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Záměrem projektu dálnice D4 a rych-
lostní silnice R7 je vybudování jižní 
části nultého obchvatu Bratislavy 
a části jižní sítě rychlostních silnic 
spojujících západ a východ Sloven-
ska. Komunikace je vyprojektována 
a stavěna jako PPP projekt (Public 
Private Partneship – viz též str. 24,  
pozn. red.).

Dálnice D4 a rychlostní silnice R7 
o celkové délce více než 59 km budou 
sloužit jako vnější obchvat hlavního 
města, výrazně pomohou i lokální 
dopravní obsluze dotčeného území 
a odlehčí okolním obcím a stávající 
silniční síti. Projekt zahrnuje výstav-

bu 14 křižovatek a 122 mostních kon-
strukcí, včetně nového mostu přes 
řeku Dunaj (více v článku 6. most cez 
Dunaj v Bratislave na str. 24, pozn. 
red.) a viaduktu na úrovni podniku 
Slovnaft. 

Zadavatel podepsal v květnu 2016 
koncesi na výstavbu a provoz této ko-
munikace s koncesionářem projektu 
– společností Zero Bypass Limited. 
Zero Bypass Limited je tvořena spo-
lečnostmi Cintra, což je dceřiná spo-
lečnost stavební firmy Ferrovial spe-
cializující se na PPP projekty a spra-
vující 27 koncesí v celkové délce té-
měř 2 000 km dálnic, dále austral-
skou finanční skupinou Macquarie 
Capital, která se v posledních pěti le-
tech podílela na PPP projektech s ob-
jemem 30 miliard eur, a v regionu již 
více známou a na českém a sloven-
ském trhu působící rakouskou sta-
vební společností Porr.

Projektování a výstavba 27 km 
dlouhé dálnice D4 a 32 km dlouhé 
rychlostní silnice R7 byly svěřeny 
konsorciu D4R7 Construction, které 
tvoří společnosti Ferrovial Agroman 
a rakouská společnost Porr. 

Příprava na projekt
Společnost ABM Group se již několik 
desítek let specializuje na prefabriko-
vané mostní objekty. V domácím teri-
toriu na Britských ostrovech jde 
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o kompletní portfolio různých most-
ních prefabrikátů zahrnující např. 
i předepnuté nosníky typu W délky 
45 m a váhy přes 80 t. Z tohoto trhu 
má společnost také četné zkušenosti 
s projekty PPP, případně projekty ty-
pu Design & Build, tedy projektů řídí-
cích se smluvními podmínkami Žluté 
knihy FIDIC. Na Slovensku tato spo-
lečnost participovala na prvním PPP 
projektu v roce 2010, a to na rych-
lostní silnici R1 kolem Nitry. 

První diskuze zástupců společnos-
ti ABM Group se zástupci potencio-
nálních koncesionářů PPP projektu 
D4R7 započaly někdy v polovině roku 
2015. Ze zadávací dokumentace té-
měř osmdesáti mostních objektů by-
lo zkušeným týmem přípravářů spo-
lečnosti ABM Mosty a anglických ko-
legů z ABM Precast Solution vybráno 
zhruba dvacet objektů k dalšímu va-
riantnímu řešení pomocí prefabriko-
vaných přesypaných kleneb a rámů. 
Tyto varianty byly rozkresleny, nace-
něny a nabídky zaslány na ta sdruže-
ní, která měla o daná variantní řešení 
zájem. Sdružení vybraná k podání 

nabídky byla celkem čtyři a byla za-
stoupena místními firmami Eurovia, 
Strabag, Hochtief a Porr. Hlavní na-
bídky konsorcií se odevzdávaly v pro-
sinci 2015. Koncesionář Zero Bypass 
Limited předložil nabídku, která za-
hrnovala cenu 997 milionů eur, dobu 
výstavby 51 měsíců a roční splátku 
57 milionů eur, a ta byla v únoru 2016 
vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Průběh dialogu s vítězným 
koncesionářem
Zástupci společností ABM Mosty 
a Porr absolvovali hned v létě 2016 ve 
Vídni i Bratislavě několik schůzek, 
kde byly diskutovány návrhy pro až 
36 mostních objektů včetně možností 
nasazení mostařského know-how 
ABM Group z Britských ostrovů s vy-
užitím prefabrikovaných nosníků ty-
pu W a U zabudovaných jako integro-
vané mosty s ohledem na nulovou 
údržbu dané technologie, což je pro 
projekty PPP klíčovým faktorem.

