
I/27 VELEMYŠLEVES – MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY 
❚ I/27 VELEMYŠLEVES – BRIDGE OVER THE CHOMUTOVKA 
RIVER VALLEY
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V  současné době je realizována výstavba 

obchvatu obce Velemyšleves na silnici I/27. 

Výstavba obchvatu řeší dopravně a kapacitně 

zcela nevyhovující vedení této páteřní komuni-

kace skrze obec společně s jejím současným 

problematickým výškovým a směrovým uspořá-

dáním. Nejvýznamnějším objektem celé stavby je 

538 m dlouhá mostní konstrukce převádějící pře-

ložku silnice I/27 přes široké a hluboké údolí říčky 

Chomutovky. Vzhledem ke konfiguraci terénu 

a výškovému umístění trasy je maximální výška 

komunikace nad terénem cca 36 m. Charakter 

překážky a umístění trasy vedlo již v  předcho-

zích stupních projektové dokumentace k návrhu 

jedné spojité konstrukce. Ve své střední části, 

v  místě maximální výšky komunikace nad teré-

nem a  křížení říčky Chomutovky, je konstrukce 

navržena jako spojitá rámová s tuhým spojením 

nosné konstrukce a rámových stojek tvořených 

dvojicí pilířových listů. Konstrukce je z  hlediska 

délek jednotlivých polí navržena jako symetrická 

podle osy hlavního pole. Rozpětí hlavního pole 

je 120  m, přilehlá pole mají délku 90 m, krajní 

pole mají délku 45 m, resp. 65 m. ❚ Road I/27 

bypass in Velemyšleves village is now under con-

struction. This bypass solves traffic and capacity 

problem of the I/27 road going through the village 

together with its current vertical and directional 

alignment. The most important part of this bypass 

is the bridge structure over the wide and deep 

Chomutovka river valley with total length more than 

538 m. Due to the configuration of the terrain and 

the vertical alignment of the road bypass, the maxi-

mum height of the road above the ground level is 

about 36 m. The superstructure is designed as one 

continuous beam. In its central part, at the point 

of maximum height above the ground level and 

crossing the Chomutovka river, the superstructure 

is designed as a continuous frame with a rigid con-

nection between the superstructure and the piers 

formed as a pair of pillar sheets. The superstructure 

is symmetrical with axis in the middle of main span. 

The length of the main span is 120 m, the length 

of the adjacent spans is 90 m, the length of the 

external spans is 45, resp. 65 m.

Přeložka silnice I/27 u obce Velemyš-

leves (obr. 2) je realizována s cílem od-

vést veškerou tranzitní dopravu na té-

to komunikaci mimo obec. Vyřešením 

současného zcela nevhodného výško-

vého a  půdorysného vedení v  prosto-

ru obce a údolí Chomutovky dojde ke 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti na té-

to významné páteřní komunikaci spoju-

jící centra Ústeckého a Plzeňského kra-

je. Stavba je součástí plánovaného po-

stupného zkapacitňování této komuni-

kace v celé její délce spočívající zejména 

ve výstavbě obchvatů měst a obcí, kudy 

komunikace prochází, a úpravě riziko-

vých míst snižujících bezpečnost a ply-

nulost dopravy. 

Nová komunikace je navržena a rea-
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lizována v  kategorijním uspořádání 

S  11,5/80, celková délka úpravy sou-

časné trasy je cca 2 600 m. Nové ve-

dení komunikace navazuje na již dří-

ve realizovanou mimoúrovňovou křižo-

vatku Vysočany s  dálnicí D7. Od stá-

vající komunikace se přeložka odklá-

ní pravotočivým obloukem a vstupuje 

na původně zemědělské pozemky. Po-

stupně přechází na významné násy-

pové těleso, z něhož pokračuje přímo 

na mostní konstrukci překlenující širo-

ké a hluboké údolí říčky Chomutovky. 

Po opuštění mostu je komunikace ve-

dena ve zmenšujícím se zářezu, z kte-

rého vystupuje až do místa napojení na 

stávající trasu. 

