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High bridge přes dánský fjord Roskilde je situo-

ván v rekreační oblasti, která je součástí Natury 

2000. Most celkové délky 1,36  km má 17 polí 

s rozpětími 57,35 + 15× 83 + 57,35 m. Mostovka 

šířky 19,7  m, která je sestavena z  prefabriko-

vaných, kontaktně vyráběných segmentů jed-

nokomorového průřezu, byla montována letmo 

v symetrických konzolách od pilířů. Přemostění, 

které se staví jako „Design & Build Project“, je 

popsáno s  ohledem na  architektonické a  kon-

strukční řešení, statickou analýzu a  postup 

výstavby. ❚  The High bridge over the Danish 

fjord Roskilde is situated in a recreational area, 

which is part of Natura 2000. The bridge of the 

total length of 1.36 km has 17 spans of lengths 

of 57.35 + 15× 83 + 57.35 m. The 19.7 m wide 

deck, which is assembled of precast-match cast 

segments of one cell box section, was erected 

in symmetrical cantilevers from piers. The brid-

ging, which is being built as a 'Design & Build 

Project', is described in terms of the architectu-

ral and structural solution, static analysis and 

construction process.

3. května 2019 byl osazen posled-
ní segment nového mostu přes úzký 
fjord Roskilde (obr. 1), který se nachází 
na ostrově Sjaelland západně od Koda-
ně. 40 km dlouhý a 0,5 až 5 km široký 
fjord tvoří významnou přírodní překáž-
ku pro automobilovou dopravu (obr. 2). 
Přibližně uprostřed fjordu se nachází 
město Frederikssund, kde je situován 
jediný zvedací most. Při jeho otevře-
ní vznikají na  přemosťující silnici dlou-
hé kolony, a proto v roce 2015 vypsalo 
dánské Ředitelství silnic soutěž na  re-
alizaci přemostění fjordu a na jeho na-
pojení na stávající síť rychlostních silnic. 

Společnost Stráský, Hustý a partne-
ři se spolu se sdružením zhotovitelů zú-
častnila soutěže, která byla dvoufázo-
vá a se dvěma koly soutěžních dialogů 

1 Postupná výstavba mostu 2 Situace
3 Podélný řez 4 Vizualizace mostu
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s prezentací vývoje návrhu přemostě-
ní pro zadavatele. Předkvalifikací pro-
šlo pět týmů, soutěžní návrhy nakonec 
podaly týmy čtyři. Hodnocení návr-
hů probíhalo pomocí bodových krité-
rií s  důrazem na  splnění technických 
a  environmentálních požadavků. Jako 
základní podklad pro soutěž byla inves-
torem dodána dokumentace obdobná 
našemu stupni DSP včetně majetko-
právního vypořádání, stavebního po-
volení, smluv o přeložkách apod. Mož-
nosti úprav technického řešení stavby 
byly omezeny přibližně 2 000 podmín-
kami. Součástí přemostění fjordu je 
vybudování cca 8  km čtyřpruhových 
komunikací a deseti malých mostů pře-
mosťujících místní komunikace, cyklo-
stezky a chodníky.

ARCHITEKTONICKÉ 
A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ
High bridge převádí čtyřpruhovou rych-
lostní komunikaci přes fjord Roskilde. 
Uprostřed mostu je ve  fjordu plavební 
kanál šířky 50 m a výšky 20 m. Most je 
veden v konstantním půdorysném ob-
louku o  poloměru 1 000  m, od  opěry 
1 výškově stoupá ve sklonu 3,7 %, ná-
sleduje vrcholový oblouk a  pak klesá 
k opěře 18 ve sklonu 0,8 %.

