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Křižovatka Svrčinovec na novém dálničním pro-

pojení D3 mezi Slovenskem a Polskem, stavba 

Svrčinovec–Skalité, se nachází ve velmi kompli-

kovaném území. V úzkém zastavěném údolí silně 

zatíženém silniční a železniční dopravou převádí 

do tunelu dopravu směřující do Polska. Stávající 

silnice I/11 bude výhledově přestavěna na rych-

lostní komunikaci R5 a na vyšší rychlost bude 

modernizována i železnice. Celá křižovatka se 

nachází v prostoru silně svažitého terénu s poten-

ciálními sesuvy, které bylo nutno v rámci realizač-

ního projektu zohlednit. V křižovatce Svrčinovec 

jsou navrženy celkem čtyři mostní objekty sta-

věné různými technologiemi. Stavba byla dokon-

čena v červnu 2017. ❚ Svrčinovec junction on 

the new Slovak motorway D3 to Poland is located 

in a tight and complex site of narrow populated 

valley with heavy road and rail traffic. The entire 

junction is located in very steep terrain where the 

D3 goes to the tunnel. Large parts of the valley 

are also subject to potential landslides, which 

had to be taken into account. At the Svrčinovec 

junction, 4 bridges were designed, and they were 

built-up with different construction methods. The 

construction works were completed in June 2017.

Před zahájením hlavních prací speciální-

ho zakládání, vrtaných pilot, bylo nutné 

kritická místa území nejdříve stabilizovat 

pomocí odvodňovacích vrtů, které ma-

jí za úkol odvádět z okolních svahů pře-

bytečnou vodu a regulovaně ji přivádět 

do místních potoků. Délky odvodňova-

cích vrtů byly 80 až 120 m s vystrojením 

perforovanou ocelovou trubkou. V  ně-

kterých případech nestabilního prostředí 

bylo nutné vrty pažit celých 120 m. Cel-

ková délka odvodňovacích horizontál-

ních vrtů v  úseku Svrčinovec–Skalité je 

téměř 15 km. 

Po zaměření odlesněného území stav-

by a provedení doplňkového geotech-

nického průzkumu bylo rozhodnuto 

o  zajištění základů některých mostních 

pilířů pomocí kotvených pilotových stěn, 

protože odvodňovací vrty nestačí zajistit 

ochranu mostní ch objektů po celou do-

bu předpokládané životnosti.

Aby celý komplex křižovatky Svrči-

novec mohl bezpečně plnit svou funk-

ci, byly zde jako nedílná součást celé-

ho díla navrženy a postupně realizovány 

opěrné nebo zárubní zdi, které jsou vět-

šinou zajištěné zemními kotvami.

SO 237-10  MOST NA DÁLNICI 

V   KŘIŽOVATCE SVRČINOVEC

Most na dálnici v  křižovatce Svrčino-

vec nad tratí ŽSR, Šlahorovým potokem 

a silnicí I/11 v km 27,780-22,220 je do-

minantou křižovatky Svrčinovec a z hle-

diska rozsahu výstavby nejvýznamněj-

ším objektem. Je založen na souboru 

osmnácti trvalých a dvou provizorních 

pilířů a pěti opěr vybudovaných v údo-

lí. Tento most tvoří hlavní dálniční spoje-

ní z jihu od Čadce směrem k tunelu Svr-

činovec a dále pak na Skalité směrem 

na Polsko. 

Most tvoří dvě samostatné komoro-

vé konstrukce z předpjatého betonu. 

Komorový příčný řez má výšku v ose 

3,8  m, typické rozpětí pole je 52  m. 

