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 Napriek vzrastajúcemu podielu prefabrikovaných mostov sú monolitické mostné 
konštrukcie stále rovnako populárne a v mnohých aspektoch bezkonkurenčné. 
 S výstavbou týchto mostov sú neodmysliteľne spojené technológie letmej 
betonáže, betonáže na pevnej a výsuvnej skruži, ktoré patria medzi základné technológie 
výstavby aj iných typov konštrukcií, ako sú oblúkové a zavesené mosty. Tento príspevok 
bude venovaný len trámovým mostom plnobetónovým. Trámové mosty s kompozitnými 
priečnymi rezmi sú predmetom iného príspevku v tomto zborníku. 
  

 

MOST CEZ RIEKU RÝN NA PREPOJENÍ DIAĽNÍC A35-A5 

 Hraničný most celkovej dĺžky 971,7m je spoločným dielom Francúzov a Nemcov. 
Zmluvne si obidve krajiny rozdelili most tak, ako je znázornené na obr.1. Rampu dĺžky 295 m 
na nemeckej strane vybudovali Nemci na podpernej skruži. Estakáda má 5 polí a je predpätá 
len vnútorným súdržným predpätím. Francúzska rampa dĺžky 215 m je vybudovaná metódou 
pozdĺžneho vysúvania a je predpätá vnútornými súdržnými a vonkajšími káblami.  
 Hlavný mostný objekt dĺžky 461,7m vybudovali Francúzi technológiou letmej 
betonáže, (obr.2). Nosná  konštrukcia komorového prierezu (obr.3) dosahuje v podopretí 
výšku 8,6m, v strede hlavného 205 m poľa 4,5 m a na koncoch krajných polí výšku 3,2m. 
Trám je predpätý v pozdĺžnom i priečnom smere. Priečne predpätie hornej dosky je 
realizované monostrandami. Pozdĺžne predpätie pozostáva zo súdržného a vonkajšieho 
predpätia. Súdržné konzolové káble kapacity 32ks x 5580 kN / trám sú zostavené z 25 lán 
(0,6“). Kladný moment v dolnej doske pokrýva 14 súdržných káblov rovnakej kapacity. Po 
zmonolitnení mosta boli napnuté vonkajšie káble každý kapacity 6919 kN  z 31 lán  (0,6“). 
Celkom 10 vonkajších káblov pokrýva kompletne účinky od pohyblivého zaťaženia. Celková 
spotreba mäkkej a predpínacej výstuže na hlavnom objekte bola 100kg ocele/m2

 

 mostovky. 
Priečny rez bol betónovaný bez prerušenia z vysokopevnostného betónu C65. Preto bol betón  
dodávaný v dvoch konzistenciách, ktoré zohľadňovali aj teplotu ovzdušia, dĺžku dopravy 
a podmienky transportu betónu do debnenia. Finálna pevnosť betónu po 28 dňoch sa 
pohybovala okolo 85Mpa.. Predpínanie sa realizovalo po cca 2,5 dňa, keď betón dosiahol 
pevnosť 43 MPa. Rýchlosť výstavby bola nasledovná: segment / týždeň / konzolu pri dĺžke 
segmentov 3,5 – 5,0m. Založenie hlavných pilierov mosta (obr.5) bolo realizované 
z betónového pontónu. Trám je ukončený na hlavných podperách pružne pomocou 12 
elastomerných ložísk 1000 x 900mm, (obr.4). Horizontálne reakcie od seizmického zaťaženia 
zachytáva na opore betónový tlmič. 

 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
1)  Doc.Ing. PhD., Projstar PK s.r.o., Nad Dunajom 50, 841 04 Bratislava 



Obr. 1  Pozdĺžny rez mosta 

Obr. 2  Postup výstavby mosta 

Obr. 3 Priečny rez mostom 

Obr. 4   Priečny rez diafragmou nad podperou 



 

Obr. 5  Zakladanie na pilótach vo vodnom toku 

 

 

MOST MENTUE 
 Most na obr.6 je vybudovaný vo Švajčiarsku na diaľnici A1. Most pozostáva z dvoch 
nezávislých komorových konštrukcií dĺžky 565 m a 571m, ktoré premosťujú údolie hlboké až 
110m. Mosty sú pôdorysne zakrivené s polomerom R = 1000 m. Z podmienok založenia 
hlavných podper na dne údolia vyšla dĺžka hlavného poľa 150m. Konzolový priečny rez 
trámu má vo votknutí na stredných pilieroch výšku 7,96 m v strede rozpätia 3,4 m. Šírka 
konzoly je 7 m, mostovkovej dosky 13,46 m. Veľký dôraz bol venovaný integrite 
a architektonickému výzoru monolitickej konštrukcie pilierov a trámu, (obr.7). 