V zadávacím projektu, který vypra-
covala firma Arup, měl viadukt celko-
vé délky 1 360  m 19 polí s  rozpětími 
55,25 + 17× 73,5 + 55,25 m. Konstruk-
ci mostu tvořil spojitý komorový nosník 

konstantní výšky 3,5 m. K realizaci byl 
nakonec přijat alternativní návrh, kte-
rý eliminoval dvě vnitřní podpěry. Most 
stejné celkové délky má 17 polí s rozpě-
tími 57,35 + 15× 83 + 57,35 m (obr. 3). 
Nosnou konstrukci tvoří spojitý komo-
rový nosník z předpjatého betonu pro-
měnné výšky od  3,5 do  4  m (obr.  4), 
který je sestaven z  prefabrikovaných, 
kontaktně vyráběných segmentů. Opě-
ry jsou masivní železobetonové, pilíře 
jsou tvořeny štíhlými stojkami. Návrho-
vá životnost mostu byla požadována 
120 let.

Po mostě konstantní šířky jsou pře-
váděny čtyři jízdní pruhy šířky 3,5 m, 
střední dělicí pás šířky 0,6  m, vodi-
cí proužky šířky 0,6  m a  odstavné 
pruhy šířky 1,5  m (obr.  5). Na  mos-
tě jsou osazena svodidla H2 ve střed-
ním dělicím páse a na vnějších okra-
jích. V 1. až 3. poli je protihluková stěna 
výšky 2 a  3  m a  celková šířka mos-
tu je 19,7 m. Příčný sklon je střecho-
vitý 2,5 %. Most je odvodněn pomo-
cí klasických odvodňovačů, příčných 
svodů a podélného páteřního potrubí. 
Čtyřvrstvá vozovka celkové tloušťky 
130 mm má vrchní vrstvu pro snížení 
hluku. Izolace je vanová z  natavova-
ných asfaltových pásů.

ZALOŽENÍ
Založení mostu je kombinací plošného 
a hlubinného zakládání. Zatímco opěry 
a pilíře na břehu jsou založeny plošně 

na základových patkách, pilíře situova-
né ve fjordu jsou založeny na velkoprů-
měrových pilotách. 

V místech podpěr s hloubkou vody 
do 2,5 m byly zřízeny dočasné poloos-
trovy (obr. 6) a z nich byly pomocí hlu-
chého vrtání zřízeny čtyři piloty o prů-
měru 1,5 m pro každou podpěru. Vrtání 
bylo prováděno pod ochrannou dočas-
ných ocelových výpažnic, monolitické 
železobetonové základové patky pak 
byly vybetonovány v  pažené výkopo-
vé jámě. Úroveň základové spáry byla 
volena vždy tak, aby horní povrch zá-
kladu byl přesypán v tloušťce minimál-
ně 0,5 m.

V místech s hloubkou vody až 6 m 
byly piloty vrtány z pontonu (obr. 7) – 
vždy čtyři piloty o  průměru 2  m pro 
každou podpěru. Vrtání bylo prová-
děno pod ochrannou trvalých oce-
lových výpažnic a  to až do  úrovně 
únosného skalního podloží, které je 
až v hloubce 40 m. Úroveň základové 
spáry byla stanovena tak, aby nad hor-
ní plochou základu zůstalo minimálně 
2,5 m hloubky vody. Pro zhotovení že-
lezobetonových monolitických zákla-
dových patek tak bylo nutno použít 
ztraceného bednění a  vodotěsného 
dočasného pažení (obr. 8) – ztracené 
bednění bylo tvořeno prefabrikova-
nou skořepinovou konstrukcí; dočas-
ná ochranná pažící konstrukce se-
stávala z  ocelových svařených dílců 
osazených vcelku na prefabrikovanou 

76

6 Dočasné poloostrovy 7 Pontony
8 Bednění z betonové skořepiny
9 Opěra  ❚  6 Temporary embankments
7 Pontoons 8 Formwork concrete shell
9 Abutment

8 9



3 8 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 9

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

skořepinu. Pro zhotovení pilot byl 
použit beton C35/45, pro základy 
C40/50.

