
NÁVRH SANÁCIE KLENBOVÉHO ŽELEZNIČNÉHO MOSTA V NOVÝCH ZÁMKOCH 

Ing. Vladimír Piták, Ing. Ján Sandanus, Ing. Karol Dobosz, ReminConsult, a.s. 

Príspevok opisuje návrh sanácie klenbového železničného mosta pod koľajou č.3 v Nových Zámkoch, 

na trati ŽSR „Devínska Nová Ves – Štúrovo“, ktorá je súčasťou IV. paneurópskeho medzinárodného koridoru.  

Návrh sanácie si vyžiadal nevyhovujúci stav mostného objektu, ktorý vznikol vplyvom dlhodobého užívania 

objektu a návrhu nevhodného spôsobu zakladania. Samotný návrh pozostával z prepočtu existujúcej konštrukcie, 

z návrhu podchytenia existujúcej klenby, z návrhu zachytenia šmykovej trhliny na pilieri č.2, z návrhu 

zachytenia vznikajúcich trhlín a z podchytenia pilierov. 

Popis konštrukcie 

Mostný objekt  na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo sa nachádza v žkm 145,912 v DÚ 25 – ŽST Nové 

Zámky a premosťuje prekážku tromi otvormi. Mostný objekt  premosťuje vodný tok -  tzv. Mlynský potok, ktorý 

bol v minulosti využívaný ako náhon na mlyn. V prvom a treťom poli sa pod mostom nachádzajú nánosy bahna, 

ktoré sú zaplavované len pri vyššej hladine vody. V otvore č.3 je umiestnený aj chodník pre peších vytvorený na 

berme pri opore. Šírka chodníka pod mostom je cca 2,2m.  

Mostný objekt je smerovo v priamej. Premosťovanú prekážku prekonáva kolmo. Všetky tri otvory sú 

rovnakej svetlosti 7,580m so vzopätím klenby 1,680m. Klenby sú jednoducho uložené na krajných oporách 

a medziľahlých pilieroch. Po šírke mosta je konštrukcia delená tromi pozdĺžnymi dilatačnými škárami na štyri 

samostatné nosné konštrukcie. 

Podľa dostupných údajov je rok výstavby mosta datovaný do roku 1885. Predmetná mostná konštrukcia 

pod koľajou č.3 bola pravdepodobne pristavená neskôr, nakoľko sa odlišuje spodná stavba, avšak skutočný rok 

výstavby sa nepodarilo zistiť.  

Vo vojnovom období bola konštrukcia mosta pod koľajou č.3 zničená.  Z toho dôvodu bola po úprave 

spodnej stavby v rokoch generálnej opravy (1956-1967) vo viacerých etapách vybudovaná nosná konštrukcia 

z prostého monolitického betónu značky B 170 s vyrovnávacím betónom na rube opory z betónu B 105 pod 

predmetnou koľajou č.3. V ostatných častiach sú klenby murované.  

Hrúbka nosnej časti klenby  je 0,900m a riešenej časti mosta pod koľajou č.3 je 4,170m. Na monolitickú 

klenbu nadväzuje parapetný múrik z prostého betónu, ktorý je prepojený s klenbou prepojovacou výstužou, ktorá 

je v hornej časti konzolovo predsadená 0,95m pre parapetný múrik za účelom vytvorenia rímsy mosta. Táto 

rímsa je vystužená výstužou 10452 pri hornom povrchu a po celej dĺžke mosta je spojitá. 

 

 
Pohľad na most 

Spodná stavba mosta je tvorená dvoma gravitačnými oporami a dvoma stredovými piliermi. Nosná 

konštrukcia, aj spodná stavba je v priečnom smere delená na štyri samostatné dilatačné časti. Opory mosta 



pôsobia staticky ako gravitačné a ich hrúbka podľa pôvodnej projektovej dokumentácie je cca 2,700m. 