Štandardné predpätie konzoly pozostáva zo 4 súdržných káblov / segment. Spojitosť 
zabezpečujú dolné káble kapacity 2230kN a káble spojitosti  kapacity 3530kN. Káble sú 
súdržne vedené v dolnej doske, resp. trámoch. Priečne predpätie má kapacitu 558kN / 1,2m 
dosky. Piliere boli budované v záberoch 3,75 – 4,3m pomocou posuvného debnenia. Konzoly 
trámu sú budované  letmo, vždy pomocou dvojice betonárskych vozíkov. Dĺžka segmentu je 
3,02 – 5,07m. Vzhľadom na výšku pilierov a pôdorysné zakrivenie nosnej konštrukcie bolo 
potrebné  provizórne stabilizovať konzolu trámu a hlavné piliere pomocou  predpínacích  
káblov a priečnych oceľových nosníkov. Segmenty boli budované z jednodňovým 
oneskorením, s cyklom 2 segmenty / 2 týždne. Most  MENTUE (obr.8) je vynikajúcou 
ukážkou práce konštruktéra, architekta a dodávateľa. Náklady 2100,-CHF/m2

 

 mosta boli 
považované za ekonomické. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 6  Situácia a pozdĺžny rez mostom 
 

 
Obr.7  Detail styku piliera a trámu         Obr.8  Pohľad na most MENTUE 



MOST NISHINOYAIKE – Japonsko 

 Most na obr.9 svojimi parametrami nepatrí medzi mimoriadne konštrukcie. Do  
kategórie mimoriadnych letmo betónovaných mostov sa zaraďuje vďaka výhradnému 
použitiu vonkajšieho predpätia. Na obr.10 je vykreslený priebeh vonkajšieho predpätia, ktoré 
tvoria káble z 19 lán ( 0,6“). Tvar kotevných blokov konzolových káblov a ich geometria je 
na obr.11. Táto konštrukcia bola odskúšaná už pri moste SETOGAWA. 
 

Obr. 9  Pozdĺžny a priečny rez mostom 

Obr.10  Pozdĺžne predpätie mosta 

Obr. 11  Tvar kotevného bloku 

 



MOST HARUNA – Japonsko 

 Most celkovej dĺžky 180,9 m bol budovaný technológiou  vysúvania. Na obr.12 je 
vykreslený priečny a pozdĺžny rez mosta, ktorý je zaujímavý hlavne výrazným odľahčením 
priečneho rezu. Vďaka použitiu vysokopevnostného betónu C60 a vonkajšieho predpätia bolo 
možné redukovať steny komorového priečneho rezu na 250mm, čo je  v tejto kategórii 
mostov určite rekord. Výroba a betonáž trámu sa preto stali premetom podrobného 
plánovania. Celková dĺžka mosta bola rozdelená  na 15 segmentov dĺžky 12m tak, aby jedna 
ucelená betonáž nebola väčšia ako 110 m3 

 

betónu a netrvala viac ako 5 hodín. Aby bolo 
možné kontrolovať kvalitu betonáže, boli na debnenie bočných stien komory použité 
transparentné dosky. Betonáž tenkých stien  sa realizovala pomocou štvorcovej rúry 
100/100mm, ktorá minimalizovala voľné padanie betónu a jeho segregáciu. 
Vysúvanie bolo realizované pomocou  prepínacích káblov a dvoch  hydraulických 2000kN 
lisov so zdvihom 3m (zdvihová dĺžka predpínacích káblov). Usporiadanie súdržných 
a vonkajších káblov je na obr.13. Na vonkajšie predpätie boli použité monostrandy 
s primárnou ochranou oceľových lán zinkom. Vzhľadom na mimoriadne parametre priečneho 
rezu bola počas vysúvania podrobne sledovaná jeho ohybová a šmyková napätosť pomocou 
tenzometrov umiestnených po celom obvode prierezu. Rozdiely medzi nameranými 
a teoretickými ( vypočítanými ) hodnotami napätosti boli veľmi malé a bolo konštatované, že 
pri vysúvaní nedošlo k prekročeniu očakávanej napätosti. 
 

Obr. 12  Pozdĺžny a priečny rez mostom 



 

Obr.13  Schéma vedenia predpínacích káblov 

 

OIDAIRA VIADUKT – Japonsko 
 Oidaira viadukt je najväčším vysúvaným mostom v Japonsku. Most celkovej dĺžky 
833m pozostáva z 13 polí, pričom 11 z nich má rozpätie 64m. Toto rozpätie bolo pri vysúvaní 
prekonané bez provizórneho medzipodopretia a spolu s maximálnou dĺžkou vysúvania 490m 
tvorí rekord pri uplatnení tejto technológie výstavby mostov. Medzi ďalšie významné 
charakteristiky mosta patrí použitie vysokopevnostného betónu C50, totálne predpätie 
vonkajšími káblami  ( prvá aplikácia na svete ) a veľké vyloženie konzolových dosiek 
vystužených rebrami, obr.14. Redukcia počtu vonkajších káblov sa dosiahla použitím 
veľkokapacitných jednotiek 27 lán (0,6“), ktoré sú v poli deviované len dvoma stenovými 
deviátormi (obr.15). Na vysúvanie boli použité 4 hydraulické lisy, každý s kapacitou 8000 
kN. Vysúvanie 16m dlhého segmentu trvalo 1 deň. 