Na mostě je komunikace vedena v le-

votočivém oblouku a údolnicovém za-

kružovacím oblouku. V  rámci optimali-

zace konstrukce při zpracovávání pro-

jektu RDS se podařilo odsunout přídav-

ný stoupací pruh mimo most a sjedno-

tit příčný sklon komunikace na celém 

mostě, což se příznivě projevilo ve zjed-

nodušení tvarového řešení celé nosné 

konstrukce. Snahou bylo upravit i zcela 

nevhodné výškové vedení komunikace 

na mostě (údolnicový oblouk s místem 

nulového podélného spádu v okolí mís-

ta napojení částí nosné konstrukce rea-

lizovaných technologií letmé betonáže 

a na pevné skruži). Bohužel tato změ-

na by podléhala opětovnému schvalo-

vacímu procesu EIA, což by celou stav-

bu prodloužilo a odsunulo striktně daný 

termín uvedení do provozu. 

POPIS KONSTRUKCE MOSTU

Založení mostu

Geotechnické podmínky pro výstav-

bu mostu a navazujících zemních kon-

strukcí jsou v  místě překračovaného 

údolí Chomutovky velmi složité. Výsled-

ky předběžných průzkumů provádě-

ných před započetím prací na realizační 

dokumentaci z  iniciativy geotechnické-

ho dozoru stavby ukázaly na významné 

rozdíly mezi reálnou geotechnickou si-

tuací na stavbě a předpoklady zadávací 

dokumentace, což bylo způsobeno ne-

přístupností terénu před započetím pra-

cí na stavbě obchvatu, a tím nemožnos-

tí provedení dřívějšího detailního průzku-

mu. Proto byl proveden dodatečný geo-

technický průzkum detailně monitorující 

celou oblast stavby. 

Podrobně bylo zkoumáno celé území 

z  hlediska přítomnosti aktivních sesu-

vů, existence historických uhelných štol 

a zjišťování přítomnosti podzemní vody. 

Otázce podzemní vody byla věnována 

samostatná část průzkumu, která přes-

ně analyzovala území na základě prove-

dených stoupacích a čerpacích zkoušek 

a hydrotechnických výpočtů. Výsled-

ky tohoto dodatečného průzkumu by-

ly dále použity pro samotný návrh zalo-

žení mostu a k návrhu řešení přilehlých 

násypových těles a  konstrukce zářezu 

na straně krajní opěry OP8 (směr Most). 

Celý most je založen hlubinně na 

velkoprůměrových plovoucích pilo-

tách ∅  1 180 mm, jejichž délka je pro 

jednotlivé podpory rozdílná od 15 do 

26  m. Pro zjištění skutečných mecha-

nických vlastností byla u základů rámo-

vých podpor P4 a P5 navržena dvoji-

ce nesystémových pilot, na kterých by-

la provedena statická zatěžovací zkouš-

ka. Jedna nesystémová pilota byla pro 

statickou zatěžovací zkoušku vystro-

jena po své délce ve čtyřech profilech 

tenzometry určenými pro sledování ná-

růstu namáhání piloty s ohledem na po-

stupné zvyšování plášťového tření (pilo-

ty jsou plovoucí, většina jejich únosnosti 

je realizována únosností na plášti). Pro-

vedené statické zatěžovací zkoušky po-

tvrdily předpoklady projektu, tudíž bylo 

možné pokračovat v další realizaci zalo-

žení. Na ostatních podporách bylo při-

stoupeno k  dynamickým zatěžovacím 

zkouškám systémových pilot. 

Zastižené geotechnické podmínky 

v  místě stavby se projevily i v  řešení 

násypových těles u krajních opěr OP1 

a OP8 (vyztužení pomocí geomříží, vy-

lehčení násypu popílkem). 

Spodní stavba – pilíře a opěry

Pilíře jsou tvořeny obdélníkovým prů-

řezem s  výrazným zkosením hran 

(200/200) a  jednostranným (dříky pilí-

řů P4 a P5), nebo oboustranným vybrá-

ním (pilíře P2, P3, P6 a P7). Tvarové ře-

šení standardních pilířů i rámových sto-
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Obr. 1 Výstavba přeložky silnice I/27 u obce 

Velemyšleves ❚ Fig. 1 Construction of the 

bypass of I/27 road near the Velemyšleves 

village

Obr. 2 I/27 – obchvat obce Velemyšleves 

(zdroj ŘSD) ❚ Fig. 2 I/27 – Velemyšleves 

bypass (source ŘSD)

Obr. 3 Podélný řez mostem ❚ 

Fig. 3 Bridge structure – longitudinal section

Obr. 4 Realizace nesystémové piloty základu 

rámové stojky P4 ❚ Fig. 4 Construction 

process of pile for a loading test – foundation 

of frame support P4

Obr. 5 Tvarové řešení pilířů ❚ Fig. 5 Piers 

shape definition
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jek je sjednoceno (obr. 5 a 8), což pozi-

tivně působí na vnímání celé konstrukce 

jako jednoho celku. 