SPODNÍ  STAVBA
Opěry mostu tvoří klasické železobeto-
nové konstrukce (obr. 9). Revizní pro-
stor mezi závěrnou zdí a  příčníkem 
nosné konstrukce má šířku minimálně 
1 m. V každé opěře je situována tech-
nická místnost pro osazení trafostani-
ce, rozvaděče a přívodu napájení pro 
osvětlení mostu a  jeho elektroinstala-
ce. Výškové rozdíly mezi okolním teré-
nem, vstupem do  technické místnos-
ti a úložným prahem jsou vyrovnávány 
pomocí železobetonových schodišť, 
vstupy do opěr jsou zajištěny mecha-
nicky a elektronicky. Uspořádání opě-
ry je voleno tak, aby umožňovalo vý-
měnu prvků odvodnění mostu, ložisek 
a elektro vybavení. Přechodové oblas-
ti opěr jsou odvodněny perforovaným 

potrubím s vývodem do příkopu silnice, 
případné nerovnoměrné sedání v pře-
chodové oblasti je vyrovnáno přecho-
dovými deskami délky 5,5 m uloženými 
na vrubovém kloubu na závěrné zídce. 
Křídla opěr jsou rovnoběžná, zavěšená 
na dříku opěry. Na zhotovení opěr byl 
použit beton C40/50.

Pilíře jsou železobetonové a  jsou 
tvořeny dvěma skloněnými štíhlými ob-
délníkovými stojkami (obr. 10 a 11). Stoj-
ky jsou spojeny v hlavě pomocí příční-
ku a v patě pomocí ztužující stěny, která 
přenáší zejména zatížení od nárazu lodi 
a od plovoucích ledových ker. Tloušť-
ka pilíře byla v hlavě omezena na 2 m, 
šířka byla dána požadavkem, aby pilíř 
nepřesahoval obrys spodní desky ko-
morového nosníku.

Obrys všech pilířů v hlavě je shod-
ný, směrem dolů je proměnnost výš-
ky mostu řešena postupným zkraco-
váním pilířů, a  proto mají paty pilířů 

proměnný obrys. Pilíře jsou vetknuté 
do základových patek a byly postup-
ně betonovány do překládaného bed-
nění s výškou taktu maximálně 5,4 m 
(obr. 12 a 13).

Čtyři střední podpěry jsou s nosnou 
konstrukcí spojeny vrubovými klouby, 
na ostatních podpěrách je nosná kon-
strukce uložena na dvojicích hrncových 
ložisek (obr. 10).

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosnou konstrukci tvoří jednokomoro-
vý spojitý nosník z  předpjatého beto-
nu C50/60. Nosník má téměř po celé 
délce konstantní výšku 3,5 m a u pod-
pěr je v délce 13,9 m vytvořen přímko-
vý náběh (obr. 14) na výšku 4 m u pilíře. 
Konstrukce je sestavena z prefabriko-
vaných kontaktně vyráběných segmen-
tů. Typické pole je sestaveno ze dvou 
konzol délek 41,29 m a uzavírací spáry 
délky 0,42 m. Každá konzola je tvořena 
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podporovým segmentem délky 1,65 m 
(obr. 16), dvou náběhovaných segmen-
tů délek 2,66 m a 24 segmentů délky 
2,86  m (obr.  15). Maximální hmotnost 
segmentů je 112 t.

Horní deska nosníku, která je 
po  715  mm příčně předepnuta čtyř-
lanými kabely vedenými v  plochých 
kanálcích, má proměnnou tloušťku 
od  250 do  525  mm. Stěny mají kon-
stantní tloušťku 525  mm. Dolní deska 
má v příčném směru také proměnnou 
tloušťku, v typickém segmentu od 200 
do 500 mm. Podélný výškový náběh je 
vytvořen změnou tloušťky spodní des-
ky. Římsová obruba je součástí nosné 
konstrukce a  byla vytvořena při výro-
bě segmentu.

Podélné předpětí je tvořeno kabely 
soudržnými a volnými (obr. 14). Kabely 
mají klasické uspořádání letmo betono-
vaných konstrukcí a  jsou tvořeny kon-
zolovými kabely (cantilever tendons), 

kabely v  poli (span tendons) a  kabely 
spojitosti (continuity cables). 