Materiálovo sú riešené z kamenného muriva. Založenie je plošné.  

Stredové piliere mosta sú obdobne ako opory kamenné. Šírka drieku pilierov je 1,420m, a vo vrchnej časti 

pilierov sú osadené kamenné pätky klenby. Základové pätky pilierov šírky 3,000m sú zhotovené na husto 

baranených pilótach z tvrdého dreva. 

 

 
Pohľad na most 

 
Priečny rez mostom 

 

Opravy mosta v priebehu používania 

V priebehu používania nosnej konštrukcie bolo vykonaných niekoľko nevyhnutných opráv, ktoré boli 

spôsobené sadnutím piliera č.2 asi o 150mm. 

Na nosnej konštrukcii monolitickej betónovej klenby sa vytvorili trhliny, ktoré boli sanované 

injektážou. Na tieto účely bola navrhnutá špeciálna injektážna malta. Vodorovné trhliny boli sanované cez 

navŕtané otvory ϕ18-20mm do hĺbky cca 0,800m.  

Oprava spodnej stavby pozostávala z nadbetónovania  betónom B 170 do výšky škáry 1.piliera. Na tejto 

škáre mala byť vytvorená železobetónová pätka klenieb z betónu B 250 v celej šírke opravovanej časti nosnej 

konštrukcie. Taktiež bolo zistené poškodenie ochrannej drevenej ohrádzky piliera, a tým pravdepodobné 



podomletie piliera, čo spôsobilo nežiaduce sadnutie nosnej konštrukcie. Z toho dôvodu bolo navrhnuté 

zabaranenie novej drevenej ohrádzky.  

Vybavenie mosta 

Na nosnej konštrukcii je koľajové lôžko so železničným zvrškom typu T na železobetónových 

podvaloch typu SB3. Šírkové a výškové usporiadanie nosnej konštrukcie nezabezpečuje požadované rozmery 

koľajového lôžka vrátane dostatočnej rezervy na oboch stranách obrysu.  

Odvodnenie mosta je pomocou zabudovaných odvodňovacích zariadení, ktoré sú umiestnené nad 

oporami a stredovými piliermi. Odvodňovače sú tvorené rúrkami, a sú vyvedené na lícnu stranu klenby.  

Na rímsach mosta je osadené zábradlie do výšky 1,0m a je realizované zo stĺpikov 70x70x6mm 

v osovej vzdialenosti 2,0m a z priečok vo výškových úrovniach 1,0m a 0,5m. Priečky sú vytvorené z profilov 

60x40x4mm. Zábradlie je od osi koľaje vzdialené 2,860m. 

 

 
Pohľad na koľaj na moste 

Poruchy mosta 

V apríli roku 2011 bola vykonaná hlavná prehliadka mosta. Na základe vykonanej prehliadky boli 

zistené a zdokumentované poruchy, ktoré  charakterizovali celkový stav mosta pod koľajou č.3 ako havarijný a 

viedli k vylúčeniu dopravy na predmetnej koľaji. 

Poruchy na nosnej konštrukcii tvoria pozdĺžne a priečne trhliny s rozovretím 1-3mm a praskliny 

s rozovretím >3mm.  V podhľade klenby č.1 vznikajú vlásočnicové trhliny a trhliny s rozovretím 1mm. Klenba 

č.2 je porušená vlásočnicovým trhlinami, veľkým množstvom výkvetov a kvapľami, čo poukazuje na nefunkčnú 

izoláciu na nosnej konštrukcie. V pohľade na klenbe č.2 je priečna trhlina, ktorej rozovretie dosahuje hodnotu 3-

5mm a prechádza až do oblasti uloženia. V klenbe č.3 sú v pohľadovej časti priečne trhliny rozovretia do 3mm 

(v tejto časti dochádza k drveniu betónu) a priečna prasklina rozovretia do 10mm, kde je časť klenby odlomená. 

