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Dálniční viadukt je tvořen dvěma souběžnými 

mosty celkové délky 1 493  m a  1 437 m. mosty 

tvoří spojité konstrukce s  rozpětími polí od  27 

do  110  m. Čtyři hlavní pole, která přemosťu-

jí vodní cestu a  mají komorový průřez, byla 

betonována letmo v  symetrických konzolách; 

zbývající pole, která mají dvoutrámový průřez, 

byla betonována po  polích do  bednění pode-

přeného výsuvnou anebo pevnou skruží. viadukt 

je popsán z  hlediska architektonického a  kon-

strukčního návrhu, postupu stavby a  statické 

a  dynamické analýzy. ❚ the highway viaduct 

is formed by twin bridges of the total length of 

1,493  m and 1,437  m, resp. the bridges form 

a continuous structures of span lengths from 27 

to 110 m. the four main spans, which bridge the 

waterway and have a  box cross-section, were 

progressively cast in symmetrical cantilevers; the 

remaining spans, which have a double tee cross-

-section, were cast span-by-span in a formwork 

supported by movable or stationary scaffolding. 

the viaduct is described in terms of the archi-

tectural and structural design, construction pro-

cess and static and dynamic analysis.

Na podzim roku 2017 byl na slovenské 
dálnice D3 v úseku Žilina-Strážov – Žili-
na-Brodno dokončen nový viadukt přes 
rybník Strážov a  vážskou vodní nádrž 
Hričov (obr. 1). Dálnice D3 spojuje město 
Žilina s dálnicí D1 a s hraničními přecho-
dy do České republiky a Polska. Na le-
vém břehu řeky Váh viadukt také přemo-
sťuje silnici I/18, větev dálniční křižovatky 
a železnici, na pravém břehu viadukt pře-
chází přes místní komunikaci.

Obr. 1 Viadukt přes vážskou vodní nádrž  
Hričov ❚  Fig. 1 Viaduct across Hricov  
reservoir on the Vah river

Obr. 2 Situace ❚  Fig. 2 Plan

Obr. 3 Komorová konstrukce  
❚  Fig. 3 Single cell structure

Obr. 4 Dvoutrámová konstrukce  
❚  Fig. 4 Double tee structure

Obr. 5 Spojení komorové a dvoutrámová 
konstrukce ❚  Fig. 5 Connection of the  
single cell and double tee structure

Obr. 6 Podpěry: a) letmo betonovaná pole,  
b) dvoutrámová konstrukce  
❚  Fig. 6 Supports: a) cantilever spans,  
b) double tee structure

Obr. 7 Podpěry letmo betonovaných 
a dvoutrámových polí ❚  Fig. 7 Supports  
of cantilever and double tee spans

Obr. 8 Podpěry typických dvoutrámových 
polí ❚  Fig. 8 Supports of typical double  
tee spans

Obr. 9 Podpěry krajních polí   
❚  Fig. 9 Supports of side spans
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Viadukt je tvořen dvěma souběžnými 
mosty (obr. 2). Levý most celkové délky 
1 493 m je spojitá konstrukce o 31 polích 
s rozpětími od 30,51 m do 110 m. Pra-
vý most celkové délky 1 437 m je spo-
jitá konstrukce o  30 polích s  rozpětími 
od 27 m do 110 m. Nejdelší pole přemo-
sťují Vážskou vodní cestu. Mosty mají 
složitou geometrii: osa viaduktu je ve vr-
cholovém zakružovacím oblouku a dvou 
protisměrných půdorysných obloucích 
spojených přechodnicí, minimální polo-
měr půdorysného oblouku je 760 m. Pro-
tože na pravém břehu přechází dálnice 
z mostů do dvou tunelových rour, je vo-
dorovná vzdálenost os mostů proměnná 
– od 13,94 do 26,74 m.

arcHitektonickÉ 
a  konstrukční  ŘeŠení
Snahou autorů příspěvku bylo navrhnout 
viadukt tak, aby jeho konstrukce měla 
po  celé délce jednotné architektonické 
a konstrukční řešení. Pro pole přemos-
ťující Vážskou vodní cestu, která vyžadu-
jí rozpětí 110 m, byla navržena komorová 
konstrukce proměnné výšky betonova-
ná letmo (obr. 3); pro pole přemosťující 
rybník Strážov a vodní nádrž Hričov byla 
navržena dvoutrámová konstrukce s roz-
pětími do 44 m (obr. 4). Tato pole lze po-
měrně jednoduše betonovat do bednění 
zavěšeného na výsuvné skruži. Dvoutrá-
mová konstrukce byla navržena i v kraj-
ních polích vyžadujících rozpětí až 64 m. 