Konzolové soudržné kabely z 19 lan 
jsou vedeny v horní desce a jsou kotve-
ny v čelech segmentů. Při montáži jsou 
segmenty nejdříve připnuty k již smon-
tované části konstrukce předpínacími 
tyčemi, po vytvrdnutí epoxidového tme-
le se napínají konzolové kabely.

Kabely v  poli, které jsou vedené 
ve spodní desce, jsou z 12 lan a jsou na-
pnuty po vybetonování střední uzavírací 
spáry. Tyto kabely jsou doplněny o dvo-
jici kabelů vedených v horní desce. Ka-
bely v poli jsou kotveny v nálitcích situo-
vaných v rozích komorového nosníku.

Volné nesoudržné kabely z 31 lan, 
které jsou převážně vedeny přes dvě 
pole, jsou kotveny v nadpodporových 
příčnících a  jsou ohýbány v příčných 
ztužidlech situovaných v  poli. Nad 
podporami jsou navrženy podporo-
vé příčníky zajišťující torzní tuhost 

konstrukce a přenos zatížení ze stěn 
nosníků do  vrubových kloubů a ne-
bo ložisek. 

Montážní předpínací tyče (PT bars) 
jsou vedeny vně průřezu a  jsou kot-
veny v  nálitcích situovaných u  hor-
ních a dolních rohů komorového nos-
níku. Předpínací tyče vedené u horní 
desky jsou při montáži postupně po-
souvané, tyče vedené u spodní des-
ky se vzájemně překrývají a zůstávají 
v  konstrukci po  celou dobu montá-
že vahadla.

V  čelech segmentů byly navrženy 
mnohonásobné ozuby klasického uspo-
řádání (obr. 15). Ozuby ve stěnách seg-
mentů přenášejí při montáži tíhu mon-
tovaného segmentu do doby vytvrdnutí 
epoxidového tmelu a zlepšují napjatost 
konstrukce v provozním a mezním sta-
vu. Ozuby v horní a spodní desce přispí-
vají k přenosu smykových sil působících 
v deskách od místního zatížení.

VÝROBA A MONTÁŽ NOSNÉ 
KONSTRUKCE
Segmenty byly vyráběny ve  speciál-
ně upravených prostorách v  přístavu 
Štětín v  Polsku metodou krátké dráhy 
[1] ve  čtyřech formách (obr.  17) a  ná-
sledně byly dopraveny lodí do přístavu 
ve Frederikssundu, odkud byly na pod-
valníku dovezeny na stavbu.

Komorový nosník byl postupně mon-
tován v  symetrických konzolách ne-
závisle na  terénu výsuvným nosníkem 
(launching gantry), postupně ulože-
ným na podporových segmentech. Ta-
to technologie montáže byla poprvé po-
užita již v roce 1966 při stavbě 2 862 m 
dlouhého viaduktu, který spojuje Francii 

10 Pilíře: a) příčný řez, b) podélný řez
11 Typický pilíř 12 Stavba pilíře
13 Spodní stavba 14 Montážní a definitivní 
předpětí: a) podélný řez s montážními 
předpínacími tyčemi, b) podélný řez se 
soudržnými kabely, c) podélný řez s vnějšími 
nesoudržnými kabely, d) příčný řez v poli,  
e) příčný řez u pilíře 15 Typický segment  
16 Pilířový segment 17 Výroba segmentů  ❚   
10 Piers: a) cross-section, b) elevation 
11 Typical pier 12 Construction of a pier 
13 Substructure 14 Erection and final 
prestressing: a) longitudinal section with 
erection PT bars, b) longitudinal section with 
bonded tendons, c) longitudinal section with 
external non-bonded tendons, d) cross-section 
near mid-span, e) cross-section near pier  
15 Typical segment 16 Pier segment  
17 Production of segments
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s ostrovem Oleron. Je používána všude 
tam, kde je nutno v krátké době posta-
vit v nepřístupném terénu dlouhý most 
[2]. V 80. letech minulého století zakou-
pilo generální ředitelství Inženýrských 
staveb v  Bratislavě od  firmy Freyssi-
net International (Francie) pro národní 
podniky Stavby silnic a  železnic Pra-
ha a Doprastav Bratislava licenci na vý-
robu a montáž mostů touto technologií, 
kterou nástupnické firmy SMP CZ,  a. s., 
Praha a Doprastav, a. s., Bratislava stá-
le používají [3].

