
D1 Sverepec – vrtižer I. úsek



Doprastav, a. s., Bratislava je dlhodobo lídrom na slovenskom stavebnom trhu s vyše 57-ročnou  
históriou. Za svojej existencie postavil množstvo dôležitých inžinierskych stavieb, za ktoré získal  
viacero významných ocenení a titulov stavba roka.

Ťažiskom činnosti spoločnosti Doprastav je výstavba ciest, diaľničných, mostných a vodohospodárskych sta-
vieb, ku ktorým v ostatných rokoch pribudli segmenty železničného, pozemného a podzemného staviteľstva. 
Medzi jej najznámejšie diela patrí slovenská stavba storočia – Nový most cez Dunaj v Bratislave, ako aj Most 
Apollo, okrem iného ocenený v USA.

Doprastav sa stal dvojnásobnou firmou roka

Doprastav získal ocenenie ASB Staveb-
ná firma roka rozhodnutím odbornej  
poroty, ako aj v internetovom hlasova-
ní verejnosti. Ceny prevzal generálny ri-
aditeľ spoločnosti Ing. Dušan Šamudov-
ský, CSc., (na snímkach vpravo) počas 
slávnostného vyhlasovania výsledkov 
prestížneho podujatia ASB GALA večer  
21. apríla 2010. Podujatie zorganizovali vy-
davateľstvo JAGA a týždenník TREND.

Ocenenie za tunel v Poľsku

Špecializovaný poľský časopis Magazyn Autostra-
dy udelil spoločnosti Doprastav ocenenie Stavba  
roka za stavbu prvého klasického cestného tune-
la Laliki. Počas slávnostného otvorenia medziná-
rodného veľtrhu stavebníctva a mechanizácie v poľ- 
ských Kielcoch 11. mája 2010 prevzal cenu riadi-
teľ zahraničného podnikania spoločnosti Doprastav  
Ing. Róbert Turanský (na snímke prvý zľava).

Dve ceny Stavba roka 2009

V celoštátnej verejnej súťaži Stavba roka 2009 získal Do-
prastav dve ocenenia – Cenu Zväzu stavebných podnika-
teľov Slovenska (ZSPS) za vysokú kvalitu stavebnej realizá-
cie a Cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR za 
celospoločenský prínos. Ceny za stavbu diaľničného úse-
ku D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, úsek 
Hričovské Podhradie – Žilina-Strážov prevzal generálny ri-
aditeľ Doprastavu Ing. Dušan Šamudovský, CSc.  

Ocenenia Doprastavu



Výnimočné množstvo konštrukcií mostov

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. a II. úsek je síce diaľnica obvyklej ka-
tegórie D 26,5/100, ale veľmi pekne, až ideálne trasovaná. Jej výnimočnosť  
tkvie v nebývalom množstve konštrukcií mostov a iných umelých objektov.  
Na oboch úsekoch sú spolu dve desiatky mostov s celkovou plochou vyše 
150 000 m2, čo pre predstavu reprezentuje viac než 5 km súvislého štvorpruho-
vého diaľničného mosta. O tom, že išlo o mostné eldorádo, svedčí aj veľká ty-
pologická pestrosť mostov. V rámci oboch úsekov boli zastúpené takmer všet-
ky u nás používané technológie ich výstavby. Od klasických betonáží na pevnej 
skruži, betonáží letmo, priečne delených konštrukcií, konštrukcií betónovaných  
na posuvnej skruži, vysúvaných polí, nosníkových prefa mostov oceľových i be-
tónových až po extradosedovú Mestskú estakádu betónovanú letmo. Čereš-
ňou na torte, resp. čerešňou na celom úseku D1 Bratislava – Žilina je takmer 
1 km dlhá Mestská estakáda.

Chcem sa krátko pristaviť pri príprave zhotoviteľa na takýto objekt v súvislos- 
tiach konkrétnej situácie, ktorá sa mediálne vyhrotila hneď na začiatku stavby. 
Pochopiteľne, ak ide o stavbu takejto stavebno-technickej náročnosti podfarbe-
nej šibeničným termínom, je logické, že skúsený zhotoviteľ hľadá riešenia, ktoré 
dávajú predpoklady na splnenie úlohy. Tak konal aj Doprastav, keď prípravu na 
túto stavbu začal s viac než ročným predstihom. 

