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v  současné době probíhá na Slovensku výstavba 

dálnice D3 v úseku Čadca, bukov – Svrčinovec, 

součástí kterého je i mostní objekt 205-00 – esta-

káda Podzávoz v  km 39,6. mostní konstrukce 

převádí trasu dálnice D3 v  intravilánu města 

Čadca přes elektrifikovanou trať ŽSr, silnici 

I.  třídy, místní komunikace a  lokální vodní toky. 

vzhledem k celkové délce levého mostu (803 m) 

a pravého mostu (832 m) se jedná o nejvýznam-

nější mostní dílo celého realizovaného úseku. Pro 

výstavbu mostu byla vzhledem ke konfiguraci 

konstrukce použita kombinace technologie letmé 

betonáže (komorový příčný řez) a  technologie 

výstavby na pevné skruži (dvoutrámový příčný 

řez). Článek se věnuje návrhu technického řešení 

tohoto přemostění. ❚  a  new part of the D3 

highway (Čadca, bukov – Svrčinovec) in Slovakia 

is now under construction.  the most important 

bridge structure in this D3 highway part, is the 

bridge “Podzavoz”, kilometre 39,6. the bridge 

situated in the inner part of the city of Čadca 

overpasses electrified railway tracks, 1st class 

road, local roads and local streams.  the total 

length of the left bridge structure is 803 m, the 

total length of the right bridge structure is 832 m. 

For the construction process a  combination of 

two technologies is used. Part of the bridge was 

erected by the balanced cantilevers method with 

a box girder cross-section, part of the bridge was 

erected by a scaffolding (double t cross-section). 

the goal of the article is to describe the technical 

design of the bridge.

Slovenská dálnice D3 v  regionu Kysu-
ce, součástí které je i  aktuálně realizo-
vaný úsek délky 5 673 m Čadca, Bukov 
– Svrčinovec (obr.  1), odlehčí dopravu 
v městě Čadca a zvýší kapacitu vnitro-
státní přepravy, stejně tak i mezinárod-
ní tranzitní dopravy směrem do Polska 
a České republiky.  

Mostní objekt 205-00 – estakáda 
Podzávoz je situovaný v intravilánu a ka-
tastru města Čadca v  části Podzávoz. 
Převážná část estakády je umístěna na 
území rovinatého charakteru, koncové 
oblasti mostu jsou vsazeny do svažitého 
terénu. Průměrná výška mostní konstruk-
ce nad terénem je 14,5 m. Území v těs-
né blízkosti mostu je zastavěno individu-
ální výstavbou (rodinné domy) a většími 
výrobními objekty (budovy dílen a skla-
dů). Před vlastní výstavbou mostu bylo 

nutné provést demolici vybraných ob-
jektů, které byly v  přímé kolizi s  trasou 
dálnice. S ohledem na situování mostu 
v  intravilánu města bylo nutné před za-
početím stavebních prací uskutečnit vel-
ký počet přeložek inženýrských sítí. Vý-
stavba mostu se realizuje dle smluvních 
podmínek Žluté knihy FIDIC. Stavba dál-
ničního úseku byla zahájena v  prosinci 
2016 a předpokládaný termín dokončení 
je prosinec 2020.

popis konstrukce mostu
Mostní objekt převádí čtyřpruhovou, 
směrově rozdělenou dálniční komunikaci 

kategorie D24,5/80 přes údolí řek Čier-
ňanky a  Čadečanky, přes silnici I/11, 
elektrifikovanou železniční trať ŽSR, 
místní komunikace a polní cesty. Esta-
káda je tvořena dvojicí samostatných 
souběžných mostních konstrukcí (le-
vý a pravý most) pro každý jízdní směr 
dálnice. Volná šířka na mostě je 2× 
11,25 m, délka přemostění je 753,5 m 
(levý most), resp. 761,86 m (pravý most). 
Výškově je niveleta na mostě vedena 
na začátku (ve směru staničení) ve vr-
cholovém oblouku, zbývající část je pak 
v konstantním podélném sklonu 0,93 % 
směrem ke konci mostu. Na začátku 
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mostu je trasa dálnice v  pravotočivém 
oblouku, následně přechází do levoto-
čivého oblouku. Vzhledem k směrové-
mu vedení je příčný sklon na mostě pro-
měnný, dochází k překlápění v rozsahu 
od –2,5 do 3 %. 

