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Dálniční viadukt délky 625  m tvoří dva sou-

běžné mosty o 11 polích s rozpětími od 41,75 

do 58,5 m. nosná konstrukce každého mostu 

je tvořena jednokomorovými nosníky betonova-

nými po polích do bednění podepřeného výsuv-

nou skruží. technologie výstavby vyžadovala 

konstrukci bez podporových příčníků. viadukt 

je popsán z hlediska architektonického a kon-

strukčního návrhu, postupu stavby a  statické 

analýzy. ❚ the highway viaduct consists 

of two parallel bridges of 11 spans of lengths 

ranging from 41.75 to 58.5  m. each bridge is 

formed by a  single cell box girder cast span-

by-span in a formwork supported by a movable 

scaffolding. construction technology required 

a  structure without pier diaphragms. the via-

duct is described in terms of the architectural 

and structural design, process of construction 

and static analysis.

Viadukt, který byl postaven na úseku 
dálnice D1 Hričovské Podhradie – Li-
tavská Lúčka u vesnice Bitarová, pře-
mosťuje ploché údolí bezejmenného 
potoka, polní cestu a  silnici III/5183 
(obr. 1). Viadukt délky 625 m tvoří dva 
souběžné mosty o 11 polích s rozpětí-
mi 41,75 + 9× 58,5 + 41,75 m (obr.  2). 
Směrově je osa dálnice v  přechodni-
ci a  v  kruhovém oblouku s  polomě-
rem R  = 1  350  m. Most je v  podél-
ném sklonu 2 %, příčný sklon 2,7 % je 
konstantní. Nosnou konstrukci obou 

mostů tvoří typický jednokomorový 
spojitý nosník šířky 13,55  m a  výšky 
3 m (obr. 3 a 4). 

Dodavatel se rozhodl vybetonovat 
nosnou konstrukci postupně, po po-
lích s  převislou konzolou do  bedně-
ní podporovaného výsuvnou skruží. 
Komorový nosník byl v  každém poli 
betonován najednou, bez přerušení. 
Tato skutečnost vyžadovala telesko-
pické vnitřní bednění, které je po vy-
sunutí skruže celé posunuto do nové 
polohy, a proto nebylo možné navrh-
nout tradiční podporové příčníky. 

Popsaná technologie výstavby vý-
razně ovlivnila architektonické a  kon-
strukční řešení mostu. Je všeobecně 
známo, že podporové příčníky výraz-
ně omezují deformace příčného řezu 

vIaDuKt PoblÍŽ veSnIce bItarová, DálnIce D1, 
SlovenSKo ❚ vIaDuct near a vIllage oF bItarová, 
HIgHWay D1, SlovaKIa
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Obr. 1  Viadukt poblíž vesnice Bitarová   
❚ Fig. 1  Viaduct near a village of Bitarová

Obr. 2  Podélný řez  ❚  Fig. 2  Elevation

Obr. 3  Konstrukční uspořádání   
❚  Fig. 3  Structural arrangement

Obr. 4  Příčný řez mostem: a) uprostřed 
rozpětí, b) u podpěry  ❚  Fig. 4  Cross-section 
of the bridge: a) at mid-span, b) at support
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a  následně podélné i  příčné ohybové 
a smykové namáhání konstrukce [1], [2]. 
Také je známo, že deformaci příčného 
řezu lze omezit skloněním stěn komo-
rového nosníku.

Nosnou konstrukci proto tvoří jed-
nokomorový nosník s výrazně skloně-
nými stěnami, který má šířku spod-
ní desky jen 5 m. Nosník je podepřen 
úzkými pilíři tvaru písmene H, jejichž 

šířka koresponduje s  šířkou spodní 
desky nosníku. Vznikla tak úsporná, 
minimalistická konstrukce jednodu-
chých, čistých tvarů (obr. 5).

