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ZAKLADANIE MOSTNÉHO OBJEKTU V ZOSUVNOM ÚZEMÍ
Abstrakt:
Zakladanie mostných objektov patrí medzi jedny z prvých a najzákladnejších prác pri stavbe diaľnic a
rýchlostných ciest. Teda, ak zo statického hľadiska nepočítame preložky vodných tokov a inžinierskych
sietí. Jedná sa o práce, ktoré musia byť realizované v dostatočnom predstihu, aby nedochádzalo ku
prestojom na ostatných stavebných objektoch. Ďalším zložitým problémom sú aj často nedostatočné
inžiniersko-geologické podklady, kedy sa vplyvom členitosti a zalesnenia terénu nie je možné dostať s
vrtnými súpravami do miest budúcich opôr a podpier. Takýto prípad je aj zakladanie mostného
objektu SO 209-00 Most na Diaľnici v km 41,065 D3 „Furmanec“ na diaľnici D3 Čadca, Bukov Svrčinovec.

1.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Mostné objekty patria medzi časté stavebné objekty, ktoré sa navrhujú na našom území. Je to
spôsobené geomorfologickou stavbou územia a jeho členitosťou, kedy je nutné premostením prekonať
údolia, zamokrené oblasti, jestvujúce vodné toky, ostatnú infraštruktúru a v neposlednom rade aj
zosuvné územia, ktoré postihujú až 5,25 % našej krajiny. Mostných objektov, pre ktoré vyhovuje
vyššie uvedený popis sa na našom území nachádza veľké množstvo. Avšak, pre každý mostný objekt
je nutné pristupovať po stránke statického posúdenia a návrhu typu konštrukcie zvlášť, nakoľko
v tomto prípade neexistujú jeden alebo dva zaužívané postupy návrhu. V ďalšom článku sa preto
budeme venovať len konkrétnemu mostnému objektu SO 209-00 Most na Diaľnici v km 41,065 D3
„Furmanec“. Jedná sa o stavbu Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý je navrhnutý
spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia s.r.o. [1] a realizovaný spoločnosťou PORR s.r.o. na
základe zmluvných podmienok „Žltý FIDIC“.

2.

OPIS ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A MOSTNÉHO OBJEKTU SO 209-00

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska [3] (E. Mazúr, M. Lukniš, 1980)
hodnotené územie v trase diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec patrí do oblasti Západné
Beskydy, celku Turzovská vrchovina. Začiatok úseku prechádza strmými ľavostrannými svahmi rieky
Kysuca, ktoré boli sanované počas stavby I/11 Čadca – Obchvat mesta. Ďalej je trasa diaľnice vedená
do údolnej nivy Kysuce a náplavového kužeľa Bukovského potoka s rovinatým reliéfom.
Najkomplikovanejší úsek diaľnice od km 37,578 – 39,156 je vedený v zastavaných častiach mesta
Čadca vo svahoch, ktoré sú lokálne porušené výraznými svahovými deformáciami rôznej aktivity a
rôznych typov. V km 39,156 – 40,100 nasleduje mostný objekt, ktorý je situovaný v rovinatom teréne,
s erózno-akumulačnými formami. Od km 40,100 – 41,770 je situovaný mostný objekt aj križovatka
Podzávoz. Po koniec úseku je trasa vedená striedavo svahmi a prekleňuje údolia s bezmennými
potokmi. Morfológia v celej trase je prevažne členitá.

