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V roce 2015 byly zahájeny práce na druhém 

nejdelším silničním tunelu na světě – obchvatu 

švédského hlavního města Stockholmu, jehož 

součástí je i mostní kruhová křižovatka FSE 105 

Kungens Kurva. V příspěvku je přiblížena výstav-

ba této křižovatky, která začala v létě 2017 a její 

dokončení je plánováno na jaro 2018. ❚ In the 

year 2015, works were commenced on a second 

longest road tunnel in the world – on the capital 

of Sweden Stockholm bypass. Part of this bypass 

is also a bridge roundabout junction FSE  105 

Kungens Kurva. This contribution shows the 

stage of this junction construction planned for 

summer 2017 – spring 2018. 

Projekt E4 obchvat Stockholmu – För-

bifart Stockholm – je součástí nové tra-

sy evropské dálnice E4 okolo švédské-

ho hlavního města (obr.  1). Spojuje již-

ní a severní části Stockholmu, zmír-

ňuje zatížení hlavních silnic a  vnitřního 

města, a  tím snižuje zranitelnost celé-

ho dopravního systému. Nová trasa by-

la předmětem studií po několik desetile-

tí a bylo navrženo a prozkoumáno mno-

ho jejích alternativ. Výsledný návrh zjed-

noduší každodenní život lidí v okolí a vy-

tvoří příležitosti pro další vývoj v  rychle 

rostoucím regionu. Aby se minimalizoval 

vliv na citlivé přírodní a kulturní prostře-

dí, je téměř 18 km z 21 km vedeno v tu-

nelu, jehož hloubka dosahuje místy až 

-70 m n. m. (obr. 2). Práce byly zaháje-

ny v roce 2015 a doba celkové výstavby 

je odhadnuta na deset let. V současné 

době je to jeden z největších silničních 

projektů realizovaných Swedish Trans-

port Administration – Trafikverket (obdo-

ba českého ŘSD) a po jeho dokončení 

se bude jednat o druhý nejdelší silniční 

tunel na světě (tab. 1)

Součástí projektu jsou kromě jiné-

ho dvě hlavní mimoúrovňové křižovat-

ky se stávající silnicí E4 – Kungens Kur-

va a Häggvik. 

Úsek FSE 105 Kungens Kurva je nej-

významnější částí projektu. Obsahuje 

rampy pro nájezd a výjezd na obchvat 

Stockholmu směrem z jihu, mostní kru-

hovou křižovatku, retenční rezervoár, 

podchody pod E4 tvořené několika rá-

movými konstrukcemi, portály tune-

lů, vyústění ventilace tunelů, pěší lávky 

a několik opěrných stěn. Délka úseku je 

1,5 km a doba výstavby je stanovena na 

šest let. Hlavním zhotovitelem úseku je 

Skanska Sverige AB a Skanska, a. s., 

závod IS Morava realizuje většinu beto-

nových mostních konstrukcí. 

Zajímavý je i  původ názvu, do češti-

ny přeloženého jako Královská zatáč-

ka. Jde o  připomínku havárie ze dne 

28. září 1946, kdy řidič ztratil v  zatáč-

ce kontrolu nad královským vozem Ca-

dillac série 75 a sjel ze silnice do příko-

pu plného vody. Naštěstí král Gustav V. 

ani ostatní cestující nebyli zraněni.

TECHNICKÝ POPIS

Mostní konstrukce má eliptický tvar 

s délkou os 130 a 95 m (obr. 3a,b) a je 

tvořena trámovým nosníkem o  výšce 

1,5 m a průměrné šířce 11,7 m. Most 

je rozdělen do devíti betonážních taktů 

– částí podkovy. 

Celý most je realizován z nepředpína-

ného betonu třídy C35/45, sednutí ku-

žele je smluvně stanoveno na třídu S3, 

kamenivo Dmax 22 mm a objem vzdu-

chu minimálně 4,1 %. Ve směsi je použit 

pro stavební účely upravený portland-

ský cement CEMI 42,5N-SR3 MH/LA.

Založení a spodní stavba

Vzhledem k různorodému podloží (silné 

vrstvy jílů, ale i mnoho vrstev skály roz-

dílné mocnosti a  kvality) je most zalo-

žen za použití tří postupů: 

• plošné založení v místě styku s kvalitní 

pevnou skálou,

• vrtané ocelové trubkové piloty, 

• ražené piloty z  vysokopevnostního 

be tonu C50/60-XC2/XF1 o  rozmě-

rech 270 × 270 mm. 

