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âasopis ZVÁRAâ sa obsiahle venoval v˘stavbe piate-
ho bratislavského mosta cez Dunaj. Na‰e materiály
mali priaznivú odozvu, preto chceme ãitateºom pri-
blíÏiÈ aj skúsenosti firmy, ktorá sa zaoberá geodetic-
kou ãinnosÈou. Bez jej práce sa nemohol projekt
zvládnuÈ tak úspe‰ne, ako sa to stalo v závere minu-
lého roku.

Na‰a firma Gefos Slovakia, s. r. o., sa zúãastÀovala geode-
tickou ãinnosÈou na celom priebehu montáÏe (OKH), ako aj na
montáÏi oceºov˘ch kon‰trukcií estakád na obidvoch brehoch
rieky (OKP), (OKB). Samu realizáciu mosta predchádzalo roz-
hodnutie o zvolenom postupe v˘stavby. Pre vhodné stavebné
podmienky sa realizácia hlavnej mostnej kon‰trukcie (OKH)
vykonávala na ºavom brehu Dunaja. Celú montáÏ moÏno roz-
deliÈ do niekoºk˘ch etáp.

aby sa mohli dosiahnuÈ ão najmenej skreslené v˘sledky mera-
nia z nerovnomerného naslnenia a následnej deformácie
oceºovej kon‰trukcie. 

V ìal‰iej fáze sa pokraãovalo montáÏou trámov oblúka, kde
bolo potrebné vyt˘ãenie polohy PIÎMO veÏí na mostovke
a uloÏenie trámu na PIÎMO. V tejto ãasti v˘stavby sa geode-
tické práce presúvali do v˘‰ok. Prístup ku kontroln˘m bodom
hlavn˘ch trámov bola moÏn˘ len pomocou vysokozdviÏného
Ïeriavu a technickej pomoci Hutn˘ch montáÏí Ostrava.

Po dokonãení montáÏe hlavnej oceºovej kon‰trukcie bol
kontrolovan˘ celkov˘ geometrick˘ tvar mosta pred namonto-
vaním závesn˘ch lán a napolohovanie na kalotové loÏisko na
pilieri ã. 11, ktoré predstavovalo os otoãenia.

ëal‰í postup, samo naplavenie OKH do koryta Dunaja,
predchádzalo zmontovanie a spojenie Lichtérov (pontónov),
vyt˘ãenie polohy klzn˘ch dráh v Bratislavskom prístave a pre-
sun súlodia k stavenisku, kde sme zmerali svetlú v˘‰ku
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ÏeAby mohli zváraãi presne privariÈ zvary na piatom moste cez Dunaj,

boli potrební okrem ich majstrovstva aj geodeti

S montáÏou OKH sa zaãalo v lete 2003. Z geodetického hºa-
diska bolo nevyhnutné zhustiÈ lokálnu vytyãovaciu sieÈ o body
na strechách okolit˘ch budov mosta na zmen‰enie vertikál-
nych uhlov na kontrolné body oceºovej kon‰trukcie v súvis-
losti s veºkosÈou a v˘‰kou stavebného diela. V˘stavba sa zaãa-
la vyt˘ãením polohy podporn˘ch kon‰trukcií (PIÎMO) od
stredu hlavn˘ch trámov. Na dosiahnutie poÏadovaného geo-
metrického tvaru mosta bolo potrebné ão najpresnej‰ie osa-
denie stredn˘ch trámov OKH, od ktor˘ch sa odvíjala presnosÈ
ìal‰ích montáÏnych prác smerom k pilieru ã. 11 a provizórne-
mu pilieru ã. 10. Jednotlivé dielce hlavn˘ch nosn˘ch trámov
poãas osadenia do projektovanej polohy boli polohované
a následne kontrolne merané poãas zvárania prieãnikov
a samej mostovky mosta. Na meranie kontroln˘ch bodov sme
pouÏili ‰peciálne prípravky na uchytenie na pásniciach hlav-
n˘ch trámov. Do merania boli zavádzané redukcie z teploty
oceºovej kon‰trukcie v závislosti od dæÏky mosta na urãenie
polohy kontroln˘ch bodov. V letn˘ch mesiacoch sa meranie
uskutoãÀovalo v skor˘ch rann˘ch hodín po v˘chode slnka,



ZVÁRAâ II/1/2005REPORTÁÎE

Prístavného mosta potrebnú na urãenie balastovania súlodia
k podplávaniu pod mostom.

