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Viadukt celkové délky 169,9 m má šest polí délek 

od 18 do 51 m. Hlavní a přilehlá pole, která jsou 

zavěšena na dvousloupovém pylonu, mají ocelo-

betonovou mostovku tvořenou krajními nosníky 

vzájemně spojenými příčníky a betonovou des-

kou, navazující pole mají dvoutrámový průřez 

a jsou z předpjatého betonu. Návrh viaduktu byl 

výrazně ovlivněn bývalou těžbou hnědého uhlí 

v  dané oblasti. Viadukt je popsán s  ohledem 

na architektonické a  konstrukční řešení, static-

kou a dynamickou analýzu a postup výstavby. ❚  

The 169.9 m long viaduct has six spans of 

lengths varying from 18 to 51 m. The main and 

adjacent spans which are suspended on a two- 

-column pylon have a composite deck assembled 

of edge girders, floor beams and a concrete 

deck, the approach spans have a double-T 

cross-section and are made of prestressed con-

crete. The design of the viaduct has been sig-

nificantly influenced by former charcoal mining 

in the area. The viaduct is described in terms of 

architectural and structural solution, static and 

dynamic analyses, and construction process.

VÝVOJ NÁVRHU KONSTRUKCE
Viadukt Mariánské Radčice je součástí 
obnovené silnice III/2565 spojující město 
Most s okolními obcemi Mariánské Rad-
čice a Braňany a je situován v blízkosti 
historického kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie, který byl v roce 1975 přesunut 

z historického centra města Most. Via-
dukt přechází v prvním poli přes koleji-
ště ČD a  tramvajové tratě a v druhém 
poli přemosťuje řeku Bílinu (obr. 1 a 2).

Morfologie území je v  místě mos-
tu a jeho širším okolí silně poznamená-
na antropogenními zásahy souvisejícími 
především s těžbou a zpracováním hně-
dého uhlí. Trasa silnice je v  nemalém 
úseku situována v  blízkosti horní hra-
ny zbytkových jam hnědouhelných do-
lů nebo na plošinách vnitřních výsypek. 

VIADUKT MARIÁNSKÉ RADČICE ❚ 
VIADUCT MARIÁNSKÉ RADČICE

1 Viadukt Mariánské Radčice přechází přes 
kolejiště ČD, tramvajovou trať a řeku Bílinu 
2 Viadukt Mariánské Radčice se nachází 
v blízkosti přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě ❚  1 Viaduct Mariánské 
Radčice crosses over railways, tram track and 
the Bílina river 2 Viaduct Mariánské Radčice 
is located near to the re-sited church of 
Assumption of Virgin Mary
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200 let důlní činnosti a na ně navazují-
cích průmyslových provozů se projevilo 
na  inženýrskogeologických poměrech 
oblasti. Jedná se především o  změny 
vrstevních sledů s  uplatněním hlavně 
geodynamických jevů, zejména pokle-
sů terénu vlivem hlubinné činnosti a se-
suvných jevů na svazích povrchových 
dolů a jejich výsypek.

V zadávacím projektu byl most tvo-
řen spojitou konstrukcí celkové délky 
166,8 m s rozpětími polí od 18 do 51 m 
(obr. 3). Po celé délce měl stejnou oce-
lobetonovou mostovku sestavenou ze 
čtyř nepřímo podepřených podélných 
nosníků a  spřažené betonové desky. 
Hlavní a navazující pole byla zavěšena 
na 2 × 2 × 3 závěsech tvořených 27 la-
ny Ø 15,7 mm vedených v polyethyle-
nových trubkách. Závěsy byly na hor-
ním konci kotveny v kotevních blocích 
vytvořených ve  sloupech štíhlého py-
lonu, na dolním konci v konzolách vy-
stupujících po  stranách z  mostovky. 
Projekt předpokládal, že kabely budou 
napínány z jejich dolního konce.