Pro „rozbití“ velké pohledové plochy 

stěny pilířů je vnitřní část (vybrání) bed-

něna pomocí hladké překližky, zatímco 

vnější části pak z  hoblovaných prken 

stykovaných na pero a drážku (obr. 6a,b). 

Krajní opěry jsou tvořeny dříkem, úlož-

ným prahem a oboustrannými konzo-

lovitě zavěšenými křídly. Tvarové řeše-

ní a celá geometrie krajních opěr OP1 

a OP8 jsou prakticky totožné (obr. 7). 

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je navržena jako spo-

jitý nosník z monolitického předpjatého 

betonu třídy C35/45. Konstrukce je roz-

dělena na sedm polí délky 45 + 65 + 90 

+120 + 90 + 65 + 45 m. Za osami ulo-

žení v  místě krajních opěr konstrukce 

ještě pokračuje přesahem 0,8  m smě-

rem vně mostu a její celková délka je 

tak 521,6 m. Nosná konstrukce je tvo-

řena komorovým příčným řezem pro-

měnné výšky. V  prvním, druhém, šes-

tém a sedmém poli je výška nosné kon-

strukce 2,6 m. Směrem k pilíři P3, resp. 

P6 je navržen parabolický náběh výšky 

příčného řezu z 2,6 m na 3,75 m. Stej-

ně jako u pilíře P2 (resp. P7) dochází 

i u pilíře P3 (resp. P6) ke zvětšení tloušť-

ky stěn a spodní desky. Nad pilíři jsou 

navrženy příčníky zajišťující dostatečnou 

tuhost konstrukce v místě jejího ulože-

ní na ložiska.

Hlavní část nosné konstrukce přechá-

zející říčku Chomutovku je navržena ja-

ko sdružený rám s  tuhým propojením 

nosné konstrukce a listů pilířů P4 a P5 

(obr. 8). Tato část nosné konstrukce je 

realizována technologií letmé betoná-

že, čemuž je přizpůsobeno její tvarové 

řešení. V místě napojení rámových sto-

jek do nosné konstrukce je pomocí je-

jich rozšiřující se hlavy vytvořeno sedlo, 

do kterého je usazen komorový příč-

ný řez. Stěny rámových stojek pronikají 

i dovnitř komory, čímž vytvářejí velmi tu-

hé spojení zajišťující přenesení namáhá-

ní mezi nosnou konstrukcí a podpora-

mi. Výška komory je v této části nosné 

konstrukce 6 m, směrem do hlavního 

pole P4–P5 se plynule zmenšuje až na 

3 m. Směrem vně od hlavního pole (do 

pole P3–P4 a do pole P5–P6) dochá-

zí ke zmenšení výšky komory na 2,6 m. 

Na krajních opěrách OP1 a OP8 a na 

pilířích P2, P3, P6 a P7 je nosná kon-

strukce uložena na dvojici kalotových 

6a 6b
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ložisek. Všechna ložiska jsou navržena 

jako podélně posuvná, pevný bod proti 

podélnému posunutí konstrukce je defi-

nován ohybovou tuhostí rámových sto-

jek P4 a P5. S ohledem na jejich velmi 

podobnou výšku je pevný bod přibližně 

v polovině délky hlavního pole P4–P5. 

Polovina ložisek (vždy jedno na každé 

podpěře) je navržena pro fixování posu-

nu nosné konstrukce v příčném směru. 

Ložiska jsou na podpěrách orientová-

na ve směru tečny k trase komunikace, 

což má sice za následek vznik příčných 

sil, na které je nutné ložiska navrhnout, 

na druhou stranu toto uspořádání jas-

ně definuje směr posunu mostu u kraj-

ních opěr, a tím i pohyb mostních závě-

rů. Mostní závěry tak není nutné navr-

hovat na kombinace podélného a příč-

ného posunutí. 