V místě spojení komorové a dvoutrá-
mové konstrukce jsou vnější obvody 
obou typů konstrukcí stejné a  hlavní 
konstrukční prvky na sebe spojitě nava-
zují (obr. 5). Vzniklo tak úsporné přemos-
tění jednoduchých čistých tvarů s dila-
tačními závěry jen na krajních opěrách.

Aby při letmé betonáži nebylo nutno 
stavět montážní podpěry, je konstrukce 
hlavních polí podepřena dvojicemi štíh-
lých podpěr. Tyto podpěry jsou tvořeny 
dvojicemi příčně skloněných stěn, kte-
ré přímo navazují na stěny komorového 
nosníku (obr. 6a a 7). Dvoutrámová kon-
strukce je prostřednictvím podporových 
příčníků nepřímo uložena na  dvojicích 
hrncových ložisek situovaných na  oso-
vých pilířích eliptického průřezu (obr. 6b, 
8 a 9). Eliptický průřez má na delších stra-
nách vybrání. Vnější tvar podpěr hlav-
ních polí vznikl roztažením a následným 
příčným skloněním vnějších ploch pilířů. 
Konstrukčně a staticky rozdílně působící 
podpěry tak mají stejné tvarosloví (obr. 7).

Oba souběžné mosty jsou tvořeny 
spojitým nosníkem, který je pevně spo-
jen se středními podpěrami a  posuvně 
uložen na  všech ostatních podpěrách 
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(obr. 11). Mosty tedy tvoří úsporné semi-
integrované konstrukční systémy. Všech-
ny podpěry i krajní opěry jsou založeny 
na  vrtaných pilotách. Velikost viaduktu 
a doba, která byla k dispozici pro jeho 
stavbu, určily technologii výstavby kon-
strukce. Most byl vybudován ve čtyřech 
technologických úsecích (Technological 
Sections – TS), které byly vzájemně spo-
jeny ve spojitou konstrukci předpětím vy-
vozeným překrývajícími se předpínacími 
kabely (obr. 12 a 13).

Hlavní pole přemosťující vážskou 
vodní cestu – ts3
Hlavní, letmo betonovaná pole s rozpě-
tím středních polí 110 m mají proměnnou 
výšku od 3 do 6 m (obr. 5 a 11b), přičemž 
náběh sleduje parabolu druhého stup-
ně. Nosníky mají proměnnou šířku stěn 
400 až 650  mm a  proměnnou tloušť-
ku spodní desky od 200 mm uprostřed 
rozpětí do 350 mm u podpěr (obr. 11c). 
Délka zárodku byla 16 m (obr. 14), délka 
segmentů byla 5 m (obr. 15 a 16) a délka 
střední uzavírací spáry byla 4 m (obr. 17). 
Nosníky jsou ztuženy podporovými dia-
fragmaty navazujícími na  pilířové stěny. 
Stěny středních podpěr jsou s  nosnou 
konstrukcí spojeny rámově, stěny kraj-
ních podpěr jsou s  nosnou konstrukcí 
spojeny kloubově.

Protože krajní pole u  pravého bře-
hu řeky mají délky 67,71 a 71 m, a jsou  
tak větší, než je polovina délky hlav-
ních polí, byla tato pole betonována let-
mo s pomocí montážních podpěr. Pod-
pěry, které byly situovány pod devátým 
segmentem, byly dostavěny a aktivová-
ny až po vybetonování segmentů situo-
vaných nad těmito podpěrami (obr. 16).

Nosné konstrukce obou mostů jsou 
předepnuty kabely tradičního uspořádá-
ní (obr. 18). Během letmé betonáže byly 
postupně osazeny a předepnuty konzo-
lové kabely v  horní desce; po  vybeto-
nování středních uzavíracích spár byly 
osazeny a napnuty kabely v dolní des-
ce v poli. Dále byly osazeny spojité vněj-
ší kabely situované v  komoře. Spojité 
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kabely významně přispívají k  vyrovná-
ní ohybových momentů a  smykových 
sil od zatížení stálého, a proto bylo mož-
né navrhnout velmi štíhlé stěny komoro-
vých nosníků. Letmo betonované seg-
menty za  montážními podpěrami byly 
předepnuty předpínacími tyčemi.Kon-
zolové kabely jsou tvořeny 19 lany, 
kladné kabely jsou tvořeny 12 a 19 la-
ny a vnější kabely jsou tvořeny 31 lany 
Y1860S7/15,7.