V rámci študovania variantných riešení zohľadňujúcich základné paramet-
re mosta (rozpätia polí, niveleta, priečny rez na celú šírku diaľnice, jeden pilier, atď.) sme okrem základného 
tendrového projektu podrobne analyzovali tieto variantné riešenia:
a)  spriahnutá oceľovo-betónová nosná konštrukcia, vysúvaná len jej oceľová časť cez dočasné medzi- 

podpory s celkovou hmotnosťou vysúvanej oceľovej časti do 11 000 ton. (Realizovateľný variant 
s veľmi vysokou cenou oceľovej časti – v tom čase.) Problém dočasných podpôr bol subalternatív-
ne riešený aj s využitím pomocných pylónov s dočasným vyvesením vysúvanej konštrukcie, čo by 
umožnilo vynechať masívne pomocné podpory.

b)  predpätý betónový prierez zhotovený vysúvaním – dvojtrámová komora so vzperami vysúvaná ako 
celý prierez naraz (z dôvodu krátkeho termínu) cez medzipodporu v strede rozpätí. Max. hmotnosť 
vysúvanej časti je 56 000 ton (asi svetový rekord), max. konzola 55 m, hmotnosť výsuvného nosa 
175 ton, reakcia na dočasnú medzipodporu 45 MN, vodorovná sila 1,8 MN. Pylón a ED káble inšta-
lované až na definitívny stav dodatočne. (Variant s dobrou cenou – max. 75 % ceny spriahnutého 
variantu, ale na pokraji technickej realizovateľnosti, rizikový.).

b1)  predpätý betónový prierez vysúvaný v tvare otvorenej komory. Vysúval by sa otvorený prierez (kory-
to) s ťahadlami a kotevnými blokmi. Po vysunutí základného prierezu by sa montovali vzpery, uložili 
filigrány a betónovala mostovka. Hmotnosť vysúvanej konštrukcie by bola asi 28 000 ton (50 % vy-
súvaného plného prierezu).

c)  klasická letmá betonáž prierezu s miernymi nábehmi bez pylónov a ED káblov na celú šírku diaľni-
ce – termínovo realizovateľný variant za predpokladu nasadenia jedného páru betónovacích vozí-
kov na každý pilier (spolu 14 vozíkov). 

V rámci týchto hlavných variantných riešení sme skúmali aj ich podvarianty s cieľom nájsť kompromisný 
návrh z hľadiska ceny (ako jediného hodnotiaceho kritéria v tendri), extrémne krátkej lehoty výstavby (pevné 
zadanie v tendri) a požiadaviek na vzhľad a estetiku mosta.

 Lehota výstavby stanovená v tendri neumožňovala mechanické prevzatie riešenia podľa tendrového pro-
jektu. Súčasne v zmysle tendrových podmienok zhotoviteľ nemohol predložiť alternatívne riešenie. Pretože 
termín dokončenia diela bol najvyššou prioritou, združenie Doprastav – Skanska sa snažilo presadiť návrh 
letmo betónovaného mosta bez pylónov a ED lán pri zachovaní všetkých rozhodujúcich parametrov mosta 
vrátane prvkov vonkajšieho dizajnu. Tak aj bola rozbehnutá projektová príprava a začatá stavba. Vzhľadom 
na pokračujúce ataky na stavbu ako celok a mestskú estakádu ako jej symbol zastavil investor stavby NDS 
v decembri 2008 práce a tie boli prerušené až do februára 2009.

V tom období zhotoviteľ prepracoval v krátkom čase riešenie mosta na most s ED káblami a pylónom. 
V rámci vlastného riešenia sme v spolupráci s Alfou 04 a SHP vyprojektovali nové riešenie ED mosta s níz-
kymi pylónmi s mnohými úpravami technického i architektonického riešenia. Tieto nepochybne významné 
vylepšenia projektu spolu s nasadením 14 betónovacích vozíkov umožnili podstatne urýchliť práce. 