Počet možností se však časem zre-
dukoval na přibližně pět dálničních 
a pět zelených mostů. Během podzi-

mu 2016 se začal přípravný tým úče-
lově zřízené realizační firmy, konsor-
cia D4R7 Construction, postupně roz-
růstat o projektanty a inženýry ze 
Španělska, kteří jsou přeci jen více 
nakloněni rychlé a bezrizikové vý-
stavbě pomocí prefabrikace nežli je-
jich kolegové z Rakouska. Technická 
příprava a jednání probíhala s pře-
stávkami přibližně rok! 

Do finálního vyjednávání s ABM 
Mosty se nakonec dostalo pouze pět 
zelených mostů a v létě 2017 bylo ko-
nečně rozhodnuto, že budou zhoto-
veny jako prefabrikované. Dalšími 
uvažovanými variantami zhotovení 
bylo použití vlnitého plechu a mono-
litická výstavba. Varianta vlnitého 
plechu byla zamítnuta koncesioná-
řem od samého počátku z důvodu 
problematické životnosti a případ-
ných oprav tenkých plechů a také 
z důvodu rizik spojených s nadměr-
nými deformacemi při zásypech těch-
to plechových konstrukcí. Monolitic-
ká varianta byla zavrhnuta pravděpo-
dobně s ohledem na masivnost zho-
tovení, a tím i na nutnost hlubinného 
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založení. Ohled byl přitom brán i na 
vyhodnocení možných rizik a poma-
lejší postup při výstavbě, větší nároč-
nost na koordinaci dodávek materiá-
lu (panely pro skruž, přesuny bedně-
ní, armatury a koordinace dodávek 
čerstvé betonové směsi) a také na 
potřebu většího množství dělníků 
v daném čase v porovnání s elegantní 
prefabrikovanou technologií. Mostní 
objekty byly navrženy co nejjednodu-
šeji, jednalo se převážně o systém 
opěra z armované zeminy a vodorov-
ná konstrukce z klasických prefabri-
kovaných předepnutých nosníků osa-
zená na úložný práh.

Během podzimu 2017 probíhala 
komerční jednání završená v prosin-
ci 2017 podpisem subdodavatelské 
smlouvy. Nezanedbatelným fakto-
rem pro rozhodnutí objednatele dů-
věřovat a zadat zakázku firmě ABM 
Mosty byla jistě i skutečnost, že ses-
terská firma ABM Precast Solutions 
v nedávné minulosti dodávala prefa-

brikované nosníky pro firmu Ferrovial 
na zakázkách v Anglii a Skotsku a ta-
ké plynulá znalost angličtiny celého 
týmu. Na projekční činnost a přípravu 
výroby bylo vyčleněno sedm měsíců 
s tím, že zahájení výroby bylo naplá-
nováno na polovinu září 2018.

Průběh projektování, výroby 
a montáže
Po podpisu smlouvy o dílo jsme 
v lednu 2018 začali s pracemi na vý-
robně technické dokumentaci v koor-
dinaci s mezinárodním projekčním 
týmem generálního dodavatele. Jako 
první krok je v podobných případech 
potřeba odsouhlasit si dokument na-
zvaný Zásady statického výpočtu 
(Basis of Design – BoD), kde se nasta-
ví okrajové podmínky projektu, jako 
jsou zatížení na konstrukci, zvláštní 
zatížení jako např. náraz vozidla, dél-
ka objektu a křídel apod. Teprve po 
vzájemném odsouhlasení BoD bylo 
možno započít práce na statických 

výpočtech a následně na výkresech 
tvarů a výztuže prefabrikovaných díl-
ců. Kompletní výrobní dokumentace 
byla předávána objednateli ke schvá-
lení postupně po objektech od čer-
vence 2018. 

