 

z  pohledových železobetonových pre-

fabrikátů v kombinaci s armovanou ze-

minou. V porovnání s masivní železobe-

tonovou konstrukcí je toto řešení ekono-

micky výhodnější. Protože jsou prefab-

rikovaná křídla a střední stěna od dříku 

opěry oddilatovány a opěra má průměr-

nou výšku cca 11,8 m, byla opěra také 

opatřena přitěžovací deskou. Účelem 

byla  redukce zatížení zeminou (zem-

ním tlakem), a tedy snížení tahového na-

máhání v zadních pilotách (směrem do 

zásypu opěry) a zmenšení deformace 

opěry (obr. 6). Dřík opěry O8 je opatřen 

plentovací zídkou pro zabránění přístu-

pu do komory nepovolaným osobám. 

NOSNÁ KONSTRUKCE MOSTU

Mostní objekt je tvořen dvěma samo-

statnými nosnými konstrukcemi pro kaž-

dý jízdní směr dálnice. Celková délka le-

vého mostu je 410 m, celková délka pra-

vého mostu je 402 m. Obě nosné kon-

strukce jsou navrženy jako spojitý nosník 

o sedmi polích. Pravý most má rozpětí 

31,86 + 3× 42 + 61 + 107 + 75 m, levý 

most má rozpětí jednotlivých polí 33,685 

+ 3× 44 + 61 + 107 + 74,7 m. 

Šířka mezi svodidly je 11,25  m, šíř-

ka nosné konstrukce obou mostů je 

13,1 m, celková šířka mostu včetně říms 

je 13,6 m. Příčný řez levé i pravé nosné 

konstrukce je navržen jako dvoutrámový 

nosník s konstantní výškou 2,6 m, který 

za pilířem P5 plynule přechází v komoru 

s proměnnou výškou od 2,6 m v poli do 

5,6 m nad podporami P6 a P7. 
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Obr. 1 Půdorys mostního objektu SO 224 ❚ 
Fig. 1 Bridge structure No. 224 – plan

Obr. 2 Podélný řez objektem SO 224 

❚ Fig. 2 Bridge structure No. 224 – 

longitudinal section 

Obr. 3 Příčný řez mostem – dvoutrámový 

průřez ❚ Fig. 3 Bridge structure – cross 

section – double T-beam

Obr. 4 Příčný řez mostem – komorový průřez 

❚ Fig. 4 Bridge structure – cross section – 

box girder

Obr. 5 Konstrukční řešení opěry O1 ❚ 
Fig. 5 Structural solution of abutment O1

Obr. 6  Konstrukční řešení opěry O8 

❚ Fig. 6 Structural solution of abutment O8

OPORA 01 OPORA 08 REZ PREF. STENOU
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Pravý i levý most se nachází v  levo-

točivém oblouku. Příčný sklon je jed-

nostranný. Mezi podporami O1 a P2 je 

příčný sklon proměnný od 2,5 do 4 %, 

mezi podporami P2 až O8 má příčný 

sklon konstantní hodnotu 4 %. 

Na pilířích P2 až P5 a P7 je nosná 

konstrukce pravého a levého mostu 

uložena na dvojici podélně posuvných 

ložisek. Na pilíři P6 je nosná konstruk-

ce podepřena dvojicí pevných ložisek.

Konstrukční řešení a postup stavby 

byly navrženy na základě detailní sta-

tické analýzy a požadavků zhotovite-

le s ohledem na harmonogram výstav-

by a přístupnost prostoru pod mostem. 

Prostorová analýza konstrukce byla 

rea lizována na prostorovém výpočetním 

modelu sestaveném z deskostěnových 

prvků. Sloužila pro návrh desky mos-

tovky a příčníků. Na základě této ana-

lýzy bylo určeno rozdělení normálových 

a smykových napětí po průřezu s ohle-

dem na skutečné prostorové působení 

konstrukce. Konstrukce je v podélném 

směru posouzena dle soustavy norem 

STN EN jako předpjatá. Zároveň byla 

provedena časově závislá analýza sle-

dující postup výstavby, změnu static-

kého působení a vývoj zatížení. Ve vý-

početních modelech byl uvažován vliv 

smršťování a dotvarování betonu jak 

s  ohledem na napjatost a  deformaci 

konstrukce, tak i  vzhledem k  možným 

změnám podélného předpětí, které by-

lo do konstrukce vneseno. 

VÝSTAVBA MOSTU

Výstavba mostu probíhá na pevné skru-

ži. Oba mostní objekty jsou technologic-

ky rozděleny na sedm betonážních dílů. 

Betonáž prvních pěti dílů pravého 

mostu BD1 (41,76 m), BD2 (42 m), BD3 

(42 m), BD4 (42 m) a BD5 (77,5 m) po-

stupovala standardně od opěry O1 až 

za pilíř P5. BD6 (102,4 m) bude betono-

ván od opěry O8 směrem k opěře O1 

za pilíř P7. Poslední etapou betonáže 

bude BD7 (54 m), který spojí betonážní 

díly BD6 a BD5 pravého mostu. 

Výstavba levého mostu probíhá po-

měrně nestandardně, betonáž prvních 

čtyř dílů BD1 (44 m), BD2 (35 m), BD3 

(35 m) a BD4 (26,685 m) probíhá smě-

rem od pilíře P5 k  opěře O1 (obr.  9). 