Pro předpětí nosné konstrukce byl po-

užit systém Freyssinet. Most je kom-

pletně předepnut vnitřními kabely se 

soudržností složenými z 19 lan pevnost-

ní třídy 1 640/1 860 MPa. Celý systém 

předpětí nosné konstrukce je rozdělen 

do třech základních skupin:

• vahadlové kabely – prakticky přímé 

kabely vedené při horním povrchu 

nosné konstrukce aplikované při let-

mé betonáži lamel pro vykrytí taho-

vých napětí při konzolovitém postupu 

výstavby. Pro každou lamelu je navr-

žena dvojice kabelů, vyjma 7. a 8. la-

mely, pro které jsou použity čtyři ka-

bely,

• spodní kabely – kabely vedené při 

spodním povrchu nosné konstrukce 

v polích P3–P4, P4–P5 a P5–P6, kot-

vené v kotevních nálitcích u styku dol-

ní desky a stěn (obr. 9) sloužící pro eli-

minaci tahového namáhání ve spodní 

části nosné konstrukce ve středních 

částech těchto polí,

• kabely spojitosti – parabolické kabe-

ly procházející ve stěnách celé nos-

né konstrukce (v částech konstrukce 

stavěné na skruži i v částech realizo-

vané technologií letmé betonáže) za-

jišťující spojité chování celé konstruk-

ce a svými silovými účinky (ekviva-

lentním zatížením) redukující defor-

mace nosné konstrukce. 

Napínací napětí bylo 1  416  MPa pro 

vahadlové kabely a 1 440 MPa pro ka-

bely spojitosti. Průběh napínání a do-

sažená úroveň předpětí jsou standard-

ně kontrolovány na základě změře-

ných průtahů prostřednictvím napína-

cích pro tokolů a konfrontovány s před-

poklady projektu. Do současné doby 

(konec července 2016, pozn. redakce), 

kdy je napnuto cca 85  % veškerého 

předpětí, je průměrná odchylka mezi 

změřenými průtahy a průtahy definova-

nými projektem 1,1 %. 

Předpínací výztuž je doplněna stan-

dardní betonářskou výztuží třídy 

B 500B v typickém uspořádání pro ta-

kovýto typ konstrukce. 

Vybavení mostu

Na vnějších stranách mostu jsou navrže-

ny monolitické římsy šířky 1,55 m. Svislá 

část římsy šířky 0,25 m je na boční po-

hledové ploše vysoká 0,6 m, u krajních 

opěr je tato výška vzhledem ke zvětšení 

tloušťky konců konzoly nosné konstruk-

ce pro uložení mostního závěru lineárním 

náběhem zvětšena na 0,8 m.

Dopravní prostor na mostě je vyme-

zen po obou stranách komunikace zá-

bradelním svodidlem ZSH2. Na vnější 

straně říms je osazeno ocelové zábra-

dlí výšky 1,5 m s protihlukovou výplní. 

Odvodnění mostu je zajištěno příč-

ným a podélným sklonem mostu. Vo-

da je zachycována mostními odvodňo-

vači s  vertikálním svodem, jejichž po-

délné rozmístění vychází z  proměnné-

ho podélného sklonu a množství od-

váděné vody. Z  odvodňovačů je voda 

svedena do podélného svodu zavěše-

ného pod konzolovou částí nosné kon-

strukce a podél pilíře P3 následně do-

lů do uklidňovací jímky a sedimentační 

nádrže. Povrch izolace je odvodněn po-

mocí odvodňovacích trubiček.

Pro překlenutí prostoru mezi nosnou 

konstrukcí a závěrnými zídkami u obou 

krajních opěr a zajištění volné podél-

né dilatace nosné konstrukce jsou na-

vrženy lamelové mostní závěry. V rám-

ci úprav pod mostem bude provedeno 

standardní odláždění kolem pilířů lomo-

vým kamenem do betonu, stejně bu-

dou upraveny i svahy krajních opěr. 

VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 

MOSTU

Nosná konstrukce byla na základě zvo-

leného postupu výstavby rozdělena do 

jednotlivých technologických celků – 

betonážních dílů. První, druhé, šesté 

a sedmé pole byla realizována na pev-

né skruži (rozděleno do čtyř betonáž-

ních dílů) s pracovní spárou v  teoretic-

kém místě nulových momentů od vlastní 

tíhy. Betonáž jednotlivých dílů je rozdě-

9 10

Obr. 6a,b Pilíře po dokončení ❚ 

Fig. 6a,b Piers after completion

Obr. 7 Krajní opěra OP8 po dokončení 

❚ Fig. 7 Abutment OP8 after completion

Obr. 8 Konstrukční řešení rámových stojek 

s napojením na nosnou konstrukci ❚ 

Fig. 8 Structural solution of the frame 

support with connection to the superstructure

Obr. 9 Pohled do vnitřku tubusu vahadla P4 

❚ Fig. 9 View through box girder – 

superstructure section erected by balanced 

cantilevers method

Obr. 10 Ukládání betonářské výztuže – 

betonážní díl BD4 ❚ Fig. 10 Reinforcement 

of the superstructure section BD4
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lena do dvou kroků – nejprve je realizo-

vána spodní deska a stěny komorového 

průřezu a následně je konstrukce čás-

tečně předepnuta. Tím je zaručeno čás-

tečné odlehčení podpůrné konstrukce, 

což se příznivě projevilo na jejím návrhu. 

V druhé fázi je realizována horní deska 

a zbytek podélného předpětí.

Hlavní pole přes říčku Chomutovku 

a sousední pole jsou realizována tech-

nologií letmé betonáže. Pro realizaci by-

ly použity dva páry betonážních vozíků 

(obr. 12). Vzhledem k prostorovým ná-

rokům na montáž betonážních vozíků 

byla zvolena délka zárodků 15  m. Va-

hadlo je rozděleno na 11 párových la-

mel (délka lamel je 3 + 2× 4 + 8× 5 m) 

a  dvě nesymetrické nepárové lamely 

(délka lamel je 5 + 5 m) v krajních polích 

letmé betonáže. 

Realizace začala vahadlem P4 

(obr. 11). Po dokončení zárodku a jede-

nácti párových lamel byla vybudována 

a aktivována dočasná montážní podpo-

ra v ose 9. lamely ve vedlejším poli let-

mé betonáže (směrem k  betonážnímu 

dílu BD2). Podpora byla realizována pro 

snížení namáhání vahadla během vý-

stavby nepárových lamel 12 a 13. Do-

končením lamely 13 na vahadle P4 do-

šlo ke spojení vahadlové části s  již do-

končeným betonážním dílem BD2. 

V  současné době probíhá výstav-

ba vahadla P5. Po dokončení jedenác-

ti symetrických lamel bude realizována 

zmonolitňující spára délky 3 m mezi va-

hadly. Samotné betonáži uzavírací spá-

ry bude předcházet roztlačení vahadel 

pro eliminaci negativních účinků reolo-

gického chování betonu na namáhání 

rámových stojek. Po dokončení spáry 

bude realizována 12. a 13. nesymetric-

ká lamela v poli P5–P6 směrem k beto-

nážnímu dílu BD4. Výstavba nosné kon-

strukce bude dokončena právě realiza-

cí 13. nepárové lamely vahadla P5, a tím 

jeho spojením s betonážním dílem BD4.

Během celého procesu dosavadní vý-

stavby byla konstrukce detailně geode-

ticky sledována a zjištěná reálná geo-

metrie byla porovnávána s  předpokla-

dy projektu a výpočtu vývoje deforma-

cí (obr.  13). Získané výsledky sloužily 

zejména pro úpravu definice geometrie 

pro další takty letmé betonáže.

13

11 12
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Obr. 11 Letmá betonáž vahadla P4 ❚ Fig. 11 Construction process 

by balanced cantilevers method

Obr. 12 Detail betonážního vozíku ❚ Fig. 12 Detail of a formwork 

traveller

Obr. 13 Vývoj deformace vahadla při letmé betonáži ❚ 

Fig. 13 Development of cantilevers deformation during the erection 

process

Obr. 14 Prostorový výpočetní model konstrukce v programu ATENA 

❚ Fig. 14 3D computational model – ATENA program

Obr. 15 Celkový pohled na mostní konstrukci během výstavby ❚ 

Fig. 15 Overall view of the bridge structure during the construction 

process
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VÝPOČETNÍ  ANALÝZA 

KONSTRUKCE

Výpočetní analýza konstrukce byla pro-

vedena na kombinaci několika výpo-

četních modelů. Pro analýzu globální-

ho prostorového působení konstrukce 

a návrh vyztužení příčného směru byl 

použit prostorový deskostěnový mo-

del přesně respektující reálnou geome-

trii konstrukce v  souladu s  projektem 

RDS. Pro zjištění vnitřních sil na kon-

strukci v  podélném směru, na základě 

kterých byl následně prováděn globál-

ní návrh konstrukce, sloužil prostorový 

prutový model. 