Priečna trhlina pokračuje aj do podhľadovej časti na dĺžku cca 1,5m. 



 
Pohľad na porušenú klenbu 

  Poruchy spodnej stavby tvorí rozpadávajúce sa murivo na opore  „A“ a opore „B“. V klenbovom poli 

č.1 vzniká na pilieri priečna prasklina rozovretia 10mm. V druhom klenbovom poli sú na pilieroch vzniknuté 

trhliny s rozovretím 1-2mm. Najvýraznejšia porucha sa nachádza na pilieri č.2, kde vznikla prasklina 

s rozovretím až 15mm. 

Ako vyplýva z charakteristík porúch nosnej konštrukcie a spodnej stavby sú hlavnou príčinou porúch 

trhliny, ktoré prekračujú medzné hodnoty pre šírku trhlín. Následkom týchto porúch je postupné zníženie 

únosnosti konštrukcie a možnosť jej následnej havárie. Na základe priebehu a typu trhlín v podperovej oblasti 

piliera P2 je možné jednoznačne predpokladať, že dané trhliny vznikajú jeho sadaním. Trhliny vznikajúce 

v stredových oblastiach vznikajú ako sekundárne vplyvom ťahových napätí na porušenej konštrukcii, a nie je 

vylúčený ani vplyv možnej nedostatočnej presypávky na moste. 

 

 
Porucha piliera P2 

 

 



Navrhované riešenie 

Vzhľadom k návrhovým parametrom mostného objektu bola navrhnutá sanácia mosta tak, aby bola 

zabezpečená požadovaná únosnosť stanovená normou a tým aj možnosť využívať konštrukciu v ďalšom období.   

Projektovaný stav sanácie mostného objektu vychádza z pôvodnej projektovej dokumentácie so 

zreteľom na to, aby bola zachovaná pôvodná nosná konštrukcia hornej aj spodnej stavby. 

Sanácia nosnej konštrukcie klenby č.3 bude rozdelená do viacerých častí. V prvej fáze sanácie klenby 

sa prevedie hĺbková injektáž všetkých trhlín. Trhliny z čela klenby budú sanované cez navŕtané otvory 20mm 

do hĺbky min. 800mm. Do týchto otvorov budú osadené ihly z rúrky 16x3-800mm s perforovanou časťou pre 

vháňanie injektážnej malty CarboCrackseal H. Jedná sa o dvojzložkovú injektážnu polyuretánovú zmes, ktorá 

zaisťuje spevnenie a utesnenie betónovej konštrukcie. Trhliny zo spodnej strany budú prevedené obdobným 

spôsobom. Dĺžka vrtov 20mm bude 800mm. Injektážne otvory sú navrhnuté v osových vzdialenostiach cca 

500mm. Injektáž trhlín bude ukončená vtedy, keď vrt prestane prijímať injektážnu maltu. V mieste vyvŕtaných 

otvorov budú vysekané rybinovité kapsy 80x80x80mm pre finálne zaliatie ihiel sanačnou maltou HeliPatch. 

V ďalšej fáze budú trhliny sanované jednotlivo. 

Sanácia šmykovej trhliny klenby č.3 bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze sanácie bude 

prebiehať zabezpečenie spojitosti medzi oddelenými časťami dodatočnou výstužou. Zo spodnej plochy bude 

prevedené zošitie trhliny systémom CemTie. Na tejto ploche sa zhotovia vrty 15mm v troch úrovniach, do 

ktorých bude osadená výstuž HeliBar 10mm spolu s tmelom HeliBond Tmel. Použitie daného systému vytvorí 

vysokopevnostný spoj rozdelenej konštrukcie. Z čela klenby budú vytvorené v štyroch úrovniach drážky 

16x60mm. V koncovej časti drážky budú vyvŕtané otvory 16mm hĺ. 260mm. Do takto vytvorených drážok 

a otvorov budú osadené externé výstuže HeliBar 10mm. Výstuž bude vlepená do otvorov HeliBond Tmelom. 