typická pole maximální délky 44 m 
– ts2 a ts4
Typická pole, která jsou tvořena dvoutrá-
movou konstrukcí konstantní výšky 3 m 
(obr. 11b), byla betonována do  bedně-
ní zavěšeného na  horních výsuvných 
skružích. Pole situovaná u  levého bře-
hu řeky využila skruž Struc turas (obr. 
19); pole situovaná u pravého břehu ře-
ky použila skruž Berd vy užívající tzv. 

s t a v e b n í  k o n s t r u k c e  ❚  s t r u c t u r e s

Obr. 10 Podélný řez: a) levý most, b) pravý most 
❚  Fig. 10 Elevation: a) left bridge, b) right bridge

Obr. 11 Příčný řez: a) TS2 a TS4, b) TS3,  
c) TS1 (1 – uprostřed rozpětí, 2 – u podpory)  
❚  Fig. 11 Cross-section at: a) TS2 and TS4,  
b) TS3, c) TS1 (1 – at mid-span, 2 – at support) 

Obr. 12 Postup stavby ❚   

Fig. 12 Construction process 

Obr. 13 Postup stavby: a) levý most,  
b) pravý most ❚  Fig. 13 Construction  
process: a) left bridge, b) right bridge 

Obr. 14 Zárodky letmo betonovaných polí   
❚  Fig. 14 Pier tables of cantilever spans 

Obr. 15 Letmá betonáž – hlavní pole ❚   

Fig. 15 Balanced cantilever construction –  
main spans 

Obr. 16 Letmá betonáž – krajní pole ❚   

Fig. 16 Balanced cantilever construction –  
side span 

Obr. 17 Letmá betonáž – uzavírací spára ❚   

Fig. 17 Balanced cantilever construction – closure  

Obr. 18 Předpětí v hlavních polích TS3:  
a) podélný řez, b) příčný řez uprostřed rozpětí,  
c) příčný řez u podpěry ❚   

Fig.18 Prestressing in the main spans TS3:  
a) elevation, b) cross-section at mid-span,  
c) cross-section at support

15

14

1716

18a

18b 18c

kabely spojitosti

konzolové kabely

kladné kabely

předpínací tyče



2 2 B e t o n  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 8

s t a v e b n í  k o n s t r u k c e  ❚  s t r u c t u r e s

organické předpětí (obr.  20). Horní vý-
suvná skruž potřebuje, aby nad podpěra-
mi byl v předstihu vybetonován zárodek, 
který by byl tvořen částí dvoutrámové 
konstrukce nepřímo podepřenou pod-
porovým příčníkem (obr. 21).

Protože trámy mají šířku jen 600 mm, 
bylo nutno upravit klasické uspořádání 
kabelů. Nosná konstrukce je předepnu-
ta podélnými předpínacími kabely, které 
jsou vedeny přes dvě pole, překrývají se 
v krátkém úseku u podpěr a jsou kotveny 
v konstrukčních spárách a kotevních blo-
cích podporových příčníků (obr. 22). Po-
le se základním rozpětím 42 m jsou pře-
depnuta 12 kabely a pole se základním 
rozpětím 44 m jsou předepnuta 14 kabe-
ly z 19 lan Y1860S7/15,7.

krajní pole na levém břehu – ts1
Úsek TS1, který je tvořen spojitou kon-
strukcí s maximálním rozpětím 63,98 m 
(obr. 10), byl postupně betonován 
v  bednění podepřeném pevnou skru-
ží (obr. 23). S ohledem na velká rozpě-
tí bylo nutno u pilířů zvětšit šířku trámů 
z 600 na 1 200 mm (obr. 11c). Příčné sí-
ly vyvolané tímto rozšířením jsou přená-
šeny nízkými nosníky spojujícími spodní 

Obr. 19 Stavba přilehlých polí – TS2  
❚  Fig. 19 Construction of the approach 
spans – TS2

Obr. 20 Stavba přilehlých polí – TS4  
❚  Fig. 20 Construction of the approach  
spans – TS4

Obr. 21 Podporové zárodky přilehlých polí   
❚  Fig. 21 Pier table of the approach spans