Nosná konstrukce (dvoutrámový 
a komorový příčný řez) je navržena jako 
spojitý nosník z předpjatého monolitic-
kého betonu (obr. 2a a 2b). Rozpětí po-
lí levého mostu je 33 + 3× 44 + 52,3 + 
3× 74,95 + 52,3 + 5× 45 + 36 m a roz-
pětí polí pravého mostu je 33 + 4× 40 
+ 54 + 2× 74,95 + 60 + 6× 45 + 37 m. 
Spodní stavba je tvořena krajními opě-
rami, mezilehlými pilíři a rámovými stoj-
kami. Levý most má dvojici krajních opěr 
a  14 podpěr mezilehlých, pravý most 
má dvě krajní opěry a 15 podpěr mezi-
lehlých. Založení mostu je vzhledem ke 
geotechnickým podmínkám navrženo 
jako hlubinné.

GeotecHnickÉ podmínky 
stavby a  zaloŽení  mostu
Podle výsledků inženýrskogeologické-
ho průzkumu (IGP) byl ověřen charakter 
kvartérních zemin a předkvartérních pa-
leogenních hornin. Kvartér je tvořen vrst-
vami humózní hlíny, na povrchu pak na-
vážkami – převážně jílovitým štěrkem 
(G5/GC), příp. štěrkem s  příměsí jem-
nozrnné zeminy (G3/G-F). Předkvartér-
ní podloží je tvořeno paleogenními jílovci 
extrémně nízké pevnosti (třída R6) a silně 
zvětralými jílovci (třída R5) do hloubky 9,2 
až 15 m. Hlouběji jsou zastiženy převáž-
ně zvětralé jílovce (třída R4) s výskytem 
pískovců střední až vysoké pevnosti (tří-
da R3, R2). V místě stavby estakády ne-
byly zastiženy žádné aktivní sesuvy, které 
by měly vliv na návrh a realizaci založe-
ní mostu. Podle provedeného korozního 

průzkumu je nutné na mostě provést zá-
kladní korozní opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů stupně č. 4. 

Zájmové území je dle mapy zdrojo-
vých oblastí seismického rizika Sloven-
ska zařazeno do oblasti 1. Této oblas-
ti odpovídá základní referenční špičkové 
zrychlení agR = 0,04 g = 0,4 ms–2. Ná-
vrhové zrychlení pro analýzu seismic-
kých účinků na konstrukci bylo uváže-
no ag = 0,052 g.

Založení krajních opěr a pilířů je hlu-
binné na pilotách ∅  1 180  mm. Pod 
krajními opěrami 1L, 1P a 16L je 13  pi-
lot, pod krajní opěrou 17P je 16 pilot. 
Pod základy pilířů části nosné kon-
strukce tvořené dvoutrámovým příč-
ným řezem je 8  pilot. Křídla za krajní 
opěrou 1L a  1P jsou založena plošně 
na štěrkopískovém polštáři. Délka pi-
lot je navržena tak, aby byly opřeny do 
úrovně skalních hornin třídy R3-R2 ne-
bo vetknuté do vrstvy hornin třídy R4. 
Pro piloty je použit beton C25/30 a je-
jich délka v  závislosti na rozhodujícím 
zatížení a dle geologického profilu vy-
chází pod pilíři různá mezi 10 až 18 m. 
Pro ověření předpokladů návrhu zalo-
žení mostu byly prováděny zatěžovací 
zkoušky pilot. 

spodní  stavba
Spodní stavba je tvořena krajními opě-
rami, mezilehlými pilíři a rámovými stoj-
kami. Krajní masivní železobetonové 
opěry (1L, 1P, 16L, 17P) jsou tvořeny 
úložným prahem, dříkem, základem 
a  navazujícími podélnými křídly. Kraj-
ní opěry jsou z betonu C30/37 a jejich 
celková výška včetně základů a závěr-
ných zídek je 8,11 až 11,55 m. 