konstrukční  ŘeŠení
Konstrukci každého mostu tvoří spoji-
tý nosník o 11 polích, který je na třech 
středních pilířích podepřen dvojicemi 
vrubových kloubů. Na všech ostatních 
pilířích a  na  krajních opěrách je nos-
ník podepřen dvojicemi hrncových lo-
žisek klasického uspořádání. Jedno 
ložisko je vždy podélně posuvné, dru-
hé je všesměrné. Jak pilíře, tak i opěry 
jsou založeny na vrtaných pilotách prů-
měru 900 mm délky 17,5 až 22 m. Pilí-
ře tvaru písmene H základního rozměru 
5 x 2,4 m a výšky až 24,5 m jsou tvo-
řeny krajními sloupy vzájemně spojený-
mi štíhlou stěnou šířky 600 mm. Stěna, 
která je o 1,5 m nižší než sloupy, slouží 
jako služební chodník pro revizi ložisek.

Nosník byl betonován po  polích 
s  převislou konzolou, spáry mezi be-
tonovanými úseky byly ve  vzdálenos-
ti 11,7 m od podpěr (obr. 6). Komorový 
nosník má úsporné rozměry: tloušť-
ka mostovky je ve střední části od 270 
do  450  mm, v  konzolových částech 
od  220 do  450  mm; tloušťka skloně-
ných stěn je 500 mm; tloušťka spodní 
desky je od 220 do 450 mm. Aby bylo 
možné nosník uložit na vrubové klouby 
anebo ložiska, jsou skloněné stěny nad 
vnitřními podpěrami v délce 4 m zesíle-
ny na tloušťku 955 až 1 145 mm.
 Nosná konstrukce je předepnuta po-
délnými kabely sestavenými z  13 lan 
Y1860S7/15,7 (obr. 7 a 8). Předpětí tvoří  

Obr. 5 Viadukt – pilíře a nosná konstrukce   
❚  Fig. 5 Viaduct – piers and superstructure

Obr. 6 Nosná konstrukce   
❚  Fig. 6 Superstructure

Obr. 7 Vedení předpínacích kabelů: 
a) podélný řez, b) příčný řez uprostřed rozpětí, 
c) příčný řez u podpěry ❚  Fig. 7 Layout  
of prestressing tendons: a) elevation,  
b) cross-section at mid-span, c) cross-section 
at support 

Obr. 8 Vedení předpínacích kabelů   
❚ Fig. 8 Layout of prestressing tendons

Obr. 9 Kotvení předpínacích kabelů ❚  

Fig. 9 Anchoring of prestressing tendons

Obr. 10 Podporové ztužení: a) projekt,  
b) podporový příčník ❚ Fig. 10 Support 
stiffening: a) design, b) pier diaphragm

Obr. 11 Podporové ztužení: a) smykové síly Fxy,  
b) normálové síly Fxx ❚ Fig. 11 Support 
stiffening: a) shear forces Fxy, b) normal forces Fxx

Obr. 12 Podporové ztužení: a) smykové síly Fxy, 
b) normálové síly Fxx ❚ Fig. 12 Support 
stiffening: a) shear forces Fxy, b) normal forces Fxx
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čtyři typy kabelů, které jsou označené pís-
meny A až D. Průběžné kabely A byly na-
pínány a následně spojkovány ve spárách 
mezi postupně betonovanými úseky (obr. 6). 
Kabely B jsou vedeny přes celé pole a jsou 
kotveny v protilehlých přírubách zesí lených 
stěn (obr. 9). Přímé kabely C jsou situo-
vány v horní části průřezu nad podpora-
mi a kabely D jsou vedeny ve spodní des-
ce v poli. Všechny kabely byly napí nány 
jednostranně; kabely A a C byly napínány 
z pracovní spáry, kabely B a D z komory.

Popsané uspořádání kabelů splňu-
je požadavek normy na spojkování jen 
poloviny kabelů v pracovní spáře a sou-
časně odstranilo osazení dvojnásobné 
délky kabelů a  jejich montážní ohnutí 
nad betonovaným polem. Nespornou 
výhodou řešení je tedy skutečnost, že 
předpínací výztuž při stavbě nepřesa-
huje obrys betonovaného pole.