Přes 90 % všech výkopů a základů je 

jištěno proti průsakům vody štětovni-

cemi o délce až 13,5 m.

Jednotlivé podpěry se skládají ze zá-

kladu obdélníkového tvaru a  přísluš-

ného počtu pilířů (1 až 4 ks na základ), 

které mají válcovitý tvar o  průměru 

d = 1,3 m a proměnné výšce v rozmezí 

5,3 až 6,7 m (obr. 4). 

Místo klasických výkresů byl pro rea-

lizaci spodní stavby zvolen 3D mo-

del zhotovený v programu NavisWorks 

(obr. 5). Pro návrh a kontrolu se toto ře-

šení jevilo jako ideální, bohužel při rea-

lizaci nastal problém jak připravit pro-

Tab. 1 Základní údaje o celém projektu i části FSE 105 ❚ Tab. 1 Basic data on the whole 

project as well as on part of the FSE 105

Projekt E4 obchvat Stockholmu

Celková délka 21 km

Celková délka tunelů 2x 18 km

Počet jízdních pruhů 
tři v každém směru ve dvou 

nezávislých tunelech

Odhadovaná hustota 

dopravy

140 000 vozidel/den 

(pro rok 2035)

Doba výstavby – odhad 10 let

Cena výstavby – odhad
3,1 mld. euro 

(ceny roku 2009)

FSE 105 křižovatka Kungens Kurva

Objem odtěžené skály 300 000 m3

Objem vytěžené zeminy 500 000 m3

Beton v konstrukcích 80 000 m3

Objem vyztužených 

zemin
11 000 m3

Tunelové portály 300 + 300 m

Doba výstavby 6 let

2

1

Traffic interchange 
Kungens Kurva

Traffic interchange 
Lovö

Traffic interchange 
Vinsta

Traffic interchange 
Hjulsta

Traffic interchange 
Akalla

Traffic interchange 
Häggvik
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storový model pro běžné použití na 

stavbě. Bez dodatečného proškolení 

pracovníků a  vybavení každé pracov-

ní skupiny minimálně tabletem, v ideál-

ním případě PC, však bylo nemožné 

z 3D modelu vytištěného na papír co-

koliv vyčíst. Proto byl projektant po-

žádán o  souběžné zhotovení klasické 

projektové dokumentace ve 2D.

Součástí mostu jsou i tři velkostěnné 

opěry S1, S6 a S13 (obr. 6), betonážně 

rozdělené vždy do dvou taktů:

• dřík s  křídly (u  největší opěry S1 je 

výška h = 9,5 m),

• závěrná zídka s  podložiskovými 

bločky.

Všechny opěry jsou vybaveny chladi-

cím potrubím, které se aktivuje v prů-

běhu betonáže.

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce (NK) 14A má neú-

plný eliptický tvar, přesněji řečeno tvar 

podkovy. Podpěra 14B není součástí 

mostní konstrukce, jedná se o  samo-

statnou opěrnou zeď, která elipsu op-

ticky uzavírá. Příčný sklon mostovky 

směrem od středu elipsy je 2,5 %. Výš-

ka NK nad finálním terénem se pohy-

buje v rozmezí 4,6 až 6,2 m. Jak již bylo 

zmíněno, celá NK je rozdělena do de-

víti betonážních taktů: nejmenší o  ob-

jemu cca 350 m3 betonu a 60 t beto-

nářské výztuže a největší takt o  obje-

mu 850 m3 a 155 t výztuže. Výztuž je 

běžně ukládána ve třech až pěti vrst-

vách, v místě křížení je vrstev až osm. 

U každé pracovní spáry je osazen sys-

tém chladicích trubek, které mají zame-

zit přehřívaní betonu při zrání, a tím pře-

dejít vzniku smršťovacích trhlin.