1

Ing., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06, Bratislava, pracovisko Štúrova 27/A,
040 01, Košice, tel.: 055/694 1392, e-mail: vtoth@amberg.sk
2
Ing., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06, Bratislava, pracovisko Štúrova 27/A,
040 01, Košice, tel.: 055/694 1392, e-mail: lkozlej@amberg.sk
3
Ing., CSc. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06, Bratislava, pracovisko Štúrova 27/A,
040 01, Košice, tel.: 055/694 1392, e-mail: kkundrat@amberg.sk
4
Ing., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06, Bratislava, pracovisko Štúrova 27/A,
040 01, Košice, tel.: 055/694 1392, e-mail: rkoneracky@amberg.sk

Obrázok 1 – Pozdĺžne profily ľavého a pravého mostu SO 209-00

V záujmovej lokalite mostného objektu SO 209-00 boli medzi rizikové faktory zaradené nasledujúce
významné vplyvy:
- prítomnosť zosuvu,
- vysoká heterogenita horninového prostredia,
- nestálosť ílovcov v dôsledku vplyvu exogénnych činiteľov,
- tektonické porušenie masívu,
- lokálne zamokrenie územia,
- lokálna úroveň hladiny podzemnej vody blízko povrchu,
- vztlakové účinky podzemných vôd
- zvýšená až veľmi vysoká agresivita prostredia na železo (III. – IV. stupeň agresivity),
- lokálne zistená prítomnosť agresívneho CO2 (vo vrte V15),
- vo vrtoch V14 (v intervale 7,80 – 13,00 m p. t.) a V15 (v intervale 3,50 – 4,95 m p. t.; 7,00 –
8,0 m p. t.) prítomnosť piesčito – štrkovitých zón s polo zaoblenými až dokonale zaoblenými
úlomkami hornín s „problematickým“ litologickým zaradením.
Návrh typu a rozpätia nosnej konštrukcie (viď obrázok 1) vychádzal z potreby čo najefektívnejšieho
prekonania zosuvného údolia a koryta bezmenného potoka, ktoré sa nachádzajú pod mostným
objektom. Mostný objekt 209-00 je navrhnutý ako dva samostatné súbežné mosty (ľavý a pravý most)
pozostávajúce z jedného dilatačného celku. Nosná konštrukcia je tvorená spojitým dvojtrámovým
nosníkom z dodatočne predpätého monolitického betónu. Voľná šírka (medzi zvodidlami) je na ľavom
moste konštantná 11,25 m. Na pravom moste je voľná šírka premenná z 13,25 m na začiatku mosta na
11,25 m na ďalšej časti mosta. Spodná stavba mostov pozostáva z opôr a medziľahlých podpier, ktoré
sú tvorené jedným pilierom tvaru „kostičky“. Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu sa
navrhuje v mieste nadpodperových priečnikov prostredníctvom ložísk. Most je založený na
veľkopriemerových pilótach.

Obrázok 2 – Situácia ľavého a pravého mostu SO 209-00
Pravý most mosta SO 209-00 je navrhovaný z dôvodu priraďovacieho jazdného pruhu premenlivej
šírky 15,15 m v prvých šiestich poliach. Následne sa jeho šírka úmerne zužuje na dĺžke jedného poľa
na konečnú šírku 13,15 m. Ľavý most je konštantnej šírky mostnej konštrukcie 13,15 m, viď nižšie
uvedený obrázok č. 3.

Obrázok 3 – Priečny rez nosnej konštrukcie ľavého mosta a pravého mosta v mieste zúženia

3.

NÁVRH ZAKLADANIA

Mostný objekt je situovaný vo svahu, ktorého členitá morfológia je výsledkom svahových pohybov a
erózie. Svah je porušený stabilizovaným zosuvom a eróznymi ryhami. Svahovými pohybmi je
porušené horninové prostredie do hĺbky 2,1 m až 3,1 m, ojedinele 5,7 m. Zosuvné delúvium je typu
ílov a štrkov zatriedených ako F3/MS, F4/CS, F6/CI, F8/CH, F2/CG, G5/GC a je tvorené taktiež
ojedinele aj pieskovcami a ílovcami. Kopanými sondami boli pred začatím prác na Dokumentácii pre
realizáciu prác overené polohy ílov F8/CH s organickými zbytkami.