Dvoutrámová část nosné konstruk-
ce je uložena na pilíře (2L–5L, 10L–15L 

a 2P–6P, 10P–16P) tvořené v příčném 
směru dvojicí stojek se společným zá-
kladem. Průřez stojek pilířů má tvar os-
miúhelníku vepsaného do obdélníku 
s délkami hran 1,5 a 2,2 m, osová vzdá-
lenost stojek pilířů v příčném směru je 
6,1  m a  výška jednotlivých stojek pilí-
řů je proměnná vzhledem ke konfigura-
ci terénu pod mostem od 9,84 do 13 m. 

Komorová část nosné konstrukce je 
uložena na rámové stojky (6L–9L a 7P–
–9P) tvořené dvojicí stěn v  podélném 
směru se společným základem. Prů-
řez stěn je obdélníkového tvaru s délka-
mi hran 7,4 a 0,9 m. Osová vzdálenost 
stěn rámových stojek je v  podélném 
směru 3,7 m. Výška jednotlivých stěn 
rámových stojek je proměnná od 11,55 
do 13,8 m. Pilíře jsou z betonu C30/37, 
v okolí komunikací, kde je možný po-
střik rozmrazovacími prostředky s ob-
sahem solí, je použit beton C35/45. 

Dvoutrámová část nosné konstrukce 
je na pilířích uložena pomocí dvojice hrn-
cových ložisek, komorová část nosné 
konstrukce je se stěnami stojek spojena 
tuze, rámově. Tímto je zajištěna stabilita 

3b3a

Obr. 1 Dálnice D3, úsek Čadca,  
Bukov – Svrčinovec ❚  Fig. 1 D3 highway,  
part Čadca, Bukov – Svrčinovec  
(zdroj/source: NDS, a. s.)

Obr. 2 Vzorový příčný řez:  
a) v místě dvoutrámové nosné konstrukce,  
b) v místě komorové nosné konstrukce  
❚  Fig. 2 Superstructure cross-section:  
a) at double T, b) of the box girder

Obr. 3 Tvarové řešení pilířů: a) v místě 
dvoutrámové mostní konstrukce,  
b) v místě komorové mostní konstrukce  
❚  Fig. 3 Piers shape definition:  
a) under the double T cross-section 
superstructure, b) under the box girder  
cross-section superstructure
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vahadla během výstavby technologií let-
mé betonáže. (obr. 3a a 3b)

nosnÁ konstrukce
Nosná konstrukce je u levého i pravého 
mostu z předpjatého monolitického be-
tonu. Levý most je navržen jako spojitý 
nosník o 15 polích, tvořen je jedním dila-
tačním celkem celkové délky 757,45 m. 
Pravý most je navržen jako spojitý nos-
ník o 16 polích, opět je tvořen jedním di-
latačním celkem, jehož celková délka je 
765,9 m. Šířka nosné konstrukce je kon-
stantní a pro oba mosty je 13,4 m. 

