
Most z pfiedpjatého pásu pfies fieku Rough, Grants
Pass, Oregon, USA – vnitfiní podpûra
Stress-ribbon bridge across the Rough River in Grants
Pass, Oregon, USA – intermediate support

Estakáda na stavbû 3509 – obchvat
Olomouce
Viaduct on the freeway 3509 near Olomouc

PÛdorysnû zalomená lávka z pfiedpjatého
pasu ve mûstû Maidstone – Anglie
Plan cranked stress-ribbon bridge in
Maidstone, England

MontáÏ segmentového mostu
pfies ul. Mikulá‰skou v Plzni
Erection of the segmental bridge
across the Mikulá‰ská street in PlzeÀ

Estakáda na stavbû 3509 – obchvat Olomouce
Viaduct on the freeway 3509 near Olomouc

Nadjezd nad pfiivadûãem rychlostní
komunikace R35 u Pfiáslavic
Flyover on the freeway R 35 near
Pfiáslavice
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Dálniãní most pfies Odru
– montáÏ OK ocelov˘ch
segmentÛ
Freeway bridge across
the Odra River – erection
of steel segments

Dálniãní most
na dálnici D5
PlzeÀ–Rozvadov
Freeway bridge on
the highway D5
PlzeÀ–Rozvadov

Obloukov˘ nadjezd nad rychlostní komunikací R 52 
z Rajhradu do Pohofielic
Arch flyover on the freeway R 52 Rajhrad–Pohofielice

BetonáÏ oblouku mostu na Wisconsin Avenue, Millwaukee, Wisconsin,
USA
Casting of the arch of the Wisconsin Avenue Bridge, Millwaukee,
Wisconsin, USA

Visut˘ most pfies fieku Willamette,
Eugene, Oregon, USA – kotvení
visut˘ch kabelÛ
Suspension bridge across the
Willamette River in Eugene, Oregon,
USA - anchoring of suspension cables

Dálniãní most pfies Odru – stavba 4708, schéma
vedení pfiedpínacích kabelÛ
Freeway bridge across the Odra River – layout of
prestressing cables



Strásk˘, Hust˘ a partnefii, s. r. o., je nezávislá
inÏen˘rská kanceláfi, která byla zaloÏena v roce
1991 ãtyfimi vedoucími projektanty b˘valé pro-
jekce Dopravních staveb Olomouc. Její vznik
byl umoÏnûn politick˘mi zmûnami v roce
1989.

Zakládajícími ãleny byli prof. Ing. Jifií Strásk˘,
CSc., Ing. Ilja Hust˘, Ing. Petr Hubík a Ing.
Stanislav Susk˘.

Vzhledem k tehdej‰í situaci na stavebním
trhu jsme zpoãátku museli podstatnû roz‰ífiit
nabídku projekãních prací. Kromû mostních

konstrukcí, které tvofiily hlavní náplÀ na‰í práce v Dopravních stav-
bách, jsme si vyzkou‰eli projekty pozemních staveb, ãerpacích
stanic i malou vodní elektrárnu. V té dobû zahraniãní investice
smûfiovaly spí‰e do bank a hotelÛ, neÏ do dopravních staveb.

Zlomov˘m momentem byl rok 1993, kdy jsme vyhráli vefiejnou
obchodní soutûÏ na projekt rychlostní komunikace R52 z Rajhra-
du do Pohofielic, která byla první dálniãní stavbou po roce 1989.
Zde jsme si ovûfiili, co znamená zaji‰Èovat kompletní projekãní
servis nejen pro investora, ale posléze v rámci realizace i pro sou-
kromého zahraniãního dodavatele stavebních prací. Pfiipomínám,
Ïe tradici zahraniãních generálních dodavatelÛ dálniãních staveb
zaloÏila v té dobû rakouská firma ALPINE SALZBURG.

Zku‰enosti z této stavby jsme mûli moÏnost zúroãit na dal‰í
stavbû rychlostní komunikace R35 mezi Pfiáslavicemi a Velk˘m
Újezdem. Zde jsme opût zaji‰Èovali kompletní realizaãní doku-
mentaci celé stavby, tentokrát pro tuzemského dodavatele –
Dopravní stavby IES Olomouc. Práce zaãalo pozvolna pfiib˘vat,
neboÈ v té dobû jiÏ byla zahájena stavba dálnice D5 mezi Plzní
a Rozvadovem.

Zaãátkem roku 1997 jsme uãinili dal‰í ze závaÏn˘ch rozhodnu-
tí – spoleãnû s firmou HBH Projekt, spol. s r. o., jsme zaloÏili akci-
ovou spoleãnost s názvem SHB, a. s., abychom pod jednou hla-
viãkou mohli klientovi nabídnout kapacitu zaji‰Èující kompletní
projekty na celé úseky dálnic bez dal‰ích podzhotovitelÛ. Tím
jsme si uvolnili prostor pro roz‰ifiování na‰í mostafiské specializa-
ce a mohli jsme ãást na‰i kapacity vûnovat v˘voji nov˘ch most-
ních konstrukcí.