Rovnakým tmelom budú prekryté aj drážky. V druhej fáze bude prevedená sanácia trhliny rozšírením úložného 

prahu.  

 

 
Sanácia šmykovej trhliny 

Sanácia poklesových trhlín na klenbách č.2 a č.3 bude prevedená v jednej fáze. Sanácia sa bude 

vykonávať z čela klenby a zároveň aj zo spodnej strany klenby. Z čela klenby budú vytvorené v štyroch 

úrovniach drážky 16x60mm v osovej vzdialenosti 200mm. V koncovej časti drážky budú vyvŕtané otvory 

16mm hĺ. 260mm. Do takto vytvorených drážok a otvorov budú osadené externé výstuže HeliBar 10mm. 

Výstuž bude vlepená do otvorov HeliBond Tmelom. Zo spodnej strany budú zhotovené drážky a vrty rovnakým 

spôsobom ako z čela klenby, avšak budú v osových vzdialenostiach 300mm. Do takto vytvorených drážok 

a otvorov budú osadené externé výstuže HeliBar 10mm. Výstuž bude vlepená do otvorov HeliBond Tmelom. 

Všetky drážky sa v konečnej fáze prekryjú HeliBond Tmelom. 



 
Sanácia trhliny v čele klenby – pohľad + rez 

Sanácia poklesových trhlín na rímsovej časti bude vykonaná rovnakým spôsobom ako sanácia 

poklesovej trhliny klenieb č.2 a č.3. Sanácia sa prevedie z čela konštrukcie. 

V záverečnej fáze sanácie nosnej konštrukcie klenby mosta bude táto očistená vysokotlakým vodným 

lúčom tlakom cca 2000bar, čím dôjde k odstráneniu zvetraného betónu. Reprofilovanie betónového povrchu sa 

uskutoční pomocou sanačnej reprofilačnej malty HeliPatch. 

Všetky časti konštrukcie, na ktoré bude nanášaná reprofilačná malta a tmel HeliBond budú opatrené 

základným penetračným náterom HeliPrimer WB, čím sa vytvorí pre spomínané sanačné materiály adhézny 

mostík. 

Sanácia spodnej stavby bude obdobne ako sanácia nosnej konštrukcie prebiehať vo viacerých fázach. 

Rozšírenie úložného prahu na pilieri P3 je navrhnuté z dôvodu zaistenia šmykovej odolnosti nosnej 

konštrukcie klenby. Rozšírenie sa prevedie na šírku 600mm z oboch strán úložného prahu z vystuženého betónu 

C35/45. Hlavná nosná výstuž je navrhnutá z predpínacích tyčí 36mm v osových vzdialenostiach 400mm z ocele 

Y1050. Táto výstuž bude vložená do vyvŕtaných otvorov 60mm. Otvory budú v okrajových častiach zakončené 

HDPE rúrami 50/60mm v pomere 600/100mm. Tyče budú ukončené roznášacími podložkami z plechu hr. 

25mm priemeru 250mm a kotevnými prírubovými maticami. Samotné predpätie sa prevedie na hodnotu 

150kN. V konečnom štádiu bude výstuž zainjektovaná cementovou maltou. Nosná výstuž je doplnená výstužou 

16mm z ocele B 500B, ktorá bude osadená do vyvŕtaných otvorov 20mm v osovej vzdialenosti 300mm 

pomocou lepiacej hmoty na báze epoxidovej živice HILTI HIT-RE 500. Výstuž je doplnená strmeňmi 12mm 

v osovej vzdialenosti 300mm. V okolí HDPE rúry je navrhnutá skrutkovica 8mm so stúpaním závitu 50mm. 

Všetky vŕtané otvory musia byť dokonale vyčistené a zbavené prachových častíc. 