Na začátku mostu ve směru staniče-
ní mezi podpěrami 1L–5L (178,3 m), 1P–
–6P (208 m) a v koncové oblasti 10L–16L 
(274,3 m), 10P–17P (328 m) je dvoutrá-
mová nosná konstrukce realizována na 

pevné skruži. Ve středu mostu nad pilí-
ři 6L, 7L, 8L, 9L (304,85 m) a 7P, 8P, 9P 
(229,9 m) je komorová nosná konstruk-
ce realizována technologií letmé betoná-
že. Nosná konstrukce je předepnuta sys-
témem vnitřních kabelů se soudržností, 
dodavatelem je společnost VSL Systé-
my /CZ/. Použité kabely jsou složené z 19 
a 15 lan (vahadlové kabely) ∅ 15,7 mm 
z oceli St 1640/1860 MPa. Pro nosnou 
konstrukci je použit beton C35/45 a be-
tonářská výztuž B500B. (obr. 4a a 4b)

dvoutrámová nosná konstrukce
Dvoutrámová nosná konstrukce levé-
ho i  pravého mostu je tvořena dvojicí 
trámů konstantní výšky 2,5 m s mírně 
zešikmenými stěnami. Šířka trámu při 
spodním povrchu je 1 200 mm. Trámy 

jsou v horní části standardně spojeny 
deskou tloušťky 370 mm v místě jejího 
vetknutí do trámů a  tloušťky 280 mm 
v jejím středu. Na vnější straně příčné-
ho řezu jsou trámy doplněny konzolami 
s vyložením 3,15 m směrem vně mostu, 
resp. 2,85 směrem do středního dělicí-
ho pásu. Tloušťka konzol v místě teore-
tického vetknutí do trámů je 450 mm, 
na konci 250  mm. Osová vzdálenost 
trámů v  příčném směru je konstantní 
6,1 m. Na koncích mostu v oblasti kraj-
ních opěr jsou koncové příčníky me-
zi trámy šířky 2 m a konstantní výšky 
1,85 m. Mezilehlé příčníky nad vnitřní-
mi pilíři navrženy nejsou. V oblasti me-
zi pilíři 5L–6L, 6P–7P a 9L–10L, 9P–10P 
dochází k plynulému přechodu komo-
rového příčného řezu na dvoutrámový. 

5 Obr. 4 Podélný řez: a) levým mostem,  
b) pravým mostem ❚  Fig. 4 Longitudinal 
section: a) left bridge, b) right bridge

Obr. 5 Vizualizace přechodu mezi 
dvoutrámovou a komorovou částí nosné 
konstrukce ❚  Fig. 5 Visualization  
of change of the double T cross-section  
to box girder  

Obr. 6 Výpočetní model konstrukce  
❚  Fig. 6 Computational model of the  
bridge structure 

Obr. 7a,b Celkový pohled na staveniště   
❚  Fig. 7a,b Overall view of the  
construction site

4a

4b
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Přechod (obr. 5) je realizovaný postup-
ným vytrácením spodní desky a rozší-
řením stěn komory na podélné trámy.

Dvoutrámová část nosné konstrukce 
je předepnuta vnitřními kabely se soudrž-
ností složenými z 19 lan, vždy osm kabe-
lů v jednom trámu. Trajektorie předpína-
cích kabelů sleduje namáhání konstrukce 
a svým ekvivalentním zatížením předpětí 
z velké části eliminuje účinky stálého za-
tížení. Mezi jednotlivými betonážními díly 
se vždy 50 % předpínacích kabelů spoj-
kuje a 50 % předpínacích kabelů přechá-
zí plynule do dalšího betonážního dílu.   

komorová nosná konstrukce  
Příčný řez nosné konstrukce mostu je 
ve střední části jednokomorový s  pro-
měnnou výškou 2,5 m (ve středu rozpě-
tí pole) až 4,5 m (v oblasti nad rámovými 
stojkami). Změna výšky průřezu je rea-
lizována parabolickým náběhem. Šířka 
dolní desky je vzhledem ke svislosti stěn 
po celé délce konstantní 7,4 m. Tloušť-
ka stěn komorového řezu je 0,5 m v poli 
a 0,8 m nad podpěrami. Tloušťka spod-
ní desky je 0,45 m v poli a 0,7 m v oblas-
ti rámových stojek. Konzoly horní desky 
navazující na stěny komory mají stejnou 
geo metrii jako u dvoutrámové části nos-
né konstrukce. V oblasti napojení stěn rá-
mových stojek do komorového příčného 
řezu jsou stěnové příčníky. 