Tento most, nebojím sa povedať, bude pýchou nášho mostárskeho staviteľstva, postaveným navyše v re-
kordne krátkom čase. Stavba mosta sa začala v prvej polovici augusta 2008 a most spolu s celým úsekom 
bude uvedený do plnej prevádzky 30. 5. 2010, t. j. po necelých 22 mesiacoch. A to vrátane vyše dvojmesač-
ného prerušenia prác a dvoch nepriaznivých zím.

Generálny riaditeľ Doprastavu  
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.



História tohto dominantného mostného objektu  
stavby diaľnice cez Považskú Bystricu sa začala  
písať už v roku 2001. Vtedy, po dlhotrvajú-
cich sporoch o koncepciu vedenia trasy diaľni-
ce D1 v úseku Sverepec – Vrtižer, sa investor 
stavby Riaditeľstvo diaľnic rozhodlo zamietnuť  
finančne veľmi nákladné tunelové varianty trasy 
a v ďalšej etape projektovej prípravy sa orien-
tovať na estakádny variant vedenia trasy diaľni-
ce D1 cez Považskú Bystricu. Tento variant bol  
totiž počas predchádzajúceho obdobia viackrát 
konfrontovaný s tunelovými variantmi a vo všet-
kých posudkoch od domácich aj zahraničných 
expertov bol vyhodnotený ako najvhodnejší.
Som autorom prvého návrhu Mestskej estaká-
dy v rámci DÚR aj autorom koncepcie výsled-
nej verzie tohto mosta. Dovolím si preto stručne 
zrekapitulovať skutočnosti, ktoré návrh tohto  
mosta ovplyvňovali.

DĺžkA MoStA
Mestská estakáda je svojou dĺžkou 968,73 m najdlhším 
mostným dilatačným celkom na Slovensku. Táto nad-
štandardná dĺžka mosta bola vyvolaná snahou projek-
tanta neumiestňovať v „najchúlostivejšej“ časti premos-
tenia – v centrálnej mestskej zóne – masívne dilatač-
né podpery. Tie boli „schované“ až za vŕšok Šibeničník 
a za rieku Váh, čo bude mať tiež priaznivý vplyv na cen-
trálnu časť mesta z hľadiska zaťaženia hlukom.

roZpätiA polí
Most má 10 polí a jeho hlavné polia majú veľkorysé 
rozpätie 122 m. Rozpätia polí, a teda aj polohy pod-
pier boli limitované hlavnými premosťovanými prekáž-
kami – novobudovanou okružnou križovatkou v centre 
mesta, potokom Mošteník, Okružnou ulicou, železnič-
nou traťou a riekou Váh. Umiestnenie podpier bolo tak-
tiež ovplyvňované snahou minimalizovať asanáciu exis-
tujúcej zástavby.

koNštrUkčNé riešeNie MoStA
Mestská estakáda je prvým diaľničným mostom na Slo-
vensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý diaľničný 
profil a nosnú konštrukciu v priečnom smere podopie-
ra iba jedna podpera. Hlavným nosným prvkom nosnej 
konštrukcie je mohutná komora. Mostovku po oboch 
stranách komory podopierajú šikmé tyčové vzpery,  
ktoré tvoria v podhľade mosta priehradový nosník. Tie-
to vzpery popri statickej funkcii spoluvytvárajú aj zaují-
mavý neštandardný „dizajn“ tohto mosta. Vnútri komory 

História Mestskej estakády  
v Považskej Bystrici  
očami projektanta



sú umiestnené ďalšie tyčové vzpery, ktoré zabezpe-
čujú prenos síl do závesov. V pozdĺžnom smere je 
nosná konštrukcia hlavných polí nesená systémom 
závesov kotvených v 7 pylónoch. Pylóny a závesy 
sú umiestnené v jednej rovine v osi diaľnice. Toto 
konštrukčné riešenie v kombinácii so spomínaným 
veľkým rozpätím polí zabezpečuje, že do profilu 
mesta pod estakádou je osadené minimum „novej 
hmoty“ a nezatarasí sa tak priehľad pod mostom. 
Toto riešenie umožní tiež do priestoru pod mostom 
preložiť štátnu cestu l/61 a odľahčiť tak centrum 
mesta od automobilovej dopravy. 