 

 

Obr.14  Priečny a pozdĺžny rez mostom 

 



Obr. 15 Schéma vedenia predpínacích káblov 
 
 
VIADUCT CEZ RIEKU SADO – PORTUGALSKO 
 

Viadukt SADO obr.16 celkovej dĺžky 1778,4m pozostáva z dvoch paralelných 
diaľničných mostov. Na príjazdové rampy dĺžky 3 x 484m, ktoré sú zostavené z 44m polí 
naväzuje letmo betónovaní 3 polový most dĺžky 302m s hlavným poľom dĺžky 135m. 
Komorový priečny rez má nad podperou výšku 8m, v strede rozpätia 3,6m. Priečny rez 
estakádnej časti je dvojtrám výšky 3,6m budovaný pomocou výsuvnej skruže. Jeden smer 
mosta bol vybudovaný za rekordných 6 mesiacov a celý viadukt bol skompletizovaný 
a uvedený do prevádzky za 1 rok od zahájenia výstavby. 

 

Obr.16  Pohľad na viadukt SADO 



MOST  NARUSEGAWA  - Japonsko 
 Nový železničný most Narusegawa (obr.17) patrí do kategórie trámových mostov 
s predpätými stenami vybiehajúcimi nad úroveň mostovky (fin-back girder). Geometria stien 
(obr.18) umožňuje plynulé vedenie konzolového predpätia s vysokou účinnosťou, vďaka jeho 
excentricite nad podperou (obr.19). Most bol budovaný konzolovým spôsobom pomocou 
výsuvnej skruže P&Z. Skruž má dĺžku 105 m a tiaž 5400 kN a umožňuje realizovať polia max 
dĺžky 85m. Na obr.20 je znázornený postup výstavby mosta. Po vybudovaní zárodku boli 
postupne vybudované na oboch konzolách segmenty dĺžky 7,5m + 3 x 10m (obr.21). Táto 
procedúra trvala cca. 10 dní. Po vybudovaní 4 segmentov bola skruž presunutá na ďalšiu 
podperu. Most bol postavený za dva roky a išlo o prvú realizáciu mosta tohto typu v Japonsku 
a prvú realizáciu železničného mosta tohto typu na svete. 
 

Obr.17  Pohľad na most Narusegawa 

Obr.18  Schéma predpínacích káblov nad podperou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19. Priečny rez 



Obr.20  Postup výstavby mosta 

Obr.21  Fotografia výsuvnej skruže 

 
 
Most BHAGALPUR cez rieku GANGA -India 
 
 Most BHAGALPUR cez rieku Ganga je druhý najväčší most v Indii. Most celkovej 
dĺžky 4,37 km (obr.22) je vybudovaný zo štyroch typov konštrukcií, ktorý odpovedajú 
záplavovému režimu rieky Ganga v tejto oblasti. 
 V zóne „D“ je postavená estakáda dĺžky 162 m. Podpery sú založené na studniach 
hĺbky 18 m. Nosná konštrukcia pozostáva z 5 prostých polí. Komorové nosníky dĺžky 32,4 m 
sú vybudované na podpernej skruži. 
 V zóne „A“, kde výška vody rieky Ganga dosahuje 7 m je vybudovaná letmo 
betónovaná estakáda dĺžky 1104 m s rozpätiami polí 72 m + 8 x 120 m + 72 m. Štandartné 
pole je založené na studniach hĺbky 62 m. Po vybudovaní obojstranných konzol dĺžky 2 x 48 
m bol na zavesenom podpernom debnení vybudovaný 24 m dlhý stredový úsek zo 
železobetónu (obr.23). 
 V zóne „B“ dĺžky 1139,4 m, ktorá je pod vodou len v monzunovom období, sú 
podpery založené na 70 m betónových studniach. Nosná konštrukcia je vybudovaná 
z prostých dodatočne predpätých komorových nosníkov dĺžky 63,3 m (obr.24, 25). 
Zóna „C“ dĺžky 1961,8 m je pokračovaním zóny „B“, menia sa len podmienky založenia 
(obr.25). 



Komorový priečny rez letmo betónovaného mosta (obr.22) má výšku v podpere 9,6 m a v čele 
trámu 1,95 m. Hrúbka stien vo votknutí je 370 mm. Pozdĺžne káble sú uložené len v hornej 
doske komory. 
 

Obr. 22  Most Bhagalpur cez rieku Gangu 
 

 
Obr. 23a  Letmá betonáž obojstrannej konzoly mosta 
 

 
Obr. 23b  Debnenie a betonáž stredného segmentu 
 



 

 
Obr. 24  Podperná skruž komôrkováho nosníka 
 
 
 
 
 

 
Obr. 25  Estakáda z komorových nosníkov 
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