Komorová nosná konstrukce je vzhle-
dem ke zvolené technologii výstavby 
rozdělena na jednotlivá vahadla letmé 
betonáže (čtyři vahadla pro levý most 
a tři vahadla pro pravý most). Délka va-
hadel bez spojovacích lamel je 70  m. 
Každé vahadlo je tvořeno zárodkem dél-
ky 15,5 m a symetrickými párovými la-
melami délky (směrem od zárodku) 3,25 

+ 4 + 4× 5 m. Délka spojovacích uza-
víracích lamel je přibližně 5  m. Před-
pětí komorové části nosné konstrukce 
je dvojího druhu a odpovídá technolo-
gii a postupu výstavby. První skupinou 
jsou vahadlové konzolové kabely napí-
nané během letmé betonáže. Jedná se 
o 15lanové prakticky přímé kabely vede-
né v horní desce a kotvené v oblasti čel 
jednotlivých lamel letmé betonáže. Dru-
hou skupinou jsou kabely napínané po 
zmonolitnění vahadel. Jedná se o zdví-
hané vnitřní kabely spojitosti se sou-
držností vedené ve stěnách komorové-
ho průřezu a o spodní kabely situované 
ve spodní desce v okolí středu rozpětí. 

výpočetní  analýza 
konstrukce
Statická analýza byla provedena pomo-
cí metody konečných prvků v programu 
Midas Civil na výpočetním modelu, kte-
rý přesně respektuje a  zohledňuje veš-
keré postupy a vlivy na finální působení 
a  fungování konstrukce mostu. Zohled-
něn tak byl skutečný postup výstavby, 

aplikace zatížení, postupné předpíná-
ní konstrukce, změna okrajových pod-
mínek s ohledem na uložení konstrukce 
a  časové ztráty předpětí. Výsledkem je 
přesná predikce vývoje namáhání a de-
formací konstrukce v jednotlivých staveb-
ních stadiích a během celé projektované 
životnosti mostu. Vzhledem k odlišné ge-
ometrii a  rozdílným okrajovým podmín-
kám výstavby bylo nutné řešit levý a pra-
vý most separátně. (obr. 6a a 6b)

Výpočetní model pro globální analý-
zu byl vytvořen pomocí prutových prv-
ků. Prvky modelující části nosné kon-
strukce byly v  oblasti podpěr spojeny 
s prvky modelujícími pilíře a opěry vaz-
bami, které respektují podmínky uložení 
nosné konstrukce s ohledem na navrže-
ný systém ložisek. Prvky modelu spod-
ní stavby pak byly přes prvky nahrazující 
základy spojeny s modelovými prvky na-
hrazujícími piloty. U těchto prvků byly po-
mocí pružin zohledněny rozdílné přetvár-
né vlastnosti jednotlivých vrstev podloží 
dle IGP. Tímto způsobem bylo zohledně-
no skutečné chování reálné konstrukce 

6a

6b

7b7a
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a  podrobně vystižena interakce mezi 
mostní konstrukcí a podložím. 

Vytvořen byl i model respektující sku-
tečnou geometrii mostu – půdorysné za-
křivení –, na němž byly sledovány účinky 
kroucení a vlastní vliv zakřivení mostu. Byl 
vytvořen i prostorový deskostěnový mo-
del pro analýzu vlivu smykového ochab-
nutí a příčného roznosu, na kterém byl 
proveden i návrh výztuže v příčném smě-
ru mostní konstrukce. Analyzován byl vliv 
veškerého přípustného zatížení na kon-
strukci – stálé zatížení, zatížení dopravou 
(použit model LM1 a LM3), vliv nerovno-
měrného sedání podpor, zatížení teplo-
tou, zatížení větrem, náraz vozidel do pi-
lířů, technologické a  montážní zatížení 
během realizace mostu, seismické za-
tížení a  vliv rozepření vahadel. Veškeré 
části mostu byly posouzeny v rozhodují-
cích fázích fungování a ve všech stadiích 
výstavby pro definici nadvýšení a úpravy 
geometrie při realizaci. 