Zadávací projekt měl velmi dob-
rý standard, přesto se však dodavatel 
s projektantem RDS snažili najít řešení, 
které by konstrukci výrazně zjednoduši-
lo a zlevnilo. Hlavní problém představova-
lo kotvení a napínání kabelů (obr. 3a). Pro 
montáž, napínání, úpravu napětí, revizi 
a případnou výměnu kabelů by bylo nut-
no zajistit výluku na železničních a tram-
vajových tratích, a proto se hledalo řešení, 
u kterého by bylo možné zachovat štíhlý 
pylon a současně napínat závěsy z mo-
stovky. To umožnují všechny typy závě-
sů, které jsou ukončeny vidlicemi (forks) 
nebo maticemi (nuts) opřenými o kotevní 
plechy vycházející nad mostovku.

Uspořádání závěsů pak ovlivnilo i cel-
kové řešení mostu. Čtyři podélné nos-
níky byly nahrazeny dvěma okrajovými 
nosníky, na  jejichž stojiny přímo nava-
zují kotevní plechy závěsů. Nosníky jsou 
vzájemně spojeny příčníky a spřaženou 
mostovkovou deskou (obr. 4a). Také py-
lon mohl být nově navržen bez příčníku, 
sloupy pylonu jsou vzájemně spojeny ze-
sílenou mostovkovou deskou (obr. 4b). 

Aby se zmenšilo namáhání podél-
ných nosníků od stálého zatížení a aby 
se zjednodušily detaily kotvení závěsů, 
byl počet závěsů navýšen. Mostovka 
je tak zavěšena na 2 × 2 × 5 závěsech 
(obr. 4c). S ohledem na krátká rozpětí 
přilehlých polí byla ocelobetonová kon-
strukce nahrazena dvoutrámovou kon-
strukcí z předpjatého betonu. Popsané 
úpravy výrazně přispěly k ekonomii ře-
šení a k zrychlení výstavby.
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Obr. 3 Zadávací projekt a) příčný řez v hlavním poli b) příčný řez u pylonu c) podélný řez
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Obr. 8 Pylon a) příčný řez, b) podélný řez
Obr. 4 Realizační projekt a) příčný řez v hlavním poli b) příčný řez u pylonu c) podélný řez
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ARCHITEKTONICKÉ 
A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Prostorové uspořádání
Most s  nosnou konstrukcí délky 
169,9 m má šest polí s rozpětími 51 + 
27 + 26 + 2× 23 + 18 m. První tři pole 
jsou zavěšena na dvousloupovém py-
lonu výšky 29,5 m. Rovnoběžné závě-
sy jsou směrem od pylonu symetricky 
kotveny v mostovce ve vzdálenostech 
10 m + 5× 6 m.

V  zavěšené části tvoří mostovku 
ocelobetonová konstrukce sestave-
ná z krajních ocelových nosníků, kte-
ré jsou vzájemně spojeny příčníky 
a spřaženou deskou (obr. 5), ve  zbý-
vající části tvoří mostovku konstruk-
ce z  předpjatého betonu sestavená 
z krajních nosníků a mostovkové des-
ky. V poli 3 jsou ocelové nosníky v dél-
ce 3 m spřaženy s betonovými trámy. 

Ocelové nosníky celkové výšky 1,33 m 
vystupují nad vozovku. V  horní části 
jsou z boku kryty plechy, které spolu 
s horní pásnicí navazují na  římsy be-
tonových nosníků (obr. 6). Vnější plo-
chy ocelové a betonové konstrukce tak 
mají stejný tvar.

Podélné ocelové nosníky jsou rá-
mově spojeny s  pylony a  mostovko-
vou deskou, s podpěrou P3 jsou spo-
jeny kloubově. Na ostatních podpěrách 
je nosná konstrukce uložena na hrnco-
vých ložiscích. Vytváří se tak semiinte-
grovaná konstrukce.

Šířka vozovky na mostě je proměn-
ná, od 7,5 m v zavěšené části po 9,1 m 
v přilehlých polích. Krajní pole jsou ve-
dena v levostranném půdorysném ob-
louku s poloměrem 100 m, v podélném 
směru je most veden ve  vrcholovém 
zakružovacím oblouku s  poloměrem 
1 200 m. 

Zatímco sloupy pylonů jsou situová-
ny v ose krajních nosníků, sloupy ostat-
ních podpěr jsou s ohledem na vykou-
pené pozemky umístěny ve vzdálenosti 
2,5 m od osy komunikace. Krajní nosí-
ky jsou tak uloženy nepřímo.

