
Deň otvorených dverí v tuneli Považský Chlmec na úseku diaľnice D3 Strážov-Brodno 

Súčasťou 4,2 km dlhého diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je tunel Považský 
Chlmec a estakáda ponad vodnú nádrž. Diaľnica začína priamym napojením na už prevádzkovanú 
diaľnicu D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov a následne premosťuje 1,4 km dlhou estakádou 
Hričovskú priehradu. Potom vchádza do tunela Považský Chlmec. Estakáda stojí na 57 pilieroch, z 
nich 35 je postavených v Hričovskej priehrade.  
Estakáda žilinského obchvatu patrí k unikátnym stavbám predovšetkým svojimi technickými 
parametrami. Nosná konštrukcia mosta dosahuje dĺžku až 1 493 metrov a bola realizovaná s použitím 
viacerých technológií súbežne – na pevnej skruži, na výsuvnej skruži  a letmou betonážou s vozíkmi.  
Po jej krajoch bude protihluková stena so stĺporadím zabezpečujúcim osvetlenie proti nárazu vtákov. 
Technickými parametrami konštrukcie, navrhnutým postupom výstavby a celkovým estetickým 
stvárnením sa estakáda zariadila medzi výnimočné konštrukcie v celoeurópskom meradle. 
Tunel má dĺžku 2 249 m, je dvojrúrový pre obidva smery jazdy, razil sa zo šiestich stán súčasne, na 
razení sa podieľalo 35 strojov a v nepretržitej prevádzke pracovalo na výstavbe tunela 240 
robotníkov, v okolí Žiliny sú na D1 vo výstavbe ešte ďalšie tri tunely (Ovčiarsko, Žilina a Višňové- 
Dubná skala). 
Po dobudovaní úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno ušetrí motorista v porovnaní s jazdou po 
súbežných cestách prvej triedy 3,5 minúty. Sprejazdnenie tohto úseku predpokladá NDS v novembri. 
   

 

       Vizualizácia estakády nad Hričovskou priehradou s napojením na západný                                   
portál tunela Považský Chlmec 

Po absolvovaní viacerých odborných exkurzií od konca školského roku 2014/2015 sme sa 14. októbra 
zúčastnili Dňa otvorených dverí na tuneli a estakáde. Vďaka spoločnosti Eurovia SK, a.s., jej 
generálnemu riaditeľovi Ing. Šinálymu a riaditeľovi stavby Ing. Farkašovi mohli naši žiaci najmä 
špecializácie dopravné staviteľstvo vidieť ako stavba rástla. Zakladanie na pilótach v priehrade, 
výstavba pilierov estakády, razenie tunela zo šiestich čelieb, zabezpečovanie stien výkopových jám 
striekaným betónom, mobilná betonáreň, zhotovovanie primárneho a sekundárneho ostenia tunela, 
betonáž nosnej konštrukcie mostov, rôzne stavebné mechanizmy aj stavebné materiály, či moderné 
technológie...  



 

               Západný portál tunela Považský Chlmec 30. septembra 2015 ešte z úrovne hladiny Hričovskej 
priehrady 

 

Západný portál Tunela Považský Chlmec 23. júna 2016 z estakády D3 od Strážova 



 

Západný portál Tunela Považský Chlmec 14. októbra 2017 - Deň otvorených dverí 

 

Pred začiatkom prehliadky s odborným výkladom zamestnancov NDS 

 



 

Miesto pre požiarnu techniku 

 

A sme asi v polovici tunela 

 



 

Východný portál Tunela Považský Chlmec z mosta nad Kysucou od Brodna 

 

Operačné centrum tunela 

                                                 Ing. Jozef Bullo s použitím materiálov od NDS, foto Peter Kuriak IV.D 