Obr. 22 Předpětí v přilehlých polích TS2  
a TS4: a) podélný řez, b) půdorys, c) příčný 
řez uprostřed rozpětí, d) příčný řez u podpěry  
❚  Fig. 22 Prestressing in the approach span  
TS2 and TS4: a) elevation, b) plan, c) cross-section 
at mid-span, d) cross-section at support

Obr. 26 Předpětí v krajních polích TS1: 
a) podélný řez, b) půdorys, c) příčný řez 
uprostřed rozpětí, d) příčný řez u podpěry  
❚  Fig. 26 Prestressing in the side spans: 
a) elevation, b) plan, c) cross-section 
at mid-span, d) cross-section at support
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části trámů (obr. 24). Tento technologic-
ký úsek se stavěl od pole přemosťujícího 
železniční trať směrem ke krajním pod-
pěrám (obr. 25). Mostovka je předepnu-
ta dvěma systémy předpínacích kabelů 
vedených v trámech. První systém kabe-
lů je kotven a následně spojkován v kon-
strukčních spárách, druhý systém kabe-
lů se v rozšířené části trámů překrývá a je 
kotven v kotevních blocích podporových 
příčníků (obr. 26). 

příslušenství mostů
Vozovka na  mostě, římsy, zábrad-
lí a  protihlukové stěny mají klasic-
ké uspořádání. Vozovka je po  2 až 
10 m odvodněna do podélných svo-
dů zavěšených na vnějších konzolách. 
Na koncích mostů jsou osazeny hře-
benové mostní závěry se sníženou 
hlučností CIPEC WP umožňující po-
hyb až 1 450 mm. 

statickÁ a  dynamickÁ 
analýza
Globální analýza obou mostů byla pro-
vedena programovým systémem Midas 
Civil. Byly vytvořeny prostorové modely 
konstrukcí, které vystihly nejen prostoro-
vé působení konstrukcí v konečném sta-
vu (obr. 27a), ale také jejich postupnou vý-
stavbu (obr. 27b). Na konstrukce byla dále 
aplikována veškerá nahodilá a vedlejší za-
tížení dle STN EN 1991 a následně byly 
vytvářeny kombinace v  souladu s  STN 
EN 1990. Konstrukce byla posouzena 
ve  všech montážních stavech, v  době 
uvedení do provozu a na konci životnosti 
mostu (100 let). Pro analýzu byly vytvoře-
ny prostorové prutové modely. Vliv smy-
kového ochabnutí byl zaveden pomocí 
spolupůsobící šířky horní desky, která by-
la pro účinky ohybu redukována. Protože 
pro namáhání normálovou silou působí 
celý průřez, byla odstraněná část des-
ky přesunuta do  těžiště průřezu. Návrh 
příčné výztuže nosné konstrukce vychá-
zel z posouzení mezního stavu únosnos-
ti (MSÚ) na kombinované účinky smyku, 
kroucení a příčného ohybu. Pro analýzu 
příčného směru byl vytvořen deskostěno-
vý model výseku konstrukce. Mezní stav 
únosnosti pro únavu byl proveden dle pří-
lohy NN v STN EN 1992-2. V některých 
průřezech únavové namáhání rozhodo-
valo o příčném vyztužení vnějších konzol.

s t a v e b n í  k o n s t r u k c e  ❚  s t r u c t u r e s

23

2524

Obr. 23 Stavba přilehlých polí – TS1 ❚   

Fig. 23 Construction of the approach  
spans – TS1

Obr. 24 Příčné spojení trámů ❚   

Fig. 24 Transversal connection of the beams

Obr. 25 Pole přes železnici ❚   

Fig. 25 Span across the railway

Obr. 27 Výpočtový model: a) provozní stav,  
b) montážní stav ❚  Fig. 27 Calculation 
model: a) service stage, b) erection stage 27a 27b
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letmo betonovaná pole
Velikost předpětí a  uspořádání předpí-
nacích kabelů letmo betonovaných po-
lí vyplynuly nejen z  požadavků norem, 
ale také z  požadavku na  tvarovou stá-
lost. Předpětí bylo navrženo tak, aby ohy-
bové momenty od předpětí měly stejný 
průběh, ale opačné znaménko jako mo-
menty od zatížení stálého (obr. 28a). Díky 
použití volných kabelů spojitosti bylo také 
možné vyrovnat podstatnou část posou-
vající síly (obr. 28b).

Velká pozornost byla také věnová-
na kontrole geometrie při stavbě a urče-
ní nadvýšení konstrukce. Základní výpo-
čet nadvýšení vahadel obou mostů byl 
proveden pro betonáž jednotlivých lamel 
do tečny [2], [3].