Nezávislý statický a dynamický vý-
počet byl proveden na soustavě mode-
lů v programu Scia Engineer.

vybavení  mostu
Na vnějších stranách mostu jsou mono-
litické římsy, do kterých je ve středním 

dělicím pásu osazeno zábradelní svo-
didlo s úrovní zachycení H2. Na vněj-
ších chodníkových římsách je zábradel-
ní svodidlo s úrovní zachycení H3, na 
krajích budou realizovány protihlukové 
stěny výšky 4 m. Na mostě je navržena 
dvouvrstvá asfaltová vozovka tloušťky 
90 mm. Pro odvedení vody z komuni-
kace bude sloužit soustava odvodňo-
vačů, jejichž svody jsou zaústěny do 
sběrného podélného potrubí, které je 
v přechodové oblasti napojeno na sys-
tém dálniční kanalizace.  

Pro překlenutí prostoru mezi nos-
nou konstrukcí a  závěrnými zídkami 
u  obou krajních opěr a  zajištění vol-
né podélné dilatace nosné konstrukce 
jsou navrženy mostní závěry s defor-
mační kapacitou 485 mm (krajní opě-
ra 1L a 1P), resp. 650 mm (opěra 16L 
a 17P). Vnitřní prostor komor je vyba-
ven systémem osvětlení. Na mostě 
jsou převáděny inženýrské sítě dálnič-
ního informačního systému.

Proti účinkům bludných proudů na 
konstrukci jsou navržena opatření, kte-
rá redukují možné bludné proudy vstu-
pující do mostní konstrukce. Díky tomu 
případné bludné proudy procházejí skr-
ze spodní stavbu a nosnou konstrukci 

řízeně, tzn. pomocí vodičů první tří-
dy pokud možno tak, aby nedochá-
zelo k  jejich výstupu z  vodivých čás-
tí (výztuže) do betonu v  nadměrných 
hodnotách, které by mohly znamenat 
poškození konstrukce. U  všech čás-
tí mostní konstrukce je proto navrže-
no vodivé propojení výztuže vhodným 
svařováním. Dále jsou navrženy vývo-
dy ze spodní stavby a nosné konstruk-
ce pro měření intenzity bludných prou-
dů a kontrolu provedených opatření.

výstavba mostu
Vzhledem k umístění mostu přímo v intra-
vilánu města je jeho výstavba velmi ná-
ročná. Realizace probíhá v těsné blízkosti 
rodinných domů a soukromých pozem-
ků, což v mnoha místech velmi omezuje 
manipulační prostor nutný pro výstavbu. 
Most překračuje velmi frekventovanou 
mezinárodní elektrifikovanou železniční 
trať, silnici I.  třídy, místní komunikace 
a  vodní toky. Každá takováto překážka 
vyžaduje zcela jedinečný přístup k  ná-
vrhu vlastní mostní konstrukce, návrhu 
montážního podepření, technologie let-
mé betonáže a  bednění. Velkou kom-
plikací nejen pro samotný návrh mos-
tu, ale i pro návrh nasazení jednotlivých 
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Generální dodavatel 
stavby dálnice d3  
v úseku čadca, bukov – 
svrčinovec

Združenie Čadca, Bukov 
(Strabag, s. r. o., PORR, s. r. o.,
Hochtief, a. s.)

zhotovitel mostu Strabag, s. r. o. 

dodavatel  
a realizátor systému 
předpětí

VSL Systémy /CZ/, s. r. o.