Vozovka na  mostě, římsy, svodidla 
a zábradlí mají klasické uspořádání. Vo-
zovka je po  12  m odvodněna do  po-
délných svodů zavěšených na  vněj-
ších konzolách. Na koncích mostů jsou 
osazeny povrchové elektroizolační la-
melové mostní závěry firmy Doprastav 
s šesti-, resp. sedminásobným těsně-
ním spáry, s roznášecím mechanismem 
a s dovoleným rozsahem pohybů maxi-
málně 480 mm, resp. 560 mm. 

statickÁ analýza
Globální analýza obou mostních kon-
strukcí byla provedena programovým 
systémem Midas Civil. Byly vytvořeny 
prostorové modely konstrukcí, které vy-
stihly nejen prostorové působení kon-
strukcí v  konečném stavu, ale také je-
jich postupnou výstavbu. Na konstrukce 
byla dále aplikována veškerá nahodi-
lá a  vedlejší zatížení dle STN EN 1991 
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a  následně byly vytvářeny kombinace 
v  souladu s  STN EN 1990. Konstruk-
ce byla posouzena ve  všech montáž-
ních stavech, v době uvedení do provo-
zu a na konci životnosti mostu (100 let). 
Pro analýzu byly vytvořeny prostorové 
prutové modely. Vliv smykového ochab-
nutí byl zaveden pomocí spolupůsobící 
šířky horní desky, která byla pro účinky 
ohybu redukována. Protože při namáhá-
ní normálovou silou působí celý průřez, 
byla odstraněná část desky přesunuta 
do těžiště průřezu.

Návrh příčné výztuže nosné kon-
strukce vycházel z posouzení mezního 
stavu únosnosti (MSÚ) na kombinova-
né účinky smyku, kroucení a  příčné-
ho ohybu. Pro analýzu příčného směru 
byl vytvořen deskostěnový model vý-
seku konstrukce. Mezní stav únosnosti 
pro únavu byl proveden dle přílohy NN 
v STN EN 1992-2. V některých průře-
zech únavové namáhání rozhodova-
lo o příčném vyztužení vnějších konzol.

Při návrhu konstrukce byla provede-
na prostorová analýza zhodnocující vliv 
podporového příčníku na namáhání kon-
strukce jak v  podélném, tak i  příčném 
směru mostu. Pro posouzení vlivu ztužení 

bylo analyzováno jedno vnitřní pole mos-
tu s rozpětím 58,5 m, které bylo modelo-
váno deskostěnovou konstrukcí. V místě 
podepření byla konstrukce ztužena pro-
jektovaným (obr.  10a) a  tradičním (obr. 
10b) zesílením příčného řezu. Vliv ztu-
žení má vliv nejen na deformace a tomu 
odpovídající namáhání konstrukce v příč-
ném směru, ale i na namáhání konstruk-
ce v podélném směru.

Pro informaci jsou na obr. 11a uvede-
ny smykové síly Fxy [kN/m] a na obr. 11b 
normálové síly Fxx [kN/m], které vznikají 
v průřezu u příčníku od zatížení LM1 situ-
ovaném v krajním pruhu. Na obr. 12 jsou 
ve stejném průřezu uvedeny stejné vnitřní 
síly od obálky zatížení sestavou gr1a. Za-
tížení LM1 bylo situováno v několika po-
lohách tak, aby vyvodilo maximální ohyb 
anebo kroucení konstrukce. Ačkoliv pro 
krajní polohu zatížení jsou rozdíly v  na-
máhání poměrně velké, pro celkové zatí-
žení již rozdíly v namáhání tak podstatné 
nejsou. Totéž platí i pro namáhání kon-
strukce v příčném směru mostu. I přes 
zvýšené namáhání konstrukce bylo díky 
detailní analýze a pečlivému návrhu vy-
ztužení dosaženo příznivých ukazatelů 
spotřeby materiálu.