Založení
Viadukt je založen na vrtaných pilotách 
Ø 1 200 mm a délky od 27 do 32 m. 
Do hloubky cca 21 m byly piloty paže-
ny ocelovými výpažnicemi, zbývající dél-
ka byla nepažená. V horní pažené čás-
ti prochází piloty výsypkou. Maximální 
počet pilot pod vnitřními podpěrami je 
dvanáct u pylonu, pod opěrou OP1 je 
pilot třináct. V hlavě jsou piloty ztuženy 
základovými pasy přenášejícími zatížení 
z pilířů do pilot. Aby se zmenšilo ohybo-
vé namáhání podpěry P3, je reduková-
na tuhost podepření, a proto je podpě-
ra podepřena jen jednou řadou pilot.

Spodní stavba
Spodní stavba mostu je tvořena krajními 
opěrami OP1 a OP7, pylonem P2 a me-
zilehlými pilíři P3 až P6.

Pylon a všechny vnitřní podpěry jsou 
tvořeny dvojicemi sloupů stejného příč-
ného řezu šířky 1 m a tloušťky 1,5 m. 
V  podélném směru mostu mají stěny 
sloupů eliptické zaoblení.

Pylon P2 je tvořen dvojicí slou-
pů vetknutých do  společného zákla-
du (obr. 7 a 8). Sloupy prochází krajní 
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Obr. 8 Pylon a) příčný řez, b) podélný řez

3 Zadávací projekt: a) příčný řez v hlavním poli, 
b) příčný řez pylonem, c) podélný řez  
4 Realizační projekt: a) příčný řez v hlavním 
poli, b) příčný řez pylonem, c) podélný řez  
5 Ocelobetonová mostovka 6 Spojení 
betonové a ocelové konstrukce 7 Pylon 
u řeky Bíliny 8 Pylon: a) příčný řez, b) podélný 
řez ❚  3 Tender design: a) cross-section at 
the main span, b) cross-section at the pylon, 
c) elevation 4 Final design: a) cross-section  
at the main span, b) cross-section at the 
pylon, c) elevation 5 Steel-concrete composite 
deck 6 Connection of concrete and steel 
structure 7 Pylon at the Bílina river  
8 Pylon: a) cross-section, b) elevation
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ocelové nosníky (obr. 9) i ocelové prvky 
(obr. 10), ve kterých jsou kotveny závě-
sy. Pylon celkové výšky 29,5 m je z be-
tonu C35/45 - XF4, XD3, XC4.

Sloupy mezilehlé podpěry P3, kte-
ré jsou namáhány tahem, jsou spojeny 
s monolitickým příčníkem šířky 1,5 m 
vrubovými klouby. Klouby jsou pře-
depnuty dvojicemi předpínacích tyčí 
zakotvených ve stojkách a napínaných 
z kapes umístěných při horním povrchu 
příčníků (obr. 11 a 12).

Na opěrách a podpěrách P4 až P6 
jsou trámy nepřímo uloženy na hrnco-
vých ložiscích.

Mostovka
Mostovka zavěšené části mostu je tvo-
řena dvojicí hlavních ocelových nos-
níků, které jsou spřaženy s  železobe-
tonovou deskou (obr.  4 a  5) a  které 
jsou v příčném směru osově vzdáleny 
11 m, půdorysně jsou přímé a podélně 
jsou v  proměnném podélném sklonu 

(obr. 13). Celková délka každého z nos-
níků je 100,95 m a jejich výška je kon-
stantní 1,33 m. Horní pásnice má kon-
stantní šířku 0,4  m, dolní pásnice má 
také neměnnou šířku 0,35 m. Na vněj-
ší hraně horní pásnice je navařen okap-
ní plech tvořený uzavřeným svařovaným 
profilem tloušťky 6 mm. Horní pás hlav-
ního nosníku je stabilizován také výztu-
hou tloušťky 10 mm, která je navařena 
mezi příčníkem a spodní hranou vnitř-
ní části horní pásnice. Na vnitřní hraně 
stojiny hlavního ocelového nosníku jsou 
navařeny trny Ø 22 mm, které jej spřa-
hují s betonovou deskou. V místě py-
lonu hlavní nosníky pylonem prochází. 
Spolupůsobení mezi ocelovou a beto-
novou částí je uskutečněno spřahova-
cími trny a betonářskou výztuží.