Obr. 1 Křižovatka Svrčinovec – situace 

❚ Fig. 1 Svrčinovec interchange layout

Obr. 2 Most SO 237-10 – příčné řezy 

levým mostem: a) před odbočením rampy, 

b) v odbočení rampy, c) vložené pole, 

d) odbočující rampa ❚ Fig. 2 Bridge 

No. 237-10 – cross-sections through the 

left bridge: a) before and b) at the ramp 

separation, c) drop-in span, d) ramp

Obr. 3a,b Most SO 237-10 – pravý a levý 

most při vysouvání ❚ Fig. 3a, b Bridge 

No. 237-10 – right and left bridge during 

the incremental launching

Obr. 4 Most SO 237-10 po 

dokončení ❚ Fig. 4 Bridge No. 237-10 

after completion
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Od levého mostu se ve 4. poli odpojuje 

rampa odbočující větve křižovatky. Dá-

le je v posledním poli hlavního levého 

mostu vložené pole, které je na opěře 

uloženo vrubovým kloubem se šikmos-

tí 45° a na opačném konci na konzolu 

v čele vysunuté komorové konstrukce. 

Oba hlavní mosty se budovaly metodou 

postupného vysouvání z výrobny umís-

těné za horní opěrou velmi blízko k por-

tálu navazujícího tunelu. Část konstruk-

ce v odbočné větvi má jednotrámový 

příčný řez, vložené krajní pole má příčný 

řez dvoutrámový. Obě tyto části se sta-

věly monoliticky na pevné skruži po do-

končení výsuvu levého mostu. 

Založení pilířů a opěr je hlubinné na 

skupinách vrtaných pilot ø 1180, ev. 

880 mm, které jsou ukončeny ve vrst-

vách R4-R3. Veškeré vrtné práce na 

základových pilotách byly prováděny 

pomocí vrtné soupravy Bauer BG 24 H.

Většina pilířů a opěr mostu 237-10 se 

nachází v oblasti potenciálního sesuvu. 

Předpokládané síly od sesuvu, které je 

nutné přenést, dosahují na řadě pod-

por až 700 kN/m s hloubkou smykové 

vrstvy až 8 m. Samostatnou studií bylo 

prokázáno, že tyto velké účinky sesuvu 

není vhodné přenášet vlastní základo-

vou konstrukcí mostu, protože vzniklé 

deformace v základech podstatně pře-

sahují kapacity pilířů a  ložisek. Z toho-

to důvodu bylo u většiny pilířů provede-

no zajištění sil od sesuvu návrhem sa-

mostatné ochranné konstrukce. Tyto 

ochranné konstrukce sestávají ze stěn 

z  pilot ø   880  mm, které jsou v  horní 

úrovni spojeny kotevním a roznášecím 

prahem. V něm jsou zakotveny šikmé 

zemní pramencové kotvy. Prostor me-

zi kotevním prahem a bokem základo-

vého bloku je vyplněn snadno stlačitel-

nou hmotou tak, aby jeho deformace 

od účinků sesuvu nevyvolávaly vodo-

rovné zatížení působící na založení pilí-

řů. U opěr byly také přidány mikropiloty 

ø 108/16 mm. 

Pro výsuv byly použity klasické hyd-

raulické lisy opírající se o povrch dol-

ní desky komorového průřezu. Výsuv-

ný nos délky 36 m byl zhotoven úpra-

vou dříve použitého nosu z předcho-

zí stavby podle samostatného projektu. 

Výrobna byla pevná, založená plošně 

na zásypu opěry, a to těsně za opěrou 

s ohledem na stísněné podmínky na 

stavbě v souvislosti s probíhající výstav-

bou blízkého tunelu. V průběhu výsuvu 

nebylo nutné provádět rektifikace polo-

hy výrobny. Po dokončení výsuvu levé-

ho mostu se horní část výrobny příčně 

přesunula do polohy pro výsuv pravého 

mostu. V důsledku nedostatečné vzdá-

lenosti výrobny od opěry bylo nutné 

navrhnout atypické umístění vysouvací 

technologie, hydraulické vysouvací zaří-

zení bylo osazeno na prvním trvalém pi-

líři, nikoliv na opěře. Pro zajištění stabi-

lity konstrukce v počátečních fázích vý-

suvu byly použity provizorní železobeto-

nové podpory v krajním poli, cca 13 m 

od osy opěry. Pro zachycení velkých 

podélných sil působících na pilíř v místě 

vysouvacího zařízení byla použita provi-

zorní rozpěrná konstrukce s táhly, která 

do přenosu sil zapojila též provizorní pi-

líř a především opěru. 
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SO 237-20  MOST NA VĚTVI  A1 