Obrázok 4 – Návrh hĺbkového zakladania pomocou skupiny pilót
V kopaných sondách boli zistené priesaky v hĺbke 0,7 m až 2,7 m, bola narazená hladina
podpovrchovej vody v hĺbke 3,8 m p.t.. Ustálená hladina podpovrchovej vody počas vrtných prác na
začiatku jarného obdobia 03/2014 bola na úrovni 4,3 m až 9,9 m pod terénom, ojedinele 13,9 m p.t..
Horninové prostredie je v tejto časti územia porušené stabilizovaným zosuvom so šmykovou plochou
v hĺbke 2,3 až 4,8 m p.t.. Územie v spodnej časti svahu v km 41,210- 41,236 je výrazne zamokrené, v
dôsledku erózie priľahlého potoka a vztlakových účinkov podzemnej vody. Povrchová vrstva je

tvorená hlinou F3/MS a ílom F6/CI mäkkej konzistencie. Do hĺbky 4,0 m je porušená potenciálnym
zosuvom. V tejto časti územia je zachytený prameň. Predkvartérne podložie v celom úseku je
budované tektonicky porušenými ílovcami extrémne nízkej až veľmi nízkej pevnosti R6 - R5, s
polohami pieskovcov celkovej hrúbky 2,8 - 3,9 m p.t. prevažne vysokej pevnosti R2. Vo niektorých
vrtoch boli zistené výrazné vztlakové účinky podzemnej vody, narazená hladina bola v čase prieskumu
v hĺbke 11,0 m p.t., hladina sa ustálila v hĺbke 3,8 m p.t.. Pre návrh zakladania mostného objektu bolo
najprv nutné získať inžiniersko-geologické podklady, ktoré neboli do momentu začatia stavby známe.
Pred začatím výstavby nebolo totiž možné bez masívneho výrubu stromového porastu v okolí
mostného objektu zrealizovať v miestach budúcich podpier žiadne iné inžiniersko-geologické
prieskumné diela ako kopané sondy. Tie boli realizované do hĺbky 3,9 m, čo je pre návrh mostného
objektu nedostatočné.
Výpočtovo bolo zakladanie stavieb posudzované vo viacerých programoch a moduloch. Používal sa
iteračný postup výpočtu, kedy návrhové zaťaženie z výpočtového modelu mostnej konštrukcie
v MIDAS Civil bolo iteračnou metódou posudzované v programe GEO 5 2017 v moduloch Pilóta
a Skupina pilót. Týmto spôsobom sa s minimálnou odchýlkou stanovili reakcie pôsobiace na pilótový
základ a deformácie (sadnutie najviac namáhanej pilóty a skupiny pilót). Zakladanie mosta sa začalo
realizovať po dokončení objektu 064-00 Sanácia územia v km 40,810 – 41,100 D3. Založenie
mostného objektu sa vzhľadom na základové pomery navrhlo hĺbkové. Založenie medziľahlých
podpier, pilierov č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 na ľavom moste a pilierov č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a
20 na pravom moste bolo navrhnuté v otvorených stavebných jamách so sklonmi svahov 1 : 1. Pri
svahoch s výškou väčšou ako 3,0 m sa navrhli stabilizačné lavičky. V prvej fáze sa zrealizoval výkop
na úroveň pilotážnej plošiny znížený o hrúbku spevnenia (spodný povrch podkladového betónu).
Spevnenie sa zrealizovalo podľa technologického predpisu zhotoviteľa. Hrúbka dočasného spevnenia
bola navrhnutá 300 mm. Kvôli sklonovým pomerom územia a strmému terénu vľavo od mosta sú
základové škáry pravého a ľavého mosta v rôznych výškových úrovniach. Po skončení pilotáže sa v
druhej fáze plošiny odstránia, spätne odťažia, na výškovú úroveň spodného povrchu podkladového
betónu. Vo fáze I sa pri podpere č. 4 (pravý most) zrealizuje zakladanie (t. j. veľkopriemerové pilóty)
a spodná stavba (t. j. základ a driek). To umožní, aby do hotovej časti podpery č. 4 zasahoval svah
potrebný pre získanie úrovne na založenie oporného múra - čela opory vo fáze II. na pravej strane
ľavého mosta.
Pre nižšie uvedené podpery a opory sú navrhnuté veľkopriemerové vŕtané pilóty vyhotovené pod
ochranou pažnice s vnútorným priemerom Ø 800 mm, s vonkajším priemerom Ø 880 mm (v zmysle
STN EN 1536: 2010 + A1: 2015) a s hrúbkou steny pažnice vrátane zámku 40 mm (t. j. pre všetky
medziľahlé podpery ľavého a pravého mosta objektu 209-00). Počty a dĺžky pilót sú pre podpery
odlišné a sú uvedené vo výkresoch a v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka 1 – Popis založenia mostných podpier
Pilóty
Podpera
Dĺžka [m]
Počet [ks]
Podpera 4
Podpery 3 a 6
Podpery 5 a 8
Podpery 7 a 10
Podpery 9 a 12
Podpery 11 a 14
Podpery 13 a 16
Podpery 15 a 18
Podpery 17 a 20
Spolu

