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Jiří Stráský

Půdorysně zakřivený zavěšený most je popsán 

s  ohledem na  architektonické a  konstrukční 

řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup 

stavby. Most celkové délky 278,4  m má tři 

části – hlavní most a  oboustranně navazující 

viadukty. Hlavní monolitický most délky 120 m 

je tvořen parapetním nosníkem, který je na vněj-

ších okrajích zavěšen na středním pylonu tvaru 

písmene V, navazující viadukty jsou sestaveny 

z prefabrikovaných nosníků. Most je v půdorys-

ném oblouku s  poloměrem 500  m. ❚ A  plan 

curved cable-stayed bridge is described in 

terms of its architectural and structural solution, 

static and dynamic analysis and a construction 

process. The bridge of the total length of 

278.4 m is composed of three parts – the main 

bridge and the adjoining viaducts on both sides. 

Main, cast-in-place bridge of length of 120 m, is 

formed by a channel girder, which is suspended 

on its outer edges on the central V-shaped 

pylon, connecting viaducts are assembled of 

precast beams. The bridge is in a plan curvature 

with a radius of 500 m.

V  souvislosti s  konáním fotbalového 

mistrovství světa v roce 2014 se v Bra-

zílii před pěti lety rozběhla intenzivní vý-

stavba dopravní infrastruktury a  spor-

tovišť. Město Natal, situované na seve-

rovýchodě země, leží v tropické oblasti 

Brazílie s malými teplotními výkyvy me-

zi dnem a nocí a mezi obdobím such 

a  dešťů. Město je známé především 

svými bílými písčitými plážemi a něko-

lik desítek metrů vysokou písečnou du-

nou. Ve městě žije 1 milion obyvatel.

Blízko centra města na původně ne-

zastavěném území vyrostl v roce 2013 

moderní fotbalový stadion se záze-

mím. Součástí stavby je i modernizace 

a  zkapacitnění přilehlých komunikací 

v okolí stadionu. Most Natal (úplný ná-

zev stavby Encontramento Av. Pruden-

te de Morais e Av. Lima a Silva) umož-

ňuje mimoúrovňové křížení stávajících 

komunikací a  přemostění podcházejí-

cího rámového mostu. 

USPOŘÁDÁNÍ  PŘEMOSTĚNÍ

Při zpracování realizační dokumenta-

ce mostu se navázalo na  předběž-

né řešení schválené v  územním říze-

ní. Most celkové délky 280  m převá-

dí 7,1 m širokou dvoupruhovou komu-

nikaci přes tři větve křižovatky a  sou-

sedí s vyústěním tunelu. Přemostění je 

tvořeno třemi částmi – hlavním mos-

tem a  oboustranně navazujícími (pří-

stupovými) viadukty. Hlavní monolitic-

ký most délky 120  m má dvě symet-

rická pole zavěšená na středním pylo-

nu (obr. 1, 2 a 3a), navazující viadukty 

délek 100 a 60 m mají typické rozpětí 

délky 20 m. Jsou tvořeny prefabrikova-

nými nosníky a  spřaženou mostovko-

vou deskou (obr. 3b). Směrově je most 

veden v přímé, v přechodnicích a ob-

louku s poloměrem 500 m. Výškově je 

most ve vrcholovém zakružovacím ob-

louku se stoupáním tečen až 8 %. Příč-

ný sklon na mostě je proměnný od 2% 

střechovitého sklonu po  4% jedno-

stranný sklon.

ZAVĚŠENÝ MOST

Zavěšený most je tvořen nosnou kon-

strukcí tvaru parapetního nosníku, py-

lonem tvaru písmene V a závěsy v har-

fovém uspořádání (obr.  4 a  5). Para-

petní nosník je 1,3  m vysoký, mos-

tovková deska má tloušťku 420  mm. 