A   A2  KŘIŽOVATKY SVRČINOVEC

Mostní objekt vynáší dvě připojovací 

větve A1 a A2 mostu 237-10 na hlavní 

trase. Větev A1 křižovatky Svrči novec 

překlenuje silnici 1. třídy, trať ŽSR 

a  mean drující potok. Ve 2.  poli se 

k mostu zleva připojuje větev A2. Most 

na větvi A1 má nosnou konstrukci o de-

seti polích (mezi opěrami 1–11), odbo-

čující větev A2 má tři pole (zakončena je 

opěrou  14). Nosná konstrukce je spo-

jitý komorový nosník  o výšce průřezu 

2,8 m stavěný na pevné skruži. Za opě-

rou 14 (na větvi A2) na křídla navazují zdi 

z armo vané zeminy.

 Projektová dokumentace pro výběr 

zhotovitele předpokládala, že most bu-

de stavěn kombinací dvou technolo-

gií. Metoda postupného vysouvání od 

opěry 1 měla být použita až k pilíři 9, tj. 

měla elegantně překonat železniční trať 

a komplikovaný terén v okolí pilíře 8 (vy-

ústění propustku pod tratí a eroze sva-

hu). Od pilíře 9 k opěrám 11 a 14 měla 

navázat betonáž na pevné skruži, která 

by vybudovala tvarově složitou oblast 

rozpletu ramp. Zhotovitel stavby zvo-

lil jednotnou technologii pevné skruže. 

Byly použity věže Pižmo a systém nos-

níků nesoucích bednění. Terén v  okolí 

pilíře 8 nad příkrým srázem ke Šlahoro-

vému potoku byl pro výstavbu upraven, 

aby umožnil bezpečné založení věže. 

S  výhodou byly použity pilotové stěny 

s  železobetonovým prahem v  hlavách 

pilot, které byly navrženy pro eliminaci 

hrozby sesuvu zemního tělesa bezpro-

středně nad železnicí.

Most je půdorysně komplikovaný. 

Hlavní větev A1 se nachází v půdorys-

ném oblouku 340 m (na opěře 11 pře-

chází do protisměrného oblouku), větev 

A2 se odpojuje a obloukem o polomě-

ru 45 m se téměř obrací. Dilatační střed 

mostu leží mezi pilíři 6 a 7. Orientace lo-

žisek na podpěrách 12 až 14 na dila-

tační střed je vlivem obloukové trajekto-

rie větve A2 nestandardní, hlavní osy lo-

žisek jsou odkloněny od linie trasy pod 

úhly 53 až 109o.

Stejný vliv se objevuje rovněž u most-

ního závěru na opěře 14, jenž je na-

víc zešikmen oproti normále trasy. Příč-

ný pohyb na mostním závěru převažu-

je nad podélným. Technické nároky spl-
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ňuje mostní závěr s  jednoduchým těs-

něním spáry, jehož gumový profil zvládá 

překonat příčný posun. Překonání ne-

standardně velkého příčného pohybu 

nad opěrou 14 je zohledněno v tech-

nickém řešení svodidla a zábradlí – oba 

prvky mostního vybavení jsou vybaveny 

kloubovým/zásuvným mechanismem, 

který umožňuje měnit délku a úhel úse-

ku mezi prvním sloupkem před a za 

mostním závěrem.

SO 237-30  MOST NA VĚTVI  B1 

A   B2 NAD TRATÍ  ŽSR

Objekty SO  237-30, SO  237-40 

a SO 281-53 leží na větvi B2 křižovat-

ky Svrčinovec, která propojuje stávající 

komunikaci I/11 vedoucí mezi Svrčinov-

cem a státní hranicí ČR s pásem dálnice 

D3 vedoucí směrem od hranice s Pol-

skem do Čadci.