13,0
13,0 a 14,0
10,5 a 12,0
12,0 a 13,0
10,0 a 10,0
11,5 a 12,0
10,0 a 12,0
10,5 a 9,0
12,0 a 20,0
2 616

12
12 a 12
12 a 12
16 a 16
16 a 16
12 a 12
12 a 12
16 a 16
12 a 12
228

Tabuľka 2 – Popis založenia mostných opôr
Pilóty
Opora
Dĺžka [m]
Počet [ks]
Opora 1
Opora 19
Opora 2
Opora 22
Spolu

15,0
17,0
15,0
17,0
813,0

13
12
14
12
51

Kvôli možným odchýlkam skutočnej geológie od geológie stanovenej IGP pri vŕtaní pilót pri každej
podpere je požadovaná prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), ktorý priamo na stavenisku
podľa skutočne zisteného geologického profilu rozhodne o prípadnej úprave dĺžky pilóty. Minimálne
krytie výstuže merané od vnútorného povrchu pažnice je pri pilótach podpier minimálne 70 mm
(menovité 80 mm). Krytie výstuže 80 mm od vnútorného povrchu pažnice sa zabezpečí vhodným
opatrením (napr. betónovým kolieskom – centrátorom v počte 3ks/rez, max. vzdialenosť rezov 3,0 m).
Krytie výstuže v päte pilóty sa zabezpečí taktiež vhodným konštrukčným opatrením (napr. nevodivým
telieskom). Výstužná armatúra (armokoš) pilóty je v zmysle príslušnej dokumentácie delený a nesmie
sa dotýkať zeminy v päte pilóty. Pri betonáži je nutné zaistiť kvalitný betón v hlave pilóty
prebetónovaním hláv pilót cca 300 mm. Výstuž vyčnievajúca do základu vnútorných podpôr má
presahovať základovú škáru o 1,00 m. Skrutkovica presahuje túto škáru o 350 mm a v prípade kolízie
s prútmi výstužnej armatúry (armokoša) základu sa skráti. Pred osadzovaním výstuže základu sa
technologická časť pilóty odbúra až na úroveň cca 20 mm nad úroveň podkladového betónu.

4.

MODEL MOSTA

Model mosta bol vytvorený vo výpočtovom programe MIDAS Civil. Nosná konštrukcia bola
vytvorená roštovým modelom, ktorý bol spojený väzbami so spodnou stavbou pozostávajúcou z
pilierov, základových dosiek a pilót. Väzby v mieste ložísk umožňovali posunutia ako navrhnuté
ložiská na moste. Podpretie konštrukcie v mieste pilót bolo vyhotovené pomocou pružín. Program
MIDAS Civil umožňuje namodelovanie tuhosti pružín dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zadanie
samotnej tuhosti pružiny, ktorá reprezentuje zeminu v okolí pilóty.

