
 

Exkurzia D3 Svrčinovec-Skalité 
 

Dňa 11.6.2015 sa žiaci II.D triedy zúčastnili exkurzie na stavbe 

diaľnice D3 v úseku Svrčinovec - Skalité. Na exkurzii sme videli 

3 stavebné objekty, SO 242-00 – most Vršok v Čiernom, SO 

237-10 – Most v MUK Svrčinovec a Tunel Svrčinovec.  

 

 

 

 

 

 



 

SO 242-00 Most „Vršok“  

Spodná stavba – najvyšší pilier je vysoký 63m, jeden základ 

bol v zvážlivom území, bolo nutné spraviť dodatočné 

opatrenia na zastabilizovanie svahu. Nosnú konštrukciu tvorí 

dvojica oceľových nosníkov so spriahnutou železobetónovou 

doskou, momentálne sa realizuje montáž vozíkov na betónáž 

dosky. Oceľové nosníky boli vyrábané v Komárne a dovážané 

na stavbu nadrozmernou dopravou rozmerov 4,5x12m. Tieto 

jednotlivé segmenty boli zvárané priamo na stavbe. 

V súčasnosti sú oceľové nosníky vysunuté a most je uložený 

na trvalých ložiskách.  

 

 



 

SO 237-10 Most v križovatke Svrčinovec 

Most je dominantným objektom mimoúrovňovej križovatky 

Svrčinovec. Ako jediný na stavbe bude realizovaný v plnom 

profile, nakoľko je to potrebné pre funkčnosť križovatky. 

Ostatné objekty na celej stavbe sa realizujú v polovičnom 

profile – pravá strana. Most 237-10 je budovaný metódou 

postupného vysúvania.  Na moste sme boli v čase keď bol 

zabetónovaný 10. takt, čo predstavuje celkovú  dĺžku 260 m. 

Po prehliadke výrobne mostu sme prešli po vysunutej časti až 

na začiatok, kde sme vo výške 40 metrov nad terénom videli 

prebiehajúce práce na celej križovatke Svrčinovec. 

 

 



 

SO 202-00 Tunel Svrčinovec 

Tunel Svrčinovec má dĺžku 420 m, pravá tunelová rúra je 

tesne pred dokončením ražby. Je zrealizované primárne 

ostenie a v krátkej dobe by mal nasledovať výkop kaloty na 

plný profil. Po ukončení kompletného výkopu a odvodnenia 

tunela bude nasledovať realizácia sekundárneho ostenia. Boli 

sme priamo pri ražbe v únikovej štôlni, ktorá bude prepojená 

s hlavnou tunelovou rúrou. V čase exkurzie bolo v únikovej 

štôlni vyrazené cca 80 m. Na rozdiel od hlavnej rúry je 

v únikovej štôlni primárne ostenie definitívnou úpravou 

povrchu. 
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