Nasledovali prípravne práce na naplavenie, rozmiestnenie
kontroln˘ch bodov na hlavnej oceºovej kon‰trukcii, súlodí,
pomocn˘ch podpern˘ch kon‰trukciách, ‰tvrÈkruhovej dráhe,
provizórnom pilieri ã. 10 a zvolenie stanovísk na kontrolu
a sledovanie deformácií. Autorom projektu otoãenia bola fir-
ma Gefos, a. s., pod technick˘m vedením Ing. Václava ·andu.

Po naplavení mosta a úspe‰nom osadení na pilier ã. 10
v koryte Dunaja geodetické práce pokraãovali kompletn˘m
zmeraním navrhnut˘ch bodov, urãením súradníc nultej fázy
hlavn˘ch trámov oblúka a mostovky na dlhodobé sledovanie
deformácií.

Geodetické prístroje pouÏité pri meracích prácach boli od
firmy LEICA. I‰lo o prístroje Leica TDA5005 s uhlovu presno-
sÈou ± 0,5", dæÏkovou presnosÈou do ± 0,2 mm, Leica TC2003
s uhlovu presnosÈou ± 1", dæÏkovou presnosÈou ± 1 mm + 1
ppm, Leica TCA1800 s uhlovu presnosÈou ± 1", dæÏkovou pre-
snosÈou ± 1 mm + 2 ppm, Leica TC 1102 s uhlovu presnosÈou
± 2", dæÏkovou presnosÈou ± 2 mm + 2 ppm. 
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Na samom mostnom objekte bolo päÈ bodov, ‰tyri na kon-
coch hlavn˘ch trámov typu GPR 121 a jeden na vrchole oblú-
ka, GRZ4 s 360° reflektorom uchyten˘m na centraãn˘ch troj-
noÏkách. V‰etk˘m bodom boli, e‰te pred otoãením, urãené
priestorové súradnice ako nultá fáza na vyhodnocovanie
naklopenia a krútenia mosta. Na súlodí sme osadili ‰tyri body
v rohoch, taktieÏ typu GPR 121, kde sa kontrolovala v˘‰ka
urãovaná trigonometricky na kontrolu naklopenia súlodia. Pri
nasúvaní mosta na súlodie, naplavenie do koryta a nasunutie
na pilier ã. 10 v Dunaji, sa v‰etky zvolené body kontrolovali
súãasne z piatich stanovísk. Merané súradnice sme hlásili do
riadiaceho strediska na spracovanie a vyhodnotenie pre koor-
dinátorov celej operácie otáãania mosta. âas prác, ktor˘ bol
pôvodne naplánovan˘ na tri dni, sa predæÏil na ‰esÈ dní pre
nepredvídateºné technické okolnosti, ktoré rie‰ili pri samom
otoãení. 

Sme radi, Ïe ZVÁRAâ svojich ãitateºov môÏe informovaÈ
o firmách, ako je GEFOS Slovakia, s. r. o., ktorá sa zúãastnila
na takej zaujímavej a technicky nároãnej v˘stavbe. V jeseni
roku 2004 patrila medzi raritné technické udalosti nielen v Slo-
venskej republike, ale aj v celej Európe. Veríme, Ïe aj v ìal‰ích
ãíslach ãasopisu si radi preãítate podobne zaujímavé materiá-
ly z v˘znamn˘ch investiãn˘ch akcií na Slovensku.

-mk, kn, foto archív 