Obr. 13 Podepření výsuvné skruže  ❚   
Fig. 13 Supporting of launching scaffolding

Obr. 14 Výsuvná skruž  ❚  Fig. 14  Launching 
scaffolding

Obr. 15 Pevná a výsuvná skruž  ❚   
Fig. 15 Stationary and launching scaffolding

Obr. 16 Stavba levého mostu  ❚   
Fig. 16 Construction of the left bridge

postup stavby
Po  provedení konsolidačních násypů 
u  krajních podpěr a pilotového založe-
ní všech podpěr byly do  překládané-
ho bednění postupně betonovány pilíře. 
Základní délka betonáže byla 5 m. Pro 
podepření výsuvné skruže (obr. 13) byly 
v bočních stěnách vytvořeny kapsy veli-
kosti 930 x 950 x 600 mm. Nosná kon-
strukce se betonovala ve  22 etapách. 
Na  výsuvné skruži se betonovala pole 
11 až 2 obou mostů (obr. 14), pole 1 se 

Celkem Na 1 m2

beton c35/45 10 831 m3 0,653 m3

předpínací výztuž 439 t 26 kg
betonářská výztuž 2 139 t 129 kg

Tab. 1 Spotřeba materiálů  ❚   
Tab. 1 Consumption of the material

1615
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s ohledem na dobu výstavby betonovalo 
na skruži pevné (obr. 15). Výstavba polí 
byla zahájena betonáží pole 11 pravého 
mostu a postupovala od opěry 12 smě-
rem k opěře 1. Po vybetonování desáté-
ho pole byla skruž spuštěna a otočena. 
Následně se na výsuvné skruži postup-
ně vybetonovala pole 2 až 11 levého 
mostu (obr. 16). V každé etapě byla nej-
dříve osazena betonářská a předpínací 
výztuž spodní desky a skloněných stěn 
(obr. 9), následně bylo zasunuto vnitřní 
bednění komory (obr. 17) a osazena vý-
ztuž horní desky (obr. 18).

Konstrukce byla betonována od pod-
pěry směrem k volnému konci, násled-
ně od podpěry k pracovní spáře. Průřez 
byl betonován najednou, bez přerušení. 
Po dosažení 80% pevnosti betonu byla 
nosná konstrukce postupně předepnu-
ta. Po předepnutí kabelů A a C byla skruž 
spuštěna a  přesunuta do  dalšího pole. 
Po  vysunutí vnitřního bednění byly na-
pnuty kabely B a D. Po zapracování bylo 
jedno pole délky 58,5 m zhotoveno za 19 
dní. Neposuvné uložení bylo při stavbě 
zajištěno dočasně blokovaným ložiskem 
na  pilíři prvního betonovaného mostní-
ho pole. Po  betonáži pole s  nejbližším 

vrubovým kloubem bylo toto ložisko uvol-
něno. Stavba mostu je podrobně disku-
tována v [3]. Statické předpoklady a kva-
lita provedení byly ověřeny statickými 
a  dynamickými zatěžovacími zkouška-
mi. Stavba mostů byla zahájena v dubnu 
2014 a byla ukončena v listopadu 2017.

zÁvĚr
Viadukt byl postaven bez podstatných 
problémů. Pro rozpětí 58,5  m byl vyu-
žit osvědčený a  ekonomický komorový 
průřez, který je podepřen úspornými pi-
líři otevřeného průřezu. Nosná konstruk-
ce byla betonována po polích ve výsuvné 
skruži nezávisle na  terénu s  minimálním 
vlivem na životní prostředí pod mostem. 
Ekonomie řešení byla zvýšena použi-
tím posuvného vnitřního bednění komo-
ry a návrhem předpětí, ve kterém předpí-
nací výztuž při stavbě nepřesahuje obrys 
betonovaného pole. Popsané řešení by-
lo možné díky detailní prostorové analýze 
konstrukce. Viadukt, který má čisté a jed-
noduché tvary, vyžaduje minimální údrž-
bu a dává předpoklady dlouhodobé život-
nosti (obr. 19).

Fotografie: archiv SHP, archiv Váhostav-SK

Obr. 17  Vnitřní bednění  ❚   
Fig. 17  Internal formwork

Obr. 18  Výztuž komorového nosníku  ❚   
Fig. 18  Reinforcement of the box girder 

Obr. 19  Viadukt poblíž vesnice Bitarová  ❚ 
Fig. 19  Viaduct near a village of Bitarová
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