pylóNy A ZáveSy
Pylóny majú výšku 14 m, čo je viac ako odporú-
čaný štandard pri konštrukčnom systéme „extra-
dosed“. Dosiahla sa tak vyššia účinnosť závesov, 
ale predovšetkým výrazný vizuálny efekt. „Vejáre“ 
závesov a tvarovo zaujímavý pylón nie sú zakryté 
protihlukovými stenami a tvoria dominantný tvarový  
prvok celej estakády.
Závesy typu Dywidag sú tvorené mohutnými 37-la-
novými jednotkami, čo na minimum obmedzilo prie- 
niky s nosnou konštrukciou a počet kotviacich blo-
kov. Závesy sú vedené cez sedlo pylónu. V úseku 
sedla sú zainjektované, čo zabezpečuje prenos ne-
vyrovnaných síl v závesoch. Do nosnej konštrukcie 
sú káble zakotvené rektifikovateľnými kotvami Dyna 
Grip.

poDpery
Spodnú stavbu estakády tvoria 2 typy podpier. Pod-
pery pod pylónmi majú výšku až 34,00 m a tvorí 
ich dvojica perforovaných stien komplikovaného 
tvaru, ktorý zohľadňuje vysoké nároky na estetiku  
diela, ale zohľadňuje aj požiadavky súvisiace s tech-
nológiou výstavby nosnej konštrukcie. Tvar podpe-
ry a prvky, ktoré v ňom boli dočasne zabudované, 
umožnili veľmi efektívne riešiť dva neuralgické pro-
blémy vo výstavbe nosnej konštrukcie, a síce spô-
sob realizácie zárodku nosnej konštrukcie a stabi-
lizáciu vahadla počas výstavby nosnej konštrukcie. 
Tvar podpier umožnil budovať zárodok aj celé va-
hadlo bez potreby pomocných podperných veží. 
Debnenie zárodku podopierali 2 oceľové nosníky 
ukotvené v hlavici podpery, vahadlo bolo počas vý-
stavby stabilizované uložením konštrukcie na 4 lo-
žiská na každej „pylónovej“ podpere. Požadovaný 
stupeň bezpečnosti bol zaistený dočasným pripnu-
tím nosnej konštrukcie do podpier pomocou pred-
pínacích tyčí.
Vo vizuálne oddelenej časti estakády na kopci  
Šibeničník, kde je nosná konštrukcia vedená níz-
ko nad terénom, sú umiestnené 2 stenové podpe-
ry a krajná opora neštandardného tvaru. V ich tvare 
sú zopakované niektoré motívy z tvaru „hlavných“ 
podpier.

ložiSká
Statické pôsobenie mosta sa počas výstavby  
viackrát menilo. Všetky zmeny statického pôsobe-
nia museli byť zohľadnené v návrhu ložísk. Niektoré  

ložiská až 4-krát menili svoju funkciu, preto je ich 
konštrukčná skladba atypická. Boli použité štan-
dardné hrncové ložiská doplnené o neštandard-
né konštrukčné prvky. Zmeny funkcie ložísk boli 
zabezpečené použitím pomocnej spodnej klznej  
dosky a blokov striedavo uvoľňujúcich a „fixujú-
cich“ hornú a dolnú klznú rovinu ložiska.
Po zmonolitnení celej nosnej konštrukcie bude 
mať most po 4 pevné ložiská na podperách 7 a 8,  
čo spoľahlivo zabezpečí prenos vodorovných síl od 
teploty, vetra, nevyrovnaných trecích síl v ložiskách 
a od náhodného zaťaženia.

techNológiA výStAvBy
Aby mohla byť splnená požiadavka vybudovať  
Mestskú estakádu za 22 mesiacov, musel projek-
tant siahnuť po technológii, ktorá umožnila súčas-
ne budovať nosnú konštrukciu mosta na viacerých 
úsekoch. Takouto technológiou je „letmá betonáž“, 
avšak zabezpečiť požadovanú lehotu výstavby bolo 
možné iba súbežným nasadením 14 neštandard-
ných betónovacích vozíkov a unikátnou betonážou 
lamely v tvare kompletného prierezu nosnej kon-
štrukcie (vrátane odvodňovacích žľabov). Táto ne-
tradičná koncepcia letmej betonáže umožnila reali-
zovať dvojice lamiel v rekordne krátkom čase 9 dní.