Mostní objekt převádí větev B2 křižo-

vatky Svrčinovec přes trať ŽSR a str-

mý svah lemující obě strany tratě. Kon-

strukce mostu je navržena o sedmi po-

lích (šest pilířů a dvě opěry) s rozpětími 

40 m v běžných polích a 30 m v kraj-

ních polích. Před a za mostem navazuje 

na křídla opěr mohutná kotvená opěrná 

zeď SO 281-53. 

Silnice je na mostě vedena zpočátku 

v přímé a následně v protisměrných ob-

loucích o poloměru 200 m. Příčný sklon 

postupně přechází ze střechovitého do 

pravostranného s následným překlope-

ním do levostranného. Podélně je most 

v konstantním sklonu 6 %. 

Mostní konstrukce byla v  zadávací 

dokumentaci navržena jako monolitic-

ká dvoutrámová; vzhledem ke složitým 

geotechnickým poměrům pro založe-

ní skruží v sesuvném území se zhotovi-

telský tým postupně přikláněl k myšlen-

ce realizovat most nosníkovou techno-

logií. Při prověřování tohoto záměru by-

ly provedeny detailní výpočty podjezd-

ných výšek v místě křížení s tratí ŽSR za 

použití aktualizovaných podkladů o ve-

dení trati a navržené úpravě trakčního 

vedení. Vzhledem k velké šikmosti kří-

žení s mostem v oblouku s proměnným 

příčným sklonem a značným podélným 

sklonem se ukázala zdánlivě značná re-

zerva ~700 mm v ose mostu jako ne-

dostatečná, a to nejen pro nosníkovou 

variantu, ale i pro původně navrženou 

dvoutrámovou konstrukci. Navíc v  po-

lích překonávajících prudký svah u tra-

ti nebylo možno běžnými technickými 

prostředky realizovat montáž prefabri-

kovaných nosníků.

Konstrukce je proto v polích č. 1 až 3 

navržena jako spřažená z prefabrikova-

ných nosníků výšky 2 m s monolitickou 

deskou tloušťky minimálně 220  mm 

a  v  dalších polích je provedena jako 

Obr. 5 Most SO 237-20: a) půdorys, b) vzorový příčný řez ❚ 

Fig. 5 Bridge No. 237-20: a) plan view, b) typical cross section

Obr. 6 Most SO 237-20: a) rozplet před osazením předpínacích kabelů 

do střední stěny, b) pohled z mostovky z pole 9; nad opěrou 1 je SO 237-10 

❚ Fig. 6 Bridge No. 237-20: a) deck link before installation of the prestressing 

tendons into the central web, b) view from the bridge span 9; above the 

abutment 1 there is Bridge No. 237-10

Obr. 7 Most SO 237-20 ❚ Fig. 7 Bridge No. 237-20

Obr. 8 Pohled na prudký svah s tratí ŽSR v místě výstavby mostu SO 237-30 

❚ Fig. 8 View of the steep slope with the railway line at the site of bridge 

No. 237-30

Obr. 9 Most SO 237-30: a) monolitická dvoutrámová mostovka nad tratí ŽSR 

se změnou výšky, b) nosníková část mostu s přechodovým průřezem ❚ 

Fig. 9 Bridge No. 237-30: a) TT deck cast in-situ above the railway line with 

reduced depth, b) bridge deck of precast beams with a transition section

Obr. 10 Dokončený most SO 237-30 ❚ Fig.10 Completed bridge No. 237-30
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dvoutrámová výšky 2,3 m se sníženou 

konstrukční výškou 1,9 m v polích 6 a 7 

nad tratí. V  projektu a při realizaci tak 

bylo třeba vyřešit uspořádání konstruk-

ce a jejího předpětí v  místě přechodu 

nosníkového průřezu na dvoutrámový 

příčný řez.