S  ohledem na postup výstavby zna-

menající násobné změny statického 

systému a změny zatížení v  kombi-

naci s  účinky dotvarování, smršťová-

ní a  dlouhodobých ztrát předpětí byl 

použit také fázovaný výpočetní mo-

del umožňující časově závislou analýzu 

konstrukce. Výsledky analýzy na tom-

to výpočetním modelu byly použity jed-

nak pro sledování vývoje namáhání bě-

hem celého postupu výstavby a jednak 

pro návrh nadvýšení konstrukce, resp. 

vyhodnocování tvaru nosné konstrukce 

během výstavby.

Vzhledem k  relativní subtilnosti rá-

mových stojek a velkému zatížení bě-

hem letmé betonáže byla analyzována 

stabilita vahadla. Použit byl výpočetní 

model v programu ATENA respektující 

materiálovou a geometrickou nelineari-

tu (obr. 14). Uváženo bylo jednak stan-

dardní zatížení vycházející z  geomet-

rie konstrukce (vlastní tíha) a montáž-

ních prostředků (betonážní vozík), dále 

pak i  nepředvídané situace (nesymet-

rická betonáž lamely, utržení a pád vo-

zíku). Výsledky výpočtu prokázaly do-

statečnou bezpečnost konstrukce pro-

ti jejímu selhání.

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

KONSTRUKCE

Mostní konstrukce svým rozsahem, 

geo metrickými parametry (délka po-

lí, výška pilířů) a postupem výstavby za-

padá do skupiny významných mostních 

konstrukcí, u kterých je nutné zajistit je-

jich dlouhodobé sledování. Jedná se ze-

jména o kontinuální dlouhodobé měření 

deformací (vývoj dlouhodobých průhy-

bů) a porovnání výsledků těchto měře-

ní s předpoklady projektu. Pro tyto úče-

ly bude konstrukce na římsách vybave-

na trvalými stabilizovanými body.

Současně byla konstrukce v prostoru 

zárodku a rámových stojek P5 osaze-

na tenzometry pro dlouhodobé sledo-

vání vývoje přetvoření v dotčených čás-

tech konstrukce. 

ZÁVĚR

V  současné době je dokončena vý-

stavba tří částí nosné konstrukce rea-

lizovaných na pevné skruži (BD1, BD2 

a BD3). Pro realizaci poslední části sta-

věné na pevné skruži (BD4) je připrave-

na podpůrná konstrukce a postupně 

je připravováno bednění. Kompletně je 

dokončena výstavba vahadla P4 včet-

ně jeho napojení na konzolu betonážní-

ho dílu BD2. U vahadla P5 se připravuje 

realizace deseti párových lamel. 

Předpokládaný termín kompletního 

dokončení výstavby nosné konstruk-

ce je závěr srpna 2016. Následovat bu-

de postupná realizace vybavení mostu 

(římsy, vozovka, mostní závěry, svodi-

dla, zábradlí, systém odvodnění, úpravy 

pod mostem a v jeho okolí). Celá stav-

ba obchvatu by měla být uvedena do 

provozu v průběhu listopadu roku 2016. 

Po dlouhé době stavebního „půstu“ 

v  ČR je realizována velmi zdařilá vý-

znamná mostní konstrukce, která se 

může stát důstojnou vizitkou schopnos-

tí všech účastníků výstavby. Z  pozice 

projektanta si velmi vážíme úzké spo-

lupráce se zhotovitelem, která je vždy 

u  mostů takovéhoto rozsahu předpo-

kladem zdárného dokončení díla. 

Věřme, že se opět nebude jednat na 

dlouhou dobu o poslední velký nově 

rea lizovaný most v ČR. 

V rámci návrhu konstrukce a jejího dlouhodobého 

monitoringu byly použity výsledky získané 

v rámci řešení projektu GAČR 16-04454S 

podporovaného Grantovou agenturou ČR. 
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