Mestská estakáda v Považskej Bystrici sa v týchto 
dňoch už skvie v plnej kráse. Je to jedno z najväč-
ších, technicky najnáročnejších a dizajnérsky na-
jzaujímavejších mostných diel kategórie „extrado-
sed“ na svete. Nie je to chválenkárstvo jeho tvor-
cov, ale výrok vrcholných predstaviteľov svetovej  
federácie fib.

Prajem teda Mestskej estakáde dlhý bezporucho-
vý „život“, prajem jej, aby na ňu obyvatelia Považ-
skej Bystrice boli hrdí a motoristickej verejnosti pra-
jem pohodovú a bezpečnú jazdu po novej diaľnici 
cez toto mesto.

Ing. Miroslav Maťaščík, 
hlavný inžinier projektu Mestskej estakády

Alfa 04, a. s., Bratislava
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Mestská estakáda nad Považskou Bystricou



206  Most na diaľnici „Mestská estakáda“

Mestská estakáda „extradosed“ je prvým diaľničným mos-
tom na Slovensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý 
diaľničný profil a je v priečnom smere podopieraná iba 
jednou podperou. Diaľnicu vedie ponad intravilán mesta 
Považská Bystrica, železničnú trať Považská Bystrica – Ži-
lina a rieku Váh.

Most má 10 polí a jeho hlavné polia majú veľkorysé roz-
pätie 122 m. Umiestnenie podpier bolo navrhnuté so sna-
hou minimalizovať asanáciu existujúcej zástavby. Hlav-
ným nosným prvkom je mohutná komora, mostovka je po 
oboch stranách komory podopieraná šikmými tyčovými 
vzperami.

Celková dĺžka mosta je 968,73 m, šírka je 30,4 m, výška 
podpier nad mestom je od 23 do 33 m. V pozdĺžnom sme-
re je nosná konštrukcia nesená systémom závesov kotve-
ných v 7 pylónoch výšky 14 m. „Vejáre“ závesov a tvarovo 
zaujímavý pylón tvoria dominantný prvok celej estakády.

Hlavné mostné polia boli z dôvodu krátkeho termínu vý-
stavby realizované technológiou letmej betonáže súbež-
ným nasadením 14 neštandardných vozíkov na celú šír-
ku prierezu. Táto netradičná koncepcia letmej betonáže 
umožnila realizovať dvojice lamiel v rekordnom čase 9 dní. 

Mestská estakáda v Považskej Bystrici je jedno z najväč-
ších, technicky najnáročnejších a dizajnérsky najzaujíma-
vejších mostných diel kategórie „extradosed“ na svete.



202  Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 
Most sa nachádza na začiatku trasy a je hlavnou časťou križovatky Sverepec. Preklenuje údolie, cestu I/18 
a križovatkovú vetvu. Charakter prekážky predurčil návrh a technológiu mosta. Je to monolitická spojitá kon-
štrukcia komorového prierezu výšky 2,2 m z predpätého betónu vyhotovená na pevnej skruži.
Ide o dva osempoľové rovnobežné mosty s celkovou dĺžkou 264 m, voľná výška mosta je 13,25 m. Pri stav-
be bolo využité postupné členenie výstavby nosnej konštrukcie, ktoré vedie k opakovanému použitiu pod-
pernej a debniacej konštrukcie. Použitá bola masívna podperná konštrukcia PIŽMO. Založenie mosta je hĺb-
kové na veľkopriemerových pilótach v značne zložitých základových pomeroch.

203  Most na diaľnici „kunovec“ v km 0,986
Mostný objekt je založený hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach v otvorených stavebných jamách. Spodnú 
stavbu tvoria striedme štíhle podpery jednoduchého tvaru. Most s rozpätiami 35,5 + 4 x 42 + 35,5 m bol re-
alizovaný ako dvojtrámová monolitická spojitá dodatočne predpätá konštrukcia výšky 2,4 m, budovaná tech-
nológiou výsuvnej skruže s horným hlavným nosníkom s výklopným debnením. Most je šesťpoľový s celko-
vou dĺžkou 243 m. 