Založení pilířů a opěr je hlubinné na vr-

taných pilotách ø 1180/1100 mm. Větši-

na pilířů a opěr mostu 237-30 je v ob-

lasti potenciálního sesuvu s předpoklá-

danými silami o  velikosti až 940 kN/m 

(opěra 8) s hloubkou smykové vrstvy 

až 8 m. Problematika sesuvu byla řeše-

na obdobně jako u ostatních mostních 

objektů, např. SO 237-10, a to pomocí 

předsazené stěny z pilot ø 600 mm sta-

bilizovaných pomocí trvalých pramen-

cových zemních kotev. 

Atypická je ochrana pilíře č.  6 těsně 

pod tratí ŽSR. Vzhledem k požadavku 

provozovatele trati byla jáma pilíře do-

časně zabezpečena štětovnicovým pa-

žením kotveným pramencovými kotva-

mi. Samotný základ pilíře je zabezpe-

čen proti sesuvu pomocí skupiny taho-

vých mikropilot ø 89/10 mm vetknutých 

do skalního podloží pod smykovou plo-

chou potencionálního sesuvu. Množ-

ství a tahová tuhost mikropilot s robust-

ní výztuží z trub omezí v případě sesu-

vu deformaci pilíře na řád několika mm, 

a zajistí tak plnou funkčnost mostní-

ho objektu i v těchto nepříznivých pod-

mínkách. 

Vzhledem k  přechodu mostu na ob-

jekt vysokých opěrných zdí za opě-

rou  8 bylo řešeno zabezpečení této 

opěry shodným způsobem jako nava-

zující objekt, tj. pomocí tahových mik-

ropilot ø 89/10 mm. 

SO 281-53  OPĚRNÁ STĚNA 

PŘED MOSTEM 237-30

Opěrná stěna SO  281-53 leží na vý-

še popsané větvi křižovatky Svrči-

no vec spolu s  objekty SO  237-30 

a SO 237-40 a je situována 30 m před 

a 53 m za mostním objektem 237-30. 

Zajišťuje stabilitu komunikace v násypu 

a svahovém odřezu a její přechod buď 

do standardního násypového tělesa, 

nebo na další mostní objekty.

Objekt je tvořen opěrnou stěnou ve 

formě úhlových zdí proměnné výšky 5,2 

až 8,4 m. Založení objektu je hlubinné 

na vrtaných pilotách ø 1180/1100 mm. 

Horní část objektu nad mostem je si-

tuována v oblasti potenciálního sesu-

vu s předpokládanými silami o velikos-

ti až 940 kN/m s hloubkou smykové 

vrstvy až 8 m. Objekt je proto zabez-

pečen proti sesuvu samostatně po-

mocí dvou úrovní tahových mikropilot 

ø  89/10 mm vetknutých do skalního 

podloží pod smykovou plochou poten-

cionálního sesuvu obdobně jako pilíř 6 

a opěra 8 mostu.

Spodní část objektu pod mostem le-

ží mimo území potencionálních ak-

tivních sesuvů, ale podloží je tvořeno 

shodnými materiály. Při jejich zvodnění 

by mohlo dojít ke snížení či ztrátě ho-

rizontálního odporu pilotového založe-

ní, proto je objekt zabezpečen přikot-

vením pomocí trvalých pramencových 

zemních kotev.

SO 237-40  MOST NA VĚTVI  B1 

A  B2 KŘIŽOVATKY SVRČINOVEC 

NAD POTOKEM

Mostní objekt SO  237-40 leží na vět-

vi křižovatky Svrčinovec spolu s  ob-

jekty 237-30 a 281-53 a převádí větev 

B2 křižovatky přes meandrující Šlaho-

rový potok.