projektant drs
Valbek SK, spol. s r. o., 
Bratislava

koncepce mostu, 
nezávislá kontrola 
projektu

Novák & Partner, s. r. o.

dodavatel podpěrné 
skruže

SAFE Slovakia, s. r. o.

dodavatel bednění  
a betonážních vozíků

ULMA Construction SK, s. r. o. 8a

Obr. 8a,b Zárodky letmé betonáže  
❚  Fig. 8a,b Starting elements for  
balanced cantilevers technology

Obr. 9a,b Realizace betonážního dílu 
BDL1 ❚  Fig. 9a,b Construction of the 
superstructure part BDL1

Obr. 10 Podhled nosné konstrukce  
❚  Fig. 10 Soffit of the superstructure

Zdroje:
[1] VALBEK. Projektová dokumentace DRS. 

Praha: Valbek, s. r. o., 2017, 2018.
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technologií, mechanismů a  pracovníků 
jsou související stavební objekty a  inže-
nýrské sítě, jejichž přeložky jsou řeše-
ny v průběhu výstavby a rychlost těchto 
úprav nekoresponduje s  rychlostí vý-
stavby mostu. Výstavba navíc probíhá 
ve stísněných podmínkách vzhledem 
k ochranným pásmům VVN, tratě ŽSR 
a  s  ohledem na velmi hustý provoz na 
překračované komunikaci I.  třídy. (obr. 
7 až 10)

výstavba na pevné skruži
Výstavba na pevné skruži začíná be-
tonážními díly od pilířů 5L, 6P a 10L, 
10P směrem ke krajním opěrám 1L, 
1P a 16L, 17P. Délky jednotlivých be-
tonážních dílů jsou od 28 do 74  m. 
Během výstavby je navržena dočas-
ná fixace proti podélnému posunu-
tí nosné konstrukce na pilířích 5L, 6P 
a 10L, 10P, dokud nedojde ke spojení 
s komorovou částí nosné konstrukce. 

letmá betonáž
Výstavba komorové části nosné kon-
strukce pomocí technologie letmé beto-
náže začíná na levém mostě, čemuž je 
přizpůsobena dočasně změněná poloha 
trakčního vedení nad tratí ŽSR. Letmá 

betonáž bude postupovat vahadly 8L, 
9L, 7L a 6L. Po přeložení trakčního ve-
dení do polohy pro výstavbu pravého 
mostu se bude pokračovat vahadly 8P, 
7P a  9P. Zmonolitnění spáry mezi va-
hadly bude předcházet jejich rozepření 
pomocí hydraulických lisů pro eliminaci 
negativních vodorovných účinků od do-
tvarování a smršťování nosné konstruk-
ce na stěny rámových stojek. Pro let-
mou betonáž se předpokládá nasazení 
dvou párů vozíků. Hmotnost betonážní-
ho vozíku je cca 60 t, hmotnost dřevě-
ného bednění je přibližně 20 t. 

model bim
V rámci projekční činnosti se projek-
tant kromě smluvních závazků věnuje 
společně se zhotovitelem zpracová-
ní BIM modelu. Cílem je získat zku-
šenosti se zpracováním BIM modelu 
pro takovouto stavbu. Model celého 
mostu se postupně vytváří na základě 
aktuálně realizovaných prvků mostní 
konstrukce, doplněn je o  související 
inženýrské sítě a ostatní objekty. Ce-
lý model mostu ve 3D je dopracován 
do rozhraní 5D, které obsahuje veš-
keré informace o vlastnostech všech 
komponentů mostu.

zÁvĚr
Výstavba mostu byla zahájena v čer-
venci 2017 založením pod částmi nos-
né konstrukce s dvoutrámovým prů-
řezem. V  současné době probíhají 
práce na všech částech mostu po ce-
lé délce levé i pravé nosné konstruk-
ce. Předpokládaný termín dokončení 
výstavby je říjen 2020.
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