Proti účinkům vodorovných sil je na pi-

líři P5 zřízeno provizorní pevné ukotve-

ní nosné konstrukce (obr. 10). K tomu-

to kroku se přistoupilo pro urychlení sta-

vebních prací vzhledem k délce a složi-

tosti výstavby opěry O1. Na BD1 bude 

navazovat BD5 (51  m). BD6 (102,1  m) 

bude betonován stejně jako u pravého 

7
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mostu směrem od O8 k  opěře O1 za 

pilíř P7. Poslední etapou betonáže bu-

de BD7 (54 m), který spojí betonážní dí-

ly BD6 a BD5 levého mostu. 

Největší objem betonu (1 361,6 m3) byl 

zabudován při realizaci šestého beto-

nážního dílu. Dvoutrámový příčný řez 

byl betonován v  jedné fázi, komoro-

vý průřez byl betonován ve fázích dvou 

– nejdříve se realizovala spodní deska 

a  stěny, následně horní deska. Před-

pínací kabely byly napínány v  souladu 

s výstavbou nosné konstrukce. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  A  VYBAVENÍ 

MOSTU

Mostní svršek levého mostu bude tvo-

řit vozovka tloušťky 90 mm, u pravého 

mostu bude poprvé ve Slovenské re-

publice aplikován izolační systém Etan-

plast. Požadovaná výška tohoto izolač-

ního systému je 25 mm, proto při dodr-

žení požadovaných výšek ostatních vo-

zovkových vrstev bude mít vozovko-

vé souvrství na pravém mostě tloušťku 

110  mm. Nespornou výhodou tohoto 

izolačního systému je rychlost pokládky, 

která probíhá pomocí finišeru. Odolnost 

Etanplastu vůči dálničnímu dopravnímu 

zatížení vzhledem k  jeho větší výšce je 

ovšem otázkou. 

Na vnější a vnitřní straně mostu jsou 

monolitické římsy. Vnější římsa má šíř-

ku 1 550  mm a kratší vnitřní římsa 

800 mm. Na vnější římse bude na pra-

vém i  levém mostě protihluková stěna 

výšky 4 m. Na všech římsách bude po-

dél jejich hran osazené zábradelní svo-

didlo úrovně zadržení H2. Z důvodu pří-

tomnosti protihlukových stěn po celé 

délce mostu nebude na mostě osaze-

no ocelové zábradlí. 

Srážková voda je z  povrchu mos-

tu svedena do mostních odvodňovačů 

a  odvodňovacích trubiček, které jsou 

zaústěny do podélného svodu. U obou 

mostních objektů je podélný svod za-

věšen pod levou konzolou nosné kon-

strukce (ve směru staničení) z důvodu 

jednostranného příčného sklonu. Pro 

přenesení (kompenzaci) dilatačních po-

hybů nosné konstrukce pravého i  le-

vého mostu je navržena dvojice most-

ních závěrů. Vnitřek komorového průře-

zu bude vybaven revizním osvětlením, 

u přechodu dvoutrámového nosníku 

na komorový bude osazeno revizní zá-

bradlí. Pod levou konzolou levého mos-

tu je také zavěšen informační systém 

dálnice. 

SLEDOVÁNÍ  MOSTU BĚHEM 

VÝSTAVBY

Během výstavby jednotlivých beto-

nážních dílů dostával projektant nosné 

konstrukce RDS mostu od zhotovitele 

všechny potřebné informace k  posou-

zení chování celé konstrukce. Byly to 

zejména následující hodnoty:

• po betonáži jednotlivých betonážních 

dílů od podzhotovitele předpětí průta-

hy všech kabelů předpětí,

• po zpracování geodetického měření 

od zhotovitele monitoringu deforma-

ce spodní stavby a nosné konstrukce. 

Projektant RDS zpracovával všech-

na obdržená data a porovnával je s te-

oretickými hodnotami. Všechny namě-

řené hodnoty odpovídaly předpokla-

dům projektu a návrhu nadvýšení nos-

né konstrukce.

ZÁVĚR

Výkopové práce za účelem realizace 

zakládání a spodní stavby začaly v  říj-

nu 2014. V srpnu 2015 byla provedena 

betonáž prvního betonážního dílu levé-

ho mostu. Ukončení výstavby mostu, 

a tedy i celého dálničního úseku je plá-

nováno na červen 2017. Oproti DSP se 

návrh mostní konstrukce v RDS poda-

řilo optimalizovat a výrazně zefektivnit 

jak z  hlediska spotřeby rozhodujících 

materiálů, tak i s  ohledem na postup 

výstavby a celkovou logiku návrhu. 

Po celou dobu přípravy projektu 

a samotné výstavby probíhá velmi úz-

ká spolupráce mezi zhotovitelem mos-

tu a projektantem. Daří se tak bez vět-

ších problémů realizovat významnou 

část budovaného úseku dálnice D3 Ži-

lina, Strážov – Žilina, Brodno, která zá-

sadním způsobem pomůže vyřešit ne-

vyhovující dopravní situaci v tomto re-

gionu.
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Obr. 7 Konstrukční a tvarové řešení pilířů P2 

až P5 ❚ Fig. 7 Geometrical and structural 

solution of piers from P2 to P5

Obr. 8 Pohled na krajní opěru O1 

❚ Fig. 8 View of the abutment O1

Obr. 9 Výstavba levého mostu ❚ 
Fig. 9 Construction process of the left bridge

Obr. 10 Detail provizorního fixování nosné 

konstrukce na pilíři P5 ❚ Fig. 10 Detail 

of the temporary fixing of superstructure on 

pier P5

Obr. 11 Výstavba 5. betonážního dílu levého 

mostu ❚ Fig. 11 Left bridge construction 

of the 5th concrete part