Obrázok 5 - Celkový model pravého mosta SO 209-00
Druhým spôsobom je zadanie samotných parametrov zemín získaných z IGP, priemeru pilóty a hĺbky
v ktorej sa jednotlivá vrstva zeminy nachádza. Následne samotný program prepočíta jednotlivé

parametre na tuhosť pružín, v konkrétnej hĺbke prislúchajúcej danej vrstve zeminy. Druhý spôsob je
určený primárne pre integrované mosty, avšak je ho možné uplatniť aj pri bežných mostoch. Na takto
vytvorenom modely mosta získame okrem osových síl v pilótach aj ostatné účinky zaťaženia ako sú
posúvajúce sily a ohybové momenty.

Obrázok 6 – Opora mosta SO 209-00 aj s uvažovanou posuvnou skružou
Pilóty boli posúdené okrem všetkých vonkajších vplyvov a zaťažení aj na účinky zaťaženia
vzniknutého počas výstavby. Postup výstavby je posuvnou skružou zdola, viď obrázok č. 6 a obrázok
č. 7. Na základe statického posúdenia bolo preukázané, že zaťaženie počas výstavby vplýva na
celkovú únosnosť veľkopriemerových pilót negatívnejšie ako kombinácia zaťažení počas prevádzky.

Obrázok 7 – Použitie výsuvnej skruže zdola
Model podpery mosta bol vytvorený z 1D (axiálne prvky, prútové modely BEAM) a 2D (prvky
PLATE) prvkov programu Midas.

Obrázok 8 – Model najvyššieho piliera č.18 aj s uvažovaným podopretím
Model opory mosta bol vytvorený z priestorových prvkov Solid v programe Midas aj vrátane pilót,
viď obrázok 9 a obrázok 10. Pilóty bolo potrebné taktiež posúdiť aj na účinky vzniknuté počas
výstavby pomocou výsuvnej skruže.

Obrázok 9 – Model opory mosta počas zhotovovania prvého poľa mosta

Vzhľadom na zvolený postup výstavby bolo potrebné opory fyzicky rozdeliť tak, aby bolo možné
previesť cez ne výsuvnú skruž. Táto skutočnosť mala za následok prerozdelenia zaťaženia oproti
konečnému štádiu. Výstuž sa v miestach rozdelenia členenej opory bude nadpájať pomocou spojok.

Obrázok 10 – Model opory mosta v konečnom stave
Vďaka takto vytvorenému modelu vieme stanoviť zaťaženie do najviac namáhanej pilóty, čo
umožňuje následne aj prípadnú optimalizáciu rozmiestnenia pilót ako aj ich dĺžok.

5.