Protože dlouhodobé deformace letmo 
betonovaných mostů jsou obvykle větší, 
než určuje výpočet podle platné normy 

[5], [6], [7], byla velká pozornost věno-
vána analýze dlouhodobých deformací 
od dotvarování a smršťování betonu. Ty-
to deformace byly eliminovány jednak fi-
lozofií návrhu – vyrovnáním statických 
účinků od  zatížení stálého předpětím – 
a jednak i opatrností při posouzení prů-
řezů a nadvýšením.

Na  základě zkušeností s  dlouho-
dobým měřením mostu přes Vltavu 
u Vepřeku [8] byla letmo betonovaná po-
le nadvýšena o hodnotu rovnou 1/1000 
rozpětí. Nadvýšení bylo voleno tak, aby 
geometrické nadvýšení spolu se static-
kým nadvýšením (vzepnutím konstrukce 
od vnějších kabelů) bylo uprostřed roz-
pětí hlavních polí 110 mm. Tvar nadvýše-
ní byl zvolen tak, aby v čase t = 100 roků 
byla konstrukce stále nadvýšena a aby 
tvar nadvýšení byl afinní k  deformaci 
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Obr. 28 Hlavní pole: a) ohybové momenty 
[kNm], b) posouvající síly [kN]  
❚  Fig. 28 Main spans: a) bending  
moments [kNm], b) shear forces [kN]

Obr. 29 Přilehlá pole: a) ohybové  
momenty [kNm], b) posouvající síly [kN]  
❚  Fig. 29 Approach spans: a) bending 
moments [kNm], b) shear forces [kN]

Obr. 30 Přilehlá pole: a) krajní polohy kabelů 
a tahové napětí nad podporou, b) normálová 
napětí v průřezech uprostřed rozpětí a nad 
podporou ❚  Fig. 30 Approach spans: 
a) borderlines of the tendons and tension 
stresses above supports, b) normal stresses  
at sections at mid-span and above support

Obr. 31 Viadukt přes vážskou vodní nádrž 
Hričov ❚  Fig. 31 Viaduct across Hricov  
reservoir on the Vah river

Obr. 32 Přilehlá pole ❚   

Fig. 32 Approach spans
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konstrukce od zatížení stálého určeného 
na výsledné konstrukci. Proto i v případě 
větších účinků od dotvarování a smršťo-
vání betonu by měla mít nosná konstruk-
ce požadovaný tvar.

dvoutrámová konstrukce
Při návrhu dvoutrámové konstrukce ne-
bylo možné aplikovat naši filozofii vyrov-
nání statických účinků od zatížení stá-
lého účinky předpětí (obr. 29). Podle 
slovenských předpisů je nutné pro účin-
ky předpětí použít opravné součinitele 
předpětí rsup = 1,1 a rinf = 0,9. Proto by-
lo nutné navrhnout počet a uspořádání 
předpínacích kabelů tak, aby v čase t∞ 
uprostřed rozpětí nebyl při časté kom-
binaci zatížení v  dolních vláknech trá-
mů tah (obr. 30b). To způsobilo, že sta-
tické účinky od předpětí jsou v absolutní 
hodnotě větší, než jsou statické účinky 
od  zatížení stálého. Vzhledem ke  sku-
tečnosti, že těžiště dvoutrámového prů-
řezu je poměrně vysoko, vznikají v ča-
se t0 v dolních vláknech podporového 
průřezu při uvážení součinitele předpětí 
rsup = 1,1 velká tahová napětí, která je 
nutno zachytit betonářskou výztuží. Pro-
to bylo nutno každý trám u spodních vlá-
ken vyztužit 16 pruty ∅ B32 osazenými 
do podporových zárodků (obr. 21).

Vedení kabelů dále ovlivnil požadavek 
na vzdálenost kabelů 100 mm od oblas-
ti, kde vzniká tah. Na obr. 30a jsou vy-
značeny oblasti tahového napětí a kritic-
ké polohy předpínacích kabelů. 

spodní stavba
Zvýšená pozornost byla věnována 
posouzení štíhlých stěnových pilířů. 
Ve  výpočetním modelu pro výstavbu 
vahadel byly geometrické imperfek-
ce zohledněny vychýlením pilířů v po-
délném a příčném směru a konstruk-
ce byla analyzována jako geometricky 
nelineární konstrukce. V  provozním 
stavu byly pilíře modelovány v  pro-
jektované geometrii a  získané vnitř-
ní síly byly zvětšovány o  geometric-
ké imperfekce a účinky druhého řádu 

dodatečně. Pro posouzení účinků ze-
mětřesení byl proveden dynamický 
výpočet a  konstrukce byla posouze-
na na dané spektrum odezvy.