Ďalšie mostné objekty úseku



204  Most na diaľnici „galanovec“ v km 1,579
Pestrý sortiment rozličných technológií dopĺňa technológia mosta z prefabrikovaných segmentov PDK. Seg-
menty sa montovali pomocou montážneho súboru MS a krátke úseky nosnej konštrukcie pri oporách sa vy-
tvorili uložením segmentov na pevnej podpornej konštrukcii. Rozpätia polí sú 33 + 5 x 55,2 + 33 m s celko-
vou dĺžkou mosta 339 m. 
Vďaka zvolenej technológii výstavby sa hrubá stavba obidvoch mostov vyhotovila za 12 mesiacov, pričom sa 
začínalo začiatkom zimy. V praxi sa vyskúšali a overili zlepšenia pri montáži PDK, ktoré sa v Českej republi-
ke používajú už dlhšie, no v Doprastave sa technológia bez podpornej skruže použila prvýkrát. Náklady na 
mierne komplikovanejšiu hlavicu pilierov sa v plnej miere vrátili úsporou na podpornej skruži. Výsledkom je 
estetický most osadený do príťažlivej scenérie.

205  Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km 2,044
Nosná konštrukcia 113 m dlhého mosta je štvorpoľová, navrhnutá z jednoducho uložených tyčových prefab-
rikátov v tvare I s dĺžkou 27,0 m. Samotnú mostovku tvorí spriahajúca monolitická doska hrúbky 200 mm. 
V projekte sa navrhlo konzervatívne využitie tyčových nosníkov. Sú uložené na oboch koncoch na gumových 
ložiskách a vzájomne sú spojené bezdilatačným spojom.



Na vyvesovanie 11 lamiel s dĺžkou 4,88 m sme  
použili 37-lanové extradosedové káblové jednotky. 
Káble boli montované postupne – 8 káblov s dĺž-
kou 40 až 107 m pre každé vahadlo. Spolu to bolo 
56 káblov s celkovou hmotnosťou špeciálnych zá-
vesových lán 215 ton. 

Na konštrukciu extradosedového kábla sa zvolili 
prvky certifikovaného systému Dywidag na mostné 
závesy, typ Dyna Grip – sedempramencové pozin-
kované laná s pevnosťou 1 860 MPa, dodávané fir-
mou Triostrand. Vzhľadom na krátky montážny čas 

extradosedových káblov pri realizácii súčasne na 
všetkých vahadlách sme zvolili veľmi rýchly spôsob 
natláčania predpínacích lán z mostovky pomocou 
natláčacieho zariadenia DSI. Pri napínaní sa použil 
unikátny hydraulický systém zložený z dvoch napí-
nacích valcov. 
 
Celý proces montáže káblov bol úzko spätý  
s realizáciou štandardného súdržného dodatoč-
ného predpätia systému Dywidag, certifikovaného 
podľa európskych noriem.  

Mimoriadny  
mostný záver

Mimoriadne rozmery Mestskej  
estakády 206 nad Považskou  
Bystricou (budovala sa v celej šír-
ke oboch diaľničných pruhov  
naraz) si vyžiadali aj mimoriadnu 
konštrukciu jej súčastí. Na každom 
z 12 pilierov boli po štyri ložiská 
nosnosti až 43 MN. 

Najväčší mostný záver umožňu-
je pohyb celkovo 1 120 mm a na  
pilier č. 12 Mestskej estakády 
jeho pravú stranu začali monto-
vať 1. marca. Rozpätie tejto dilatá-
cie medzi mostovkami, ktoré spája,  
je 2 500 mm.

Predpínacie práce na Mestskej estakáde  
v Považskej Bystrici



Rôzne podoby budovania estakády



206 
Most na diaľnici „Mestská estakáda“
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204 
Most na diaľnici „galanovec“ v km 1,579

202
Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 

203 
Most na diaľnici „kunovec“ v km 0,986

205
Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km 2,044

Mostné objekty úseku