V minulé době byly výsuvné nosníky 
tvořeny převážně subtilními příhradový-
mi konstrukcemi ztuženými lany. Tyto 
konstrukce umožnily montáž segmen-
tů nezávislou na terénu, stabilita mon-
tované konstrukce však musela být za-
jištěna buď ohybově tuhými podpěrami, 
nebo montážními podpěrami.

V poslední době se dává přednost 
robustním konstrukcím, které nejen-
že umožňují výstavbu konstrukcí ne-
závislou na  terénu, ale současně ga-
rantují stabilitu montované konstrukce 
i zavěšení části segmentů krajních po-
lí. Spodní stavbu pak mohou tvořit ele-
gantní štíhlé podpěry. Tento typ výsuv-
ného nosníku byl použit i  při stavbě 
popisovaného mostu (obr. 18).

Pro stavbu mostu byl využit nos-
ník celkové délky 142,5  m a  hmot-
nosti 360 t. Výstavba nosné konstruk-
ce probíhala ve  směru od  opěry 18 
k opěře 1. Postup montáže typického 
vahadla je zřejmý z obr. 18. Nejdříve 
se na podpěru osadily krátké ocelo-
vé konzoly umožňující montážní po-
depření výsuvného nosníku a prvních 
náběhovaných segmentů (obr. 19). Vý-
suvný nosník se vysunul do  polohy, 
ve které byl jeho přední konec uložen 
na ocelové konzole a zadní konec byl 

19a

19b

20

21

22

23

18a

18b

18c

18d



4 1

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

4 / 2 0 1 9  ❚ 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  •  B E T O N

podepřen na již smontované konstruk-
ci (obr. 18a), následně se osadily pod-
porové segmenty (obr.  20). Po  jejich 
sepnutí se výsuvný nosník podepřel 
montážní podpěrou, po které byl vy-
sunut do dalšího pole (obr. 18b a 21). 
Dále byly oboustranně smontovány 
a  s  ocelovými konzolami podepřeny 
první náběhované segmenty (obr. 19). 
Vytvořil se tak konstrukční systém, 
schopný přenést ohybový moment 
vyvolaný nerovnovážnou montáží prv-
ních 3 + 3 segmentů.

Po  jejich montáži byla již smonto-
vaná konstrukce spojena s výsuvným 
nosníkem stabilizační stojkou (obr. 18c 
a 22). Vznikl tak systém schopný pře-
nést nevyvážený ohybový moment 
vyvolaný montáží následujících čtyř 
segmentů. Tento postup se opako-
val, dokud nebyly smontovány všech-
ny segmenty vahadla (obr. 18d a 23). 
Na  předním konci vahadla se před-
poslední segment zatížil podporovým 
segmentem následujícího vahadla 
a  na  zadním konci se předposlední 
segmenty sousedních vahadel spojily 
ocelovým uzavíracím nosníkem (closu-
re beam). Osadila se výztuž a bedně-
ní uzavírací spáry a po dosažení pře-
depsané pevnosti se spára předepnula 
kabely v poli a  kabely spojitosti. Ten-
to postup se opakoval, dokud nebyla 
smontována všechna vahadla. 