ZNÍŽENIE
A ELIMINOVANIE
MOSTNÉHO OBJEKTU

RIZIKOVÝCH

FAKTOROV

ZAKLADANIA

Pre zníženie, resp. eliminovanie rizikových faktorov zakladania mostného objektu bolo navrhnutých
a realizovaných niekoľko stavebných úprav a konštrukcií. V prvom rade bolo nutné v maximálne
možnej miere zastabilizovať zosuvné územie. Pre to sa navrhla a zrealizovala sanácia územia
pomocou sústavy subhorizontálnych odvodňovacích vrtov, ktoré odvádzajú prebytočnú podpovrchovú
vodu do priľahlého bezmenného potoka. Táto úprava po odlesnení, ktorá bola realizovaná v predstihu
znížila objem podpovrchovej vody viazanej v póroch a tým zvýšila súdržnosť vrchných pokryvných
vrstiev do hĺbky až 6,0 m. Tento jav sa preukázal aj na výsledkoch zvislých inklinometrických
meraniach.
Pre zachytenie ostatných tlakových síl podložia v smere aktívnych síl zosuvu bolo nutné namodelovať
pilótové základy. Pôsobenie aktívnych síl zosuvu jednak určovalo priemer pilót a ich odolnosť na
prenos horizontálnych síl, zároveň v kvartérnych a paleogénnych zeminách tvorených ílmi, pieskami
a ílovcami zabezpečovali dostatočné trecie sily na prenos zaťaženia od vrchnej stavby mostu. Pre
potvrdenie únosnosti pilótového základu z pilót vnútorného priemeru Ø 800 mm a vonkajšieho
priemeru výpažnice Ø 880 mm bola navrhnutá skupina 4 kusov zaťažovacích skúšok. Tieto skúšky
preukázali ekonomický návrh zakladania. Pre zaujímavosť preukázania zložitých základových
pomerov uvádzame, že inžiniersko-geologický prieskum preukázal striedanie až 33 geologických
vrstiev vo vrte dĺžky 20 m, čo sa prejavilo aj pri procese vŕtania pilót pre zakladanie podpier.

Obrázok 11 – Geologická skladba podložia pod mostom SO 209-00
Ďalším rizikovým faktorom a negatívnym vplyvom pôsobiacim na založenie mostného objektu, ktoré
bolo nutné znížiť je pôsobenie seizmicity. Konštrukcia mostného objektu vrátane zakladania bola
posudzovaná v jednom modely vo výpočtovom programe MIDAS Civil. Seizmické zaťaženie bolo
uvažované v zmysle STN EN 1998-1 a STN EN 1998-2 pre kategóriu podložia B. Nejedná sa
o vyslovene výraznú kategóriu zaťaženia (kategória B = oblasť s nízkou seizmicitou v zmysle STN
EN 1998-1, č. 3.2.1 ods. 4), avšak v predmetných geologických a geomorfologických pomeroch je táto
úroveň značne riziková. Vplyv seizmicity na zosuvné územie bolo posúdené na základe výpočtového
programu GEO5 2017 pomocou metódy konečných prvkov (MKP). Na základe tohto posúdenia boli
opätovne posúdené pilóty základov na zväčšenie vodorovných síl.

6.

POROVNANIE
VÝSLEDKOV
ZAŤAŽOVACÍMI SKÚŠKAMI

STATICKÉHO

POSÚDENIA

S REÁLNYMI

Mostný objekt SO 209-00 je momentálne vo výstavbe v procese realizácie zakladania (vŕtanie
a realizácia pilótového základu a základových roznášacích pätiek) a v procese realizácie spodnej
stavby (realizácia pilierov). Na základe tejto značnej časti realizácie zakladania máme k dispozícii aj
výsledky zaťažovacích skúšok, ktoré boli realizované na systémových pilótach pomocou
zaťažovacieho mosta. Zaťažovací most bol tvorený oceľovým nosníkom, ktorý bol kotvený na svojich
koncoch štyrmi ťahanými pilótami. Zaťažovacie pole bolo navrhnuté na jestvujúci raster pilót
a v strede medzi ťahovými pilótami bola skúšobná pilóta. Celkovo boli navrhnuté a realizované štyri
zaťažovacie skúšky na podperách č. 6, 13, 14 a 17.