Příslušenství

Po celé délce mostu jsou zhotove-

ny nízké okrajové římsy osazené ko-

tevními přípravky pro zábradlí a  svo-

didla v rozteči  2  m. V  pravidelných 

intervalech jsou rozmístěny přípravky 

pro zabudování veřejného osvětlení 

a  dopravního značení. V  římsách jsou 

Obr. 1 Lokalizace projektu obchvatu 
Stockholmu – Förbifart Stockholm ❚ 
Fig. 1 Localisation of the Stockholm bypass 
– Förbifart Stockholm

Obr. 2 Podélný řez částí obchvatu 
Stockholmu vedoucí tunelem 
❚ Fig. 2 Longitudinal section of one part 
of the bypass leading through a tunnel

Obr. 3 Mostní kruhová křižovatka 
FSE 105 Kungens Kurva: a) vizualizace, 
b) půdorys ❚ Fig. 3 Bridge roundabout 
junction FSE 105 Kungens Kurva: 
a) visualisation, b) layout

Obr. 4 Výstavba pilíře S16 
❚ Fig. 4  Constructing pier S16

Obr. 5 3D model pilíře P16 ❚ 
Fig. 5 3D model of pier P16

Obr. 6 3D model opěry S1 
❚ Fig. 6 3D model of support S1

Obr. 7 Osazené ložisko v poli A7 
❚ Fig. 7 Set bearing in field A7

Obr. 8 Mostní závěr pro opěru S1 ❚ 
Fig. 8 Expansion joint for support S1
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též osazeny kabelové chráničky pro 

osvětlení a světelnou signalizaci a body 

EKP pro měření elektrického poten-

ciálu. 

Na všech pilířích jsou osazena jed-

nosměrná ložiska, na opěrách je kom-

binace všesměrného a jednosměrné-

ho ložiska. Za opěrami slouží k  pře-

chodu na zemní těleso dilatační závě-

ry (obr. 7 a 8).

POSTUP VÝSTAVBY

Pro zhotovení základů byly použity leh-

ké dílce Doka Frami Xlife. Základy mají 

jednoduchý obdélníkový tvar s výškou 

1,2 nebo 1,5 m. V místě napojení pilířů 

na základ jsou v zimních měsících osa-

zeny odporové dráty pro prohřátí be-

tonu před další betonáží. Pilíře válco-

vého tvaru mají hlavní formu vytvořenu 

z bednění Frami, do níž jsou umístěny 

půlkruhové ramenáty, které tvoří hlavní 

část bednění. Na ramenáty jsou osaze-

né dřevěné nehoblované desky, které 

dle požadavku investora otiskují svou 

texturu do betonu. Tento motiv se opa-

kuje na všech viditelných betonových 

plochách mostu.

Na krajní opěry včetně křídel a opěr-

ných zdí bylo použito velkoformáto-

vé bednění Framax, které po menších 

úpravách a upřesnění umožňuje vý-

stavbu stěn o výšce přes 9 m a v  té-

měř neomezených půdorysných za-

křiveních.

Výstavba nosné konstrukce je rozdě-

lena do dvou fází. Ve fázi 1 (léto 2017) 

se zhotovují části NK kolem opěry 6 

11
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Obr. 9 Výstavba skruže v poli A7 – poslední 

část nosné konstrukce ve fázi 1 ❚ 

Fig. 9 Construction of arch formwork 

in field A7 – last part of the load bearing 

structure during phase 1

Obr. 10 Téměř dokončená opěra S13 

s výstupem chlazení, chybí závěrná 

zídka ❚ Fig. 10 Almost finished support 

S13 with cooling exhaust, closing wall missing

Obr. 11 Věže staxo 100 v poli A5 ❚ 

Fig. 11 Staxo 100 towers in field A5

Obr. 12 Příprava výztuže v poli A9 

❚ Fig. 12 Preparing the reinforcement in 

field A9

Obr. 13 Pole A5, A4 a A3 po vybetonování 

mostovky ❚ Fig. 13 Fields A5, A4 and A3 

after concreting the bridge slab

Obr. 14 Detail průběžné výztuže do další 

etapy ❚ Fig. 14 Detail of continuous 

reinforcvement to another phase

Obr. 15 Pohled na odskružené pole A5, 

odskruženo 7 dnů po betonáži A3 ❚ 

Fig. 15 View to the filed A5 after removing 

the formwork, formwork removed 7 days after 

concreting of the A3
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a zdvojené opěry 1 + 13. Po jejím do-

končení nastane technologická pauza, 

ve které bude převedena současná sil-

nice E4 ze středu k  zmíněným opě-

rám. Tím se uvolní prostor pro reali-

zaci fáze  2 – spojení těchto úseků 

(podzim 2017 a jaro 2018). Celý pro-

ces výstavby je časově velmi omezen 

zejména kvůli zwachování provozu na 

silnici E4. 