Injektáž spodnej stavby bude prebiehať z plochy, ktorá vznikne po odťažení štrkového lôžka. Vrty sa 

prevedú z hornej hrany štrkového zásypu, s odklonom ±4,9° od zvislej osi. Smer vrtov bude vzájomne 

vystriedaný a budú zhotovené v osových vzdialenostiach 400mm. Do vyvŕtaných otvorov 133mm budú vložené 

výpažnice z oceľových perforovaných rúrok 108x10mm, ktoré sa vyplnia betónom C30/37 s koreňom min. 

šírky 200mm. Dĺžka mikropilóty je navrhnutá 15,0m, kde koreňová časť je dlhá min. 6,0m. Zo statických  

dôvodov je navrhnutá injektáž piliera P2 aj piliera P3. Injektáž podzákladia piliera P2 sa prevedie z dôvodu 

zabránenia možného sadania v budúcnosti. 



 
Rozšírenie zárodku klenby 

Sanácia trhliny piliera č.2 je navrhnutá systémom CemTie, čím sa zabezpečí spojitosť medzi 

oddelenými časťami. V pohľadových plochách piliera  sa v troch výškových úrovniach zhotovia vrty 16mm, do 

ktorých bude osadená výstuž HeliBar 10mm spolu s tmelom HeliBond Tmel. Použitie daného systému vytvorí 

vysokopevnostný spoj rozdelenej konštrukcie. 

V záverečnej fáze sanácie spodnej stavby mosta bude táto očistená vysokotlakým vodným lúčom 

tlakom cca 2000bar, čím dôjde k odstráneniu zvetraných časti kamenných pilierov a opôr. Reprofilovanie 

kamenného povrchu sa uskutoční pomocou sanačnej reprofilačnej malty HeliPatch. 

Všetky časti konštrukcie, na ktoré bude nanášaná reprofilačná malta, budú opatrené základným 

penetračným náterom HeliPrimer WB, čím sa vytvorí pre spomínané sanačné materiály adhézny mostík. 

Počas všetkých sanačných prác je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vrtným prácam, nakoľko 

predmetná konštrukcia klenby je vytvorená z prostého betónu a spodná stavba je vytvorená z opracovaného 

kameňa. 

Povrchové plochy betónov a kamenných častí mosta musia byť sanované v dostatočnej kvalite 

pohľadových plôch, ktoré budú chránené v plnom rozsahu náterom s hydrofóbnymi a protikarbonatačnými 

účinkami, ktorý betón zároveň farebne zjednotí (napr. Sikagard 680-S). Farebný odtieň je odporúčaný tmavosivý 

pre spodnú stavbu a svetlosivý pre nosnú konštrukciu, čím opticky dôjde k rozdeleniu nosnej konštrukcie. 

Navrhnutý postup sanácie 

Sanácia mostného objektu sa bude realizovať v rámci jedného stavebného postupu na vylúčenej koľaji 

č.3. Práce sa budú vykonávať tak, že na ostaných koľajach prebieha prevádzka bez ich obmedzenia. V prvej fáze 

sanačných prác sa dočasne podchytí klenbová konštrukcia v otvore č.2 a č.3. Náslende bude prebiehať sanácia 

základov pilierov P2 a P3 pomocou mikropilót. Po zhotovení mikropilót bude prebiehať injektáž a sanácia trhlín 

na klenbových oblúkoch a pilieri P2. Následne budú prebiehať práce na rozšírení úložného prahu na pilieri P3. 

V záverečnej fáze bude nosná konštrukcia očistená vodným lúčom a prevedie sa sanácia povrchu sanačnou 

maltou s následným ochranným náterom. 

Záver 

Navrhované riešenie sanácie mosta rešpektuje príslušné technické predpisy na prevádzkovanie a údržbu 

železničných mostov ako aj aktuálne technické normy. Vykonaním navrhovaných opráv sa predmetný mostný 

objekt bude môcť opätovne plnohodnotne využívať pre vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu.   

 