Výsuvný nosník byl využit i při stavbě 
prvního a posledního pole. Po smonto-
vání vahadla nad první vnitřní podpě-
rou se osadil segment na  krajní opěře 
(obr.  24) a  na  výsuvný nosník se zavě-
sily segmenty situované mezi vahadlem 
a  opěrou (obr.  25a). Po  jejich montáž-
ním spojení se osadil uzavírací nosník 
a bednění a výztuž spáry. Po vybetono-
vání spáry a  jejím předepnutí se výsuv-
ný nosník vysunul nad následující vnitřní 

podpěru. Poslední pole se stavělo po-
dobně (obr. 25b).

První segmenty byly osazeny 27. 
května 2018, poslední segment byl 
smontován 3. května 2019. Montáž 
probíhala plynule bez podstatných pro-
blémů (obr.  26). Nyní se provádí do-
končovací práce – montáž dilatačních 
závěrů, izolace, vozovka, svodidla atd. 
(obr. 27). Přemostění by mělo být uve-
deno do provozu v září 2019.

25a

25b

18 Montáž typického pole 19 Montáž zárodku: 
a) příčný řez, b) podélný řez 20 Montáž 
pilířových segmentů 21 Výsun skruže 22 Montáž 
typického segmentu – konzola stabilizována 
ocelovou stojkou 23 Betononáž uzavírací spáry 
24 Koncový segment 25 Montáž: a) první pole, 
b) poslední pole 26 Postupná výstavba  
mostu 27 Dokončovací práce  ❚  18 Typical 
span erection 19 Pier table erection: a) cross-
-section, b) elevation 20 Pier segments erection 
21 Scaffolding launching 22 Typical segment 
erection – cantilever stabilized by a steel prop  
23 Casting of the closure 24 End segment  
25 Erection: a) first span, b) last span  
26 Progressive bridge erection 27 Finishing 
works  

24

26

27
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30a

30b

29a

29b

STATICKÁ ANALÝZA
Globální analýza mostu byla provedena 
programovým systémem Midas Civil. Byl 
vytvořen prostorový model konstruk-
ce, který vystihl nejen prostorové pů-
sobení konstrukce v  konečném stavu, 
ale také během její postupné výstavby 
(obr. 28). Na konstrukci byla dále apliko-
vána veškerá nahodilá a vedlejší zatíže-
ní. Konstrukce byla posouzena ve všech 
montážních stavech, v  době uvedení 
do provozu a na konci životnosti mos-
tu (120 let).

Velikost a  uspořádání soudržných 
a  nesoudržných kabelů bylo navrženo 
tak, aby statické účinky od předpětí vy-
rovnaly ohybové účinky zatížení stálého 
(obr. 29b). Přerozdělení vnitřních sil vy-
volané změnou statického působení je 
proto nevýznamné. Vnější kabely spoji-
tosti přispívají nejen k vyrovnání ohybo-
vých účinků, ale také výrazně redukují 
smykové namáhání mostovky (obr. 29a). 
Konstrukce je tvarově stálá a dlouhodo-
bé deformace mostovky jsou v přijatel-
ných mezích.

Návrh příčné výztuže nosné kon-
strukce vycházel z posouzení mezního 
stavu únosnosti na kombinované účin-
ky smyku, kroucení a příčného ohybu. 
Pro analýzu příčného směru byl vytvo-
řen deskostěnový model výseku kon-
strukce (obr. 30). Důležité detaily byly 
ověřeny příhradovou analogií (obr. 30c).

28a

28b

28c

VERTICAL AND HORIZONTAL 
REACTION (DX, DZ)

COMPRESSION 
DIAGONALS ARE 
NOT CONNECTED 
TO THE TIES

VERTICAL FORCES FROM 
EXTERNAL PRETENSION

HORIZONTAL REACTION (DX)

30c
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ZÁVĚR
Segmentová technologie využívající ro-
bustní výsuvný nosník, který při mon-
táži stabilizuje montovanou konstruk-
ci, umožnila rychlou výstavbu mostu. 
Při montáži byla docílena požadovaná 
kvalita povrchů a  rovinatosti. Most se 
vyznačuje konstrukční efektivitou a ele-
gancí (obr. 31).
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