Pfii návrhu obloukového nadjezdu pfies rychlostní komunikaci
R52 jsme jako hlavní nosn˘ prvek navrhli ocelovou rouru vypl-
nûnou betonem. Spolu s pfiedpjatou betonovou mostovku
a ocelov˘mi vzpûrami se podafiilo realizovat ocelobetonov˘
most, kde se stírá tradiãní rozdûlení materiálÛ ve spfiaÏen˘ch kon-
strukcích. 

Projekt mostu pfies ulici Mikulá‰skou v Plzni pfiedstavoval rene-
sanci montovan˘ch segmentov˘ch mostÛ. Po nedobr˘ch zku‰e-
nostech s nûkter˘mi segmentov˘mi konstrukcemi postaven˘mi
pfied rokem 1990 se tyto mosty témûfi vytratily z trhu. Na‰ím
návrhem jsme chtûli dokázat, Ïe chyba není ve vlastní segmen-
tové technologii, ale v její nevhodné a nekvalitní aplikaci. Pokud
se vhodnû skombinují segmenty s monolitickou mostovkou
a vnûj‰ím pfiedpûtím, je moÏné navrhnout nejenom technicky
zdafiilou konstrukci, ale také estetické dílo.

V‰echny mostní estakády na poddolovaném území pfii prÛcho-
du dálnice D47 pfies Ostravu jsme navrhovali jako spojité kon-
strukce uloÏené na bodov˘ch podpûrách. U mostÛ pfies Odru
a Ostravici, s rozpûtím kolem 100 m, jsme navrhli ocelobetono-
v˘ komorov˘ prÛfiez, kter˘ je podélnû pfiedepnut vnûj‰ími kabe-
ly. Zde se nám podafiilo vhodnû aplikovat zku‰enosti z návrhu
betonov˘ch pfiedpjat˘ch konstrukcí na konstrukce spfiaÏené.

Pro dálniãní mosty a nadjezdy s rozpûtím do 45 m navrhuje-
me ‰tíhlé kompaktní prÛfiezy bez dutin, které v˘znamnû reduku-
jí poÏadavky na údrÏbu nosné konstrukce. V souãasné dobû pro-
bíhá v˘stavba cca 20 mostÛ tohoto typu na obchvatu Olomouce
– stavba 3509. Nejvût‰í z nich je estakáda dlouhá 450 m, kde
jsme navrhli jednotrámov˘ masivní prÛfiez s promûnou v˘‰kou
a vyloÏen˘mi boãními konzolami.

V˘znamnou ãást na‰í práce pfiedstavují mosty, které jsme pro-
jektovali pro zahraniãní klienty v USA, ve ·védsku a v poslední
dobû také v Anglii, kde mûla svûtovou premiéru pÛdorysnû zalo-
mená lávka z pfiedpjatého betonového pásu. Tato lávka ve mûstû
Maidstone jiÏnû od Lond˘na byla slavnostnû otevfiena na jafie
loÀského roku.

S mosty, které byly projektovány ve firmû SHP, se mÛÏeme set-
kat na v‰ech dálniãních stavbách v na‰í republice. Svoje sluÏby
poskytujeme jak státním investorÛm, tak i soukrom˘m firmám.
Pro dodavatelské firmy se vÏdy snaÏíme najít fie‰ení, které nejlé-
pe odpovídá jejich zku‰enosti, technické úrovni a stupni vybave-
ní. 

V souãasné dobû pracuje ve firmû 35 projektantÛ. Vedoucí pro-
jektanti jsou inÏen˘fii s autorizací pro âeskou republiku a USA,
ktefií dlouhodobû pracovali u zahraniãních kanceláfií, napfi. T. Y. Lin
International (San Francisko), Charles Redfield (Mill Valley,
Kalifornie) a Jacobson & Widmark (Stockholm). Nyní pokraãují
v konzultaãní ãinnosti v USA, Japonsku a ve ·védsku. Souãástí
na‰í firmy je stfiedisko pfiípravy staveb, které zaji‰Èuje pro investo-
ra kompletní inÏen˘rskou a majetkoprávní ãinnost. Od zaãátku
tohoto roku se s na‰imi projektanty mÛÏete setkat i v novû vytvo-
fieném olomouckém stfiedisku. 

KdyÏ jsme na zaãátku roku 1992 pfiijali prvního zamûstnance,
zahájili jsme tím proces roz‰ifiování firmy, ve kterém pokraãuje-
me dodnes. UÏ nûkolikrát jsme pfiekroãili hranici, o které jsme si
pÛvodnû mysleli, Ïe bude koneãn˘m cílem rozvoje firmy. Teì
máme pfied sebou dal‰í cíle: pfiesvûdãit v‰echny na‰e partnery,
Ïe kvalita ãesk˘ch projektantÛ je pfiinejmen‰ím srovnatelná
s úrovní na‰ich kolegÛ ve stavafisky vyspûl˘ch zemích, a dosáh-
nout toho, aby v˘sledky na‰í práce byly vÏdy hodnoceny na
základû technické kvality díla. 

Ing. Ilja Hust˘

Strask˘, Hust˘ a partnefii, s. r. o.

Bohunická 50, 619 00 Brno

tel.: 05 4721 2085, fax: 05 4721 2574

e-mail: shp@shpbrno.cz
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