postup stavby
Pro provedení pilot podpěr situovaných 
ve vodní nádrži a v rybníku byly nasy-
pány poloostrovy vzájemně spojené 
staveništní komunikací. Po  zhoto vení 
pilot byly provedeny štětovnicové jím-
ky, ve  kterých byly vybetonovány zá-
klady podpěr. Staveništní komunikace 
byla postavena od  obou břehů smě-
rem k podpěrám letmo betonovaných 
polí, tak aby Vážská plavební cesta zů-
stala volná. Po provedení základů byly 
do překládaného bednění postupně vy-
betonovány všechny podpěry.
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Stavba všech technologických úse-
ků probíhala současně. U technologic-
kého úseku TS1 byla nejdříve vybetono-
vána pole nad železnicí (obr. 25), odkud 
postupovala betonáž směrem k  brati-
slavské opěře. Na  pole přes železnici 
navázala postupná betonáž technolo-
gického úseku TS2 ve  výsuvné skruži 
Structuras, která postupovala směrem 
k letmo betonovaným polím. Také tech-
nologický úsek TS4, který byl postupně 
betonován ve výsuvné skruži Berd, byl 
stavěn od krajní opěry směrem k letmo 
betonovaným polím. Nejdříve byla zho-
tovena pole levého mostu, po jejich do-
končení pole pravého mostu.

Letmo betonovaná pole byla beto-
nována pomocí 2 x 4 betonářských 
vozíků. Oba mosty byly betonovány 
současně, s  ohledem na  prostorová 
omezení vozíků byla betonáž pravé-
ho mostu zpožděna o dva segmenty. 
Nejdříve byly zhotoveny oboustranné 
konzoly nad dvěma podpěrami situo-
vanými u pravého břehu, následně by-
ly provedeny oboustranné konzoly nad 
podpěrou u  levého břehu řeky. Proto-
že po  odskružení posledních polí be-
tonovaných ve výsuvné skruži byl nad 

podpěrami nulový ohybový moment, 
byla na  bratislavské straně provede-
na výšková rektifikace krajních podpěr. 
Na polské straně byl záporný moment 
vyvozen odskružením montážní podpě-
ry. Po předepnutí konstrukce byly pro-
vedeny dokončovací práce. Podrobný 
popis stavby viaduktu je uveden v [9]. 
Statické předpoklady a kvalita provede-
ní byly ověřeny statickými a dynamic-
kými zatěžovacími zkouškami [10], [11].

zÁvĚr
Stavba mostů byla zahájena v listopadu 
2014 a byla ukončena v listopadu 2017 
(obr. 31 až 33). Realizace složité most-
ní konstrukce, která byla vyprojektová-
na a  postavena za  36 měsíců, potvr-
dila, že ekonomický viadukt může být 
také elegantní. 

Úsek dálnice D3 Žilina-Strážov – Ži-
lina-Brodno, ve  kterém viadukt přes 
vážskou vodní nádrž Hričov tvoří pod-
statnou část, získal hlavní cenu Stavba 
roka 2017 a tento úsek získal také Ce-
nu Ministerstva dopravy a výstavby SR 
za celospoločenský prínos. Od Sloven-
ského národného komitétu fib v  sou-
těži o Najlepšiu betónovú konštrukciu, 
výrobok z betónu alebo pre betón zís-
kala firma SHP Ocenenie za inovatívny 
prístup k  návrhu viaduktu cez vážsku 
vodnú nádrž Hričov na diaľnici D3 Žili-
na, Strážov – Žilina, Brodno.

Fotografie: archiv SHP a archiv Eurovia
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Obr. 33 Hlavní pole ❚  Fig. 33 Main spans 

investor
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., 
Bratislava

projektant mostu Stráský, Hustý a partneři,  s. r. o.
zhotovitel mostu Eurovia CS, a. s.
doba výstavby 2014 až 2017

Celkem Na 1 m2

beton c35/45 28 732 m3 0,72 m3

předpínací výztuž 1 175 t 29,4 kg
betonářská výztuž 6 425 t 159,8 kg

Tab. 1 Spotřeba materiálů ❚  

Tab. 1 Consumption of the material
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