Samotná výroba prefabrikátů za-
počala začátkem října 2018 a v listo-
padu proběhlo zkušební sestavení 
jednoho prstence ve výrobně prefab-
rikátů z důvodu kontroly nastavení 
forem a správné geometrie sestavené 
dvouklenby, což je standardní proce-
dura kontroly kvality. Výroba i mon-
táž objektů postupovala směrem ku 
Bratislavě. Prvním objektem byl 
most SO207 na úseku R7 Dunajská 
Lužná – Holice a posledním SO204.1 
a SO204.2 na úseku D4 Ivanka–Rača. 
Montáž prvního objektu byla dokon-
čena pouhé tři dny před Štědrým 
dnem roku 2018 a trvala celkem pou-
hé dva týdny (obr. 3). 

Délka objektu SO207 je 75 m včet-
ně křídel. Stejnou délku měly i další 
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3 Poslední den montáže prvního mostu SO207 (21. 12. 2018) 4 Letecký záběr průběhu montáže – výstavba nosné konstrukce mostu probíhala pouze dva 
týdny 5 Poslední objekt na SO204.1 a SO204.2 (12. 12. 2019) 6 Zelený most před uvedením R7 do provozu
3 Last day of installation of the first bridge SO207 (December 21, 2018) 4 Aerial view of the installation which took only two weeks 5 Last structure at 
SO204.1 and SO204.2 (December 12, 2019) 6 Finished green bridge just before its opening

dva objekty SO204 a SO203. Další 
most v řadě byl SO210 na úseku R7 
Prievoz–Ketelec s délkou 93 m včetně 
křídel a byl vyroben a smontován ve 
směrovém oblouku poloměru přibliž-
ně 1 km. Prefabrikované klenbové 
dílce musely být upraveny do kónic-
kého tvaru, který sestavení ve směro-
vém oblouku umožnil.

Posledním montovaným mostem 
byl SO204.1 a SO204.2 na úseku D4 
Ivanka–Rača (obr. 5). Jedná se o dva 
objekty – dvouklenbu a jednoklenbu 
(pro převedení místní komunikace). 
Montáž proběhla v termínu od 11. 
listopadu do 12. prosince 2019 
a kaž dá nosná konstrukce je celkové 
délky 100 m včetně křídel. Montáž 
posledního objektu, a tedy dokonče-

ní celého díla ze strany zhotovitele 
bylo provedeno tři měsíce před ter-
mínem uvedeným ve smluvním har-
monogramu. Celkově jsme tedy jako 
subdodavatel strávili na tomto PPP 
projektu 4,5 roku.

Závěr
Využití prefabrikovaných systémů 
při výstavbě zelených mostů na PPP 
projektu obchvatu Bratislavy potvr-
dilo výhody této technologie. Došlo 
ke zkrácení celkové doby výstavby 
a snížení rizik spojených s výstav-
bou. Důležitou vlastností prefabriko-
vaných mostů je kromě rychlosti vý-
stavby velice dobrá kvalita provede-
ní povrchů betonových ploch. Díky 
betonáži v kontrolovaném prostředí 
výrobní prefa haly a krátké dopravní 
vzdálenosti čerstvé betonové směsi 
dosahují betony prefabrikátů výbor-
né výsledky pevností a odolností 
proti mrazu a posypové soli. Díky 
jednoduché konstrukci a opakova-

nosti výroby je také dosaženo zaru-
čené minimální krytí betonářské vý-
ztuže. Tyto skutečnosti bezesporu 
zajišťují dlouhou životnost nových 
bezúdržbových přesypaných zele-
ných mostů.

Fotografie: 1 – Mapy Google, 3 až 6 – archiv společ-
nosti ABM Mosty
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