Obrázok 12 – Medzná zaťažovacia krivka pilóty č. 1705 na podpere č. 17
Na preukázanie toho, že pilótové základy prenesú návrhové zaťaženie s primeranou bezpečnosťou
proti dosiahnutiu medznej únosnosti v tlaku, musí sa pre všetky prípady zaťaženia a kombinácie
zaťažení medzného stavu únosnosti splniť podmienka nerovnosti stanovená v STN EN 1997-1 Príloha
A a STN EN 1997-1/NA. Nakoľko sa článok nezaoberá priamo zaťažovacími skúškami, nebudeme sa
z dôvodu rozsiahlosti problematiky venovať tejto téme podrobne. Uvedieme však zásadné
predpoklady, s ktorými je nutné uvažovať pri porovnávaní výsledkov sadnutia získaných na základe
modelovania posudzovanej konštrukcie a reálnych výsledkov zo zaťažovacích skúšok. Najmä
v zosuvnom území je nutné si uvedomiť, že sa nejedná o skalné horninové prostredie. Zosuvné územie
vo väčšine vzniká na styku dvoch geologických rozhraní, na ktoré odlišne vplývajú geomorfologické
procesy. Je preto nutné počítať s tým, že môže dochádzať ku ušmyknutiu päty pilóty, pokiaľ nie je
v dostatočnej hĺbke zakotvená do zdravého (slabo zvetraného) prostredia. Aj v takom prípade však
dochádza ku poklesu päty pilóty vplyvom ustálenia sadnutia, ako je zrejmé z obrázku 13.

Obrázok 13 – Graf ustálenia sadnutia pilóty č. 1705 na podpere č. 17

Pri tejto problematike však musíme upozorniť, že výpočtové programy bežne používané na potrebu
posúdenia únosnosti a sadnutia pilót, nepočítajú s týmto faktom dodatočného sadnutia. Štandardne
zadávané vstupné údaje tento výpočet nedokážu v priebehu času nijako predurčiť a posúdiť. V tomto
konkrétnom prípade sa jedná o zvýšenie sadnutia síce len o 0,8 mm avšak jedná sa o percentuálne
zvýšenie sadnutia o 10,5 %.
Po porovnaní výsledkov zo statického posúdenia a statických zaťažovacích skúšok bolo preukázané že
návrh na základe zváženia všetkých negatívnych faktorov únosnosti pilót bol realizovaný správne.
Rozdiely medzi predpokladom a skutočnosťou boli rádovo 0,5 mm.

7.

ZÁVER

Zakladanie mostných objektov v zosuvnom území nie je na Slovensku veľkou raritou. Jedná sa skôr
o častý a očakávaný spôsob zakladania a budovania mostných konštrukcií. Je však nevyhnutné si
uvedomiť všetky riziká, ktoré na takúto konštrukciu budú pôsobiť, od rôznych spôsobov sanácie
územia až po spôsoby výstavby mostnej nosnej mostnej konštrukcie.
Základom pre správny návrh je uvedomenie si miesta a polohy, v ktorej budú jednotlivé piliere
a opory založené. Pokiaľ vzniknutý zosuv ohrozuje priestor medzi nimi, je jasné, že návrh polohy bol
vytvorený správne. Avšak v prípade kedy nie je možné založiť oporu alebo podperu mostného objektu
mimo rozsiahle zosuvné územie, je nutné počítať s nutnými ďalšími opatreniami, ktoré však majú
negatívnejší vplyv na ekonomickú stránku objektu. Takéto opatrenia sa najčastejšie navrhujú ako
územné stabilizácie pomocou odvodnenia záujmového územia, lokálne stabilitné opatrenia v miestach
polohy podpier a opôr, prípadne aj návrh masívnejšieho založenia pomocou veľkopriemerových pilót.
Všetky vplyvy pôsobiace na konštrukcie však musia byť známe už počas prípravy projektovej
dokumentácie. A nejedná sa len o Dokumentáciu pre realizáciu stavby, ale aj o predchádzajúce stupne.
Je nutná súčinnosť a spolupráca viacerých odvetní stavebníctva za podpory inžinierskych geológov.
Záverom možno konštatovať, že takto zvolená priebežná spolupráca hlavne geotechnika a statika už
na začiatku samotného projektovania mosta vedie k presnejšiemu vystihnutiu základových pomerov.
Čo má za následok vzájomnú technickú kontrolu, nájdenie technicky najvhodnejšieho riešenia
zakladania mosta a v neposlednom rade zníženie možných geotechnických rizík, ktoré vyplývajú zo
vzájomnej interakcie jednotlivých technologických procesov výstavby mosta.
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