Komunikace na mostě je v levostran-

ném oblouku o poloměru 100 m a ve 

vydutém zakružovacím oblouku, takže 

Obr. 11 Část opěrné zdi nad mostem 
SO 237-30 ❚ Fig. 11 Part of the retaining 
wall close to the bridge No. 237-30

Obr. 12 Výstavba nosníkového mostu 
SO 237-40 přes dočasně zatrubněný Šlahorový 
potok ❚ Fig. 12 Construction of the 
bridge No. 237-40 over the Šlahor stream 
in a provisional pipe culvert

Obr. 13 Most SO 237-40 ❚ Fig. 13 Bridge 
No. 237-40

Obr. 14 Křižovatka Svrčinovec: a) dálniční 
most SO 237-10 s odbočující větví, b) most 
SO 237-30 na větvi B2 vedené v protisměrných 
obloucích; v popředí nosníková část estakády; 
v pozadí most SO 237-20, c) mimoúrovňové 
křížení dálničního mostu SO 237-10 s mostem 
SO 237-20 na větvi A1 
❚ Fig. 14 Interchange Svrčinovec: 
a) motorway bridge No. 237-10 with a branch 
ramp, b) bridge No. 237-30 on the B2 branch 
routed in counter curves; in front the precast 
beams part of the deck; in the background 
bridge No. 237-20, c) crossing of the motorway 
bridge No. 237-10 with bridge No. 237-20 on 
the  A1 branch 
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podélný sklon přechází od 5,54 až po 

6  %, kterým větev B stoupá přes celý 

most SO 237-30 až do výškové úrov-

ně dálnice D3.

 Založení mostu je hlubinné na vrta-

ných pilotách ø 1180/1100 mm. Most 

leží pod patou sesuvného území a ne-

ní proto postižen sesuvem. Piloty pro-

cházejí shodnými vrstvami jílovitých 

štěrků jako v  sesuvných oblastech, 

které jsou navíc silně zvodnělé. Pa-

ty pilot jsou proto hlouběji vetknuty do 

podloží tvořeného jílovci. Při provádě-

ní byly realizovány otevřené svahova-

né jámy se systémem umožňujícím je-

jich odvodnění.

Opěry mostu jsou železobetonové 

masivní s  mohutnými křídly zabezpe-

čujícími konstrukci mostu proti poško-

zení vlivem často se rozvodňujícího 

Šlahorového potoka.

Nosná konstrukce mostu je navržena 

z předem předpjatých podélných nos-

níků s rozpětím 29 m. Nosníky byly roz-

místěny a upraveny tak, aby bylo mož-

no konstrukci provést i v místě směro-

vého oblouku s malým poloměrem.

ZÁVĚR

Stavba Svrčinovec–Skalité na dálnici 

D3 se prováděla podle smluvních pod-

mínek Design & Build (FIDIC Yellow 

Book), které přenáší odpovědnost za 

projektové práce na zhotovitele stav-

by. Při zajištění doplňkových geodetic-

kých a geotechnických podkladů, pro-

jektování a vlastní realizaci byla v kom-

plikovaném území zjištěna řada poža-

davků na změny a úpravy řešení před-

pokládaného v zadávací dokumentaci. 

Spolupráce na vyřešení těchto změn 

mezi investorem, projektantem a zho-

tovitelem je časově náročná, ale nut-

ná. Rizika vyplývající z nedostatečných 

podkladů v zadávací dokumentaci mu-

sí nést i  u  metodiky Design & Build 

zejména investor. Požadované změ-

ny byly odsouhlaseny a hlavní staveb-

ní práce byly dokončeny v roce 2016. 

Zkušenosti z  používání metodiky 

Design & Build na Slovensku jsou 

velmi cenné i  pro přípravu doprav-

ních staveb v  ČR, kde se pro někte-

ré z nich její zavedení rovněž předpo-

kládá.

Investor
Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s.

Projektant Pontex, s. r. o.

Zhotovitel Doprastav, a. s.

Ing. Milan Kalný

e-mail: kalny@pontex.cz

Ing. Marcel Mimra

e-mail: mimra@pontex.cz

Ing. Jan Komanec

e-mail: j.komanec@pontex.cz

Ing. Václav Kvasnička

e-mail: kvasnicka@pontex.cz

Ing. Lukáš Procházka

e-mail: prochazka@pontex.cz

všichni: Pontex, s. r. o.
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