Rozpětí polí je 60 m. Závěsy jsou kot-

1

Obr. 1 Stavba mostu Natal ❚ 

Fig. 1  Natal Bridge construction

Obr. 2 Podélný řez mostem 

❚ Fig. 2 Bridge elevation

Obr. 3 Příčný řez nosnou konstrukcí: 

a) zavěšený most, b) přístupové viadukty 

před sedlem ❚ Fig. 3  Deck’s cross 

section: a) cable stayed bridge, b) approach 

viaducts

Obr. 4 Zavěšený most: a) podélný řez, 

b) půdorys, c) sedlo kabelu, d) řez kabelem 

před sedlem, e) řez kabelem v sedle ❚

Fig. 4 Cable-stayed bridge: a) elevation, 

b) plan, c) cable saddle, d) cable section in 

front of the saddle, e) cable section in the 

saddle

Obr. 5 Zavěšený most – konstrukční 

uspořádání ❚ Fig. 5 Cable-stayed bridge – 

structural arrangement

Obr. 6 Pylon – původní návrh: a) příčný řez, 

b) podélný řez ❚ Fig. 6 Pylon – original 

design: a) cross section, b) elevation

Obr. 7 Pylon – realizovaný návrh: a) příčný 

řez, b) podélný řez ❚ Fig. 7 Pylon – 

realized design: a) cross section, b) elevation

MOST NATAL, BRAZÍLIE ❚ NATAL BRIDGE, BRASIL
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veny v  nosíku po  5  m, první závěs je 

kotven ve  vzdálenosti 10,5  m od  py-

lonu. Nosná konstrukce je vetknuta 

do pylonu a  na  krajních podpěrách je 

uložena prostřednictvím monolitického 

příčníku na  elastomerových ložiscích 

situovaných na  dvojici sloupů krajní 

podpěry.

V  původním projektu byl pylon tvo-

řen dvěma štíhlými sloupy ztužený-

mi obloukovou příčlí, příčníkem a ma-

sivním nadzemním základem (obr.  6). 

S ohledem na půdorysné zakřivení by-

ly stojky namáhány velkými příčnými 

momenty od  příčných sil působících 

v  místě jejich kotvení v  pylonu. Proto 

bylo přijato alternativní řešení, ve  kte-

rém má pylon tvar písmene V  (obr. 5, 

7 a  8). Příčným nakloněním stojek se 

zmenšil půdorysný lom kabelů, od-

povídající radiální síly i  příčný ohybo-

vý moment. Pylon má výšku 34 m a je 

ztužen dvěma příčníky. První příčník je 

v úrovni nosné konstrukce a je s ní in-

tegrován. Druhý je přibližně ve  dvou 

třetinách výšky pylonu a má proměn-

nou výšku. Průřez pylonu tvoří obdél-

ník o rozměrech 1,1 a 3,5 m.

Závěsy systému VSL jsou situová-

ny ve dvou skloněných rovinách, pro-

chází krajními nosníky mostovky a jsou 

kotvené v  nálitcích situovaných na  je-

jich spodním okraji. V pylonu prochá-

zí sedly, která zabraňují prokluzu lan 

(obr. 4c). Každý závěs je tvořen 19 la-

ny s  třínásobnou protikorozní ochra-

nou. Lana jsou vedena v  HDPE trub-

kách, které jsou do výšky 2,5 m nahra-

zeny antivandalovými ocelovými trub-

kami. Závěsy byly napínány symetricky 

z nosné konstrukce.

Pylon je vetknut do  obdélníkového 

základu založeného na  čtveřici velko-

průměrových pilot délky 30  m a  prů-

měru 1,8 m a ve spodní části je ztužen 

stěnou tloušťky 0,9 m eliptického tva-

ru. Krajní podpěry jsou tvořeny dvěma 

sloupy průměru 1,2 m, které pod teré-

nem plynule přecházejí do vrtaných pi-

lot stejného průměru.
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PŘÍSTUPOVÉ V IADUKTY

Jižní přístupový viadukt má pět po-

lí s rozpětími 19,2 + 4 × 20 m, severní 

přístupový viadukt má tři pole s rozpětí-

mi 2 × 20 + 19,2 m. V každém poli tvo-

ří nosnou konstrukci tři předpjaté pre-

fabrikované nosníky spřažené s  beto-

novou monolitickou mostovkou, která 

byla betonována do  ztraceného bed-

nění tvořeného prefabrikovanými des-

kami (obr. 3b a 9). Prefabrikované nos-

níky délky 18,8 m a výšky 1,45 m jsou 

dodatečně předepnuty dvěma 6lano-

vými kabely (obr. 10). Pro jejich kotve-

ní je tloušťka stěny 240 mm u podpěr 

zvětšena na 600 mm.