Každý z  úseků NK je zhotoven na 

skruži Staxo 100 (obr. 11), bednění 

tvoří z části dřevo (svislé konstrukce) 

a  z části hladká překližka 3-S. Sou-

částí projektu jsou i  nájezdové rampy 

14C-F, jejichž realizace proběhne sou-

běžně s  druhou fází výstavby nosné 

konstrukce 14A.

ZÁVĚR

Projekt je realizován bez uzavření pro-

vozu na dálnici E4, a proto je kladen 

zvýšený důraz na bezpečnost na stav-

bě a minimalizaci rizik spojených s do-

pravou. Nezanedbatelný vliv na prová-

dění zejména betonážních prací ma-

jí pochopitelně i  severské klimatické 

podmínky, ať už se jedná o přípravu 

před betonáží za nízkých teplot (v pro-

sinci až únoru se zde teploty běžně po-

hybují pod -10  °C) či o pečlivé ošet-

řování betonu kvůli větru nebo větší-

mu množství srážek (dešťových i sně-

hových).

V současné době (4. července 2017 

– pozn. autora) je zhotovena část nos-

né konstrukce u opěry S06 a  dokon-

čuje se část u  opěry S01. Do konce 

července 2017 bude dokončena i část 

nosné konstrukce u opěry S13 a ram-

pa 14C, čímž se projekt přesune do 

své druhé fáze.

Ing. Michal Kunc

Skanska, a. s.

divize Silniční stavitelství

závod Technologie – 

Mostní centrum

e-mail: michal.kunc@skanska.cz

Letos 1. června tomu bylo přesně 50 let, co 

byla na Rohanském ostrově postavena be-

tonárna. Její vznik úzce souvisí s  budová-

ním metra v  Praze. Okolo roku 1966 by-

lo rozhodnuto, že pro výstavbu metra bude 

na Rohanském ostrově zbudováno technic-

ké zázemí 4. závodu Vodních staveb, Sezi-

movo Ústí. Kromě betonárny, která byla do 

provozu uvedena 1. června 1967, byl na Ro-

hanském ostrově zřízen armozávod a tesár-

na. Nově vzniklá věžová betonárna byla osa-

zena dvěma míchacími jádry CIFA italské vý-

roby o objemu 1 m3, přičemž technologie 

byla řízena německým systémem děrných 

štítků. Již v  té době fungoval u betonárny 

přístav a betonárna byla z velké části záso-

bována ekologickou vodní cestou – loděmi, 

stejně jak je tomu doposud. 

Koncem listopadu 1982 se v těsné blízkos-

ti za stávající betonárnou začalo s  výstav-

bou nové betonárny Stetter s bubnovou mí-

chačkou BHS o objemu 2 m3. Nová betonár-

na byla uvedena do provozu 1. března 1983 

a rok poté byl ukončen provoz původní beto-

nárny CIFA, která byla demontována. 

1. září 1995 se provoz betonárny osamo-

statnil a vznikla společnost TBG Metrostav, 

s. r. o. Během zimy 1998 proběhla výměna 

míchacího jádra BHS za jádro nové s trochu 

větším objemem 2,25 m3 a v  červnu roku 

2001 byla na Rohanském ostrově uvedena 

do provozu nově postavená maltárna s dvě-

ma talířovými míchacími jádry Liebherr RIM, 

která se nachází  v  těsné blízkosti betonár-

ny, přímo v místech původní betonárny CIFA.

Betonárna zažila a ustála i pětisetletou po-

vodeň, která se v  létě roku 2002 prohnala 

Prahou a zasáhla nejvíce právě tuto měst-

skou část. Významnou proměnou betonárna 

prošla roku 2006, kdy byly zmenšeny obje-

my skládek, a tím i sníženy pásové dopravní-

ky kameniva. Dnes je betonárna řízena nej-

modernějšími technologiemi a vedení spo-

lečnosti klade důraz na bezpečnost a šetrné 

chování k životnímu prostředí.

Připravila Ing. Kristýna Vinklerová, 

TBG Metrostav, s. r. o.

50 LET VÝROBY BETONU NA ROHANSKÉM OSTROVĚ

Současná betonárna 

na Rohanském ostrově

Původní betonárna CIFA 

v roce 1967, kdy byla 

uvedena do provozu
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