Každý nosník je uložen prostřednic-

tvím elastomerového ložiska na  mo-

nolitický příčník. V podélném směru se 

jedná o  soustavu prostých polí, která 

jsou nad vnitřními podpěrami spojena 

krátkou monolitickou deskou tloušťky 

200 mm. Železobetonové příčníky ob-

ráceného T průřezu jsou rámově spo-

jeny s pilíři.

Pilíře jsou kruhového průřezu a na te-

rénu přecházejí plynule do velkoprůmě-

rových vrtaných pilot průměru 1,8  m. 

Výška pilířů je od  0,5 do  4,8  m. Kraj-

ní opěra je tvořena úložným prahem 

s  monoliticky spojenou závěrnou zíd-

kou s přechodovou deskou. Křídla opěr 

tvaru úhlových opěrných zdí jsou oddi-

latována a  jsou samostatně založena. 

Tvoří opěrnou zeď pro přilehlou komu-

nikaci ve stísněných prostorových pod-

mínkách. Úložný práh opěry je založen 

na dvojici vrtaných pilot průměru 1,2 m. 

STATICKÁ A  DYNAMICKÁ 

ANALÝZA

Statická a dynamická analýza konstruk-

ce byla vyšetřována na globálním rošto-

vém modelu i na lokálních deskostěno-

vých modelech. Roštový model zahrno-

val jak hlavní zavěšenou část, tak i obě 

přístupové rampy. Na něm byly vyhod-

nocovány účinky zatížení při postupné 

výstavbě i  v  definitivním stavu. Sloužil 

též pro vyhodnocení dynamických vlast-

ností konstrukce (obr. 11a).

Lokální deskostěnové modely byly po-

užity pro dimenzování spřažené des-

ky přístupových polí, ověření průběhu 

efektivních šířek mostovkové desky za-

věšené části, pro návrh spojující desky 

a pro návrh uložení předpjatých prefab-

rikovaných nosníků (obr. 11b).
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Obr. 8 Pylon ❚ Fig. 8 Pylon

Obr. 9 Přístupový viadukt: a) příčný řez 
u typické podpěry, b) příčný řez u krajní podpěry, 
c) detail ‘A’, d) detail ‘B‘, e) podélný řez krajním 
polem ❚ Fig. 9 Approach viaduct: a) cross 
section at a typical support, b) cross section 
at the end support, c) detail ‘A’, d) detail ‘B‘, 
e) elevation of the end span

Obr. 10 Prefabrikovaný nosník: a) boční pohled, 
b) půdorys, c) detail kotvení kabelů, d) pohled 
na čelo, e) příčný řez uprostřed rozpětí 
❚ Fig. 10 Precast girder: a) elevation, b) plan, 
c) detail of tendons anchoring d) view on the 
face, e) cross section at mid-span

Obr. 11 Výpočtový model: a) globální roštový 
model, b) lokální deskostěnový model ❚ 
Fig. 11 Calculation model: a) global grillage 
model, b) local shell model

Obr. 12 Ohybové momenty v pylonu ❚ 
Fig. 12 Pylon’s bending moments 

Obr. 13 Obálka ohybových momentů 
v podélných trámech ❚ Fig. 13 Longitu dinal 
girders’ bending moments envelop

Obr. 14 První vlastní tvary a frekvence: 
a) ohybová, b) kroutivá ❚ Fig. 14 First natural 
modes and frequencies: a) bending, b) torsional

Obr. 15 Postup stavby: a) přístupová pole, 
b) zavěšená pole, c) napnutí závěsů ❚ 
Fig. 15 Construction sequences: a) approach 
spans, b) cable-stayed spans, c) stays 
tensioning
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Geometrie pylonu byla zvolena tak, 

aby jeho ohybová namáhání od stálých 

zatížení byla minimalizována. Vzhle-

dem k  půdorysnému zakřivení nosné 

konstrukce zavěšené části by v  ideál-

ním případě měly mít obě stojky pylonu 

rozdílný odklon od svislé roviny. Pro sy-

metrický sklon byla optimalizace geo-

metrie určena tak, aby v obou stojkách 

pylonu byly špičky ohybových momen-

tů přibližně shodné (obr. 12).

Mostovka zavěšeného mostu byla na-

vržena jako železobetonová deska za-

tížená vnějšími osovými silami půso-

bícími v  příčném i  podélném směru. 

Příčné i  podélné předpětí je vedeno 

v plastových kanálcích. Obr. 13 ukazu-

je obalovou čáru ohybových momentů 

v trámech mostovky.

Pro posouzení aerodynamické sta-

bility byly nejdříve určeny vlastní tva-

ry a  frekvence kmitání. Poměr prv-

ní kroutivé frekvence f t(1) = 1,91  Hz 

(obr.  14b) k  první ohybové frekvenci f 

o(1) = 0,81 Hz (obr. 14a) je 2,4. To uka-

zuje, že konstrukce má pro zatížení vě-

trem dostatečný stupeň bezpečnosti 

[1], [2].

VYBAVENÍ  MOSTU

Vozovka je tvořena betonovou přímo 

pojížděnou mostovkou. Svodidla jsou 

monolitická betonová tvaru New Jer-

sey a  jsou monoliticky spojená s nos-

nou konstrukcí. Na svodidla jsou upev-

něny stožáry veřejného osvětlení. Pří-

vod napájení k osvětlení je veden skrz 

svodidla. Odvodnění mostu je řeše-

no osazením PVC trubek procháze-

jících skrz nosnou konstrukci. Trub-

ky jsou rozmístěné ve vzdálenosti 2 m 

a voda je jimi odváděna volným pádem 

pod most. Všechna ložiska jsou vyztu-

13
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žená elastomerová, všesměrná. Most-

ní závěry na  opěrách a  podpěrách 6 

a 8 jsou z vyztuženého elastomeru, typ 

EuroFlex. Součástí mostu je i slavnost-

ní osvětlení (obr. 18).

STAVBA MOSTU

Po  zhotovení monolitických částí za-

ložení a  spodní stavby byly na  příční-

ky osazeny předpjaté nosníky (obr. 15a 

a 16). Na nosníky byly uloženy prefab-

rikované desky a v každém poli byla vy-

betonována spřažená deska. Násled-

ně byla vybetonována část desky nad 

podpěrami.

V  zavěšené části byl pylon betono-

ván do překládaného bednění po 2 m 

(obr.  15b). Mostovka byla betonována 

na pevné skruži. Po osazení betonář-

ské a předpínací výztuže (obr. 17) by-

ly po  segmentech délky 20  m pout-

nicky (střídavě) vybetonovány podélné 

trámy a  deska mostovky. Po  napnutí 

příčného předpětí byla napnuta dvojice 

krátkých podélných kabelů. Průběž-

ně byly instalovány a napínány závěsy 

(obr.  15c). Napínání závěsů bylo pře-

depsáno minimálně ve  dvou krocích. 

Po  napnutí všech závěsů na  projek-

tovanou hodnotu byla demontována 

pevná skruž a  proběhly dokončova-

cí práce.

ZÁVĚR

Stavba mostu byla zahájena v  říjnu 

2013, most byl dokončen v  červnu 

2014. Most byl postaven bez podstat-

ných problémů v požadované kvalitě.

Volba konstrukčního uspořádání a ře-

šení detailů příslušenství mostu je 

v Brazílii značně odlišné od středoev-

ropských zvyklostí. Velký důraz je kla-

den na  využití prefabrikovaných nos-

níků. Svodidla jsou zásadně betono-

vá monolitická, mostní závěry gumo-

vé, vtlačené do spáry mezi betonovými 

konstrukcemi či kobercového typu. IG 

průzkum je prováděn vždy pouze for-

mou SPT (Standard Penetration Test). 

Řešení detailů spodní stavby a nosné 

konstrukce musí být co nejjednodušší. 

Bohužel je kvalita provádění na  řádo-

vě nižší úrovni než v ČR. Schvalování 

změn při výstavbě je přímočaré a není 

zatíženo příliš mnoha stupni odsouhla-

sení. Míra požadovaných změn v prů-

běhu prací odpovídá středoevropským 

zvyklostem. Odborná spolupráce se 

zhotovitelem byla v průběhu zpracová-

ní projektu velice dobrá.

Na  základě dobré zkušenosti s  pro-

jektem mostu Natal získal projektant 

v Brazílii další zakázku na projekt no-

vého půdorysně zakřiveného zavěše-

ného mostu.
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Obr. 16 Prefabrikované nosníky 

❚ Fig. 16 Precast girders

Obr. 17 Výztuž mostovky zavěšeného mostu 

❚ Fig. 17 Reinforcement of the deck of the 

cable-stayed bridge

Obr. 18 Osvětlení mostu ❚ Fig. 18 Bridge 

illumination
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