Ocelové příčníky jsou umístěny v po-
délném směru mezi opěrou OP1 a pilí-
řem P3 po 4 m, od pilíře P3 dále jsou 
příčníky rozmístěny po  vzdálenostech 
3,8 m, délka příčníků je cca 11 m. Spodní 

pásnice příčníku je navařena ke  spodní 
pásnici hlavního nosníku. Půdorysný pře-
chod spodních pásnic je plynulý v polo-
měru 150 mm. Tento rádius je vytvořen 
na spodní pásnici příčníku. Horní pásnice 
příčníku a stojina jsou navařeny ke stojině 
hlavního nosníku. Horní pásnice je na dél-
ce 9 m ve sklonu 2,5 %, ve zbývajících 
2 m je pak v opačném sklonu 4 %. Pás-
nice je tloušťky 20 mm a šířky 350 mm. 
Spodní pásnice je v konstantním sklonu 
a je tloušťky 25 mm a šířky 350 mm. Sto-
jina příčníku má tloušťku 10 mm a pro-
měnnou výšku od 711 mm do 823 mm. 
Všechny příčníky jsou konstantních roz-
měrů, pouze příčníky kolem pylonu ma-
jí horní i  spodní pásnice tlustší o 10 mm. 
Příčníky jsou spřaženy s betonovou částí 
mostovky pomocí spřahovacích trnů, kte-
ré jsou navařeny na horní pásnici.

Spřažená železobetonová des-
ka ocelové konstrukce je sestavena 
z prefabrikovaných filigránů dodatečně 
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Obr. 11 Příčný řez podpěrou P3
Obr. 10 Ocelové prvky pro kotvení závěsů a) podélný řez b) půdorys
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Obr. 18 Dodatečně předpjatá konstrukce
Obr. 11 Příčný řez podpěrou P3
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spřažených s  monolitickým betonem 
(obr. 16 a 17) a má konstantní tloušťku 
300 mm. Mezi ocelovými příčníky u py-
lonu P2 má deska, s ohledem na zvý-
šené namáhání, tloušťku 450  mm. 
Spřažená deska je s pylonem P2 spo-
jena monoliticky, vyčnívající výztuž py-
lonu je propojena s výztuží monolitické 
mostovkové desky.

Monolitický dodatečně předepnu-
tý dvojtrám začíná v poli ve vzdálenos-
ti 7  m od  podpěry P4 (obr.  14 a  15). 
V délce 3 m je spojen s ocelovou nos-
nou konstrukcí pomocí spřahovacích 
trnů. Betonový dvojtrám začíná za po-
sledním ocelovým příčníkem, který za-
jišťuje příčnou tuhost spojení.

Trámy jsou vzájemně spojeny že-
lezobetonovou mostovkovou deskou 
proměnné tloušťky, která se v  dél-
ce 3  m mění od  450  mm ve  vetknu-
tí do 350 mm ve středu. Délka střední 
části desky se mění podle proměn-
né šířky mostu, která je od  10,93 
do  11,7  m. Současně zde dochází 
k  překlápění silnice z  pravostranného 
sklonu 2,5 % na levostranný sklon 5 %.

Monolitický dvojtrám je nepřímo, 
prostřednictvím monolitických příč-
níků, uložen na  dvojicích hrncových 
ložisek podepřených dvojicí sloupů 
(obr. 18 a  19). Dvojtrám je z  beto-
nu C45/55  - XF2, XD1, XC3 a  je pře-
depnut kabely z oceli Y 1860 S7-15.7. 

Kabely, které mají mrtvé kotvy situova-
né v místě přesahu ocelové a betonové 
konstrukce, jsou jednostranně napína-
né od opěry OP7. V každém trámu jsou 
vedeny čtyři kabely tvořené 19 předpí-
nacími lany (obr. 20).

Závěsy
První tři pole jsou na vnějších okrajích 
zavěšena na  2 × 2 × 5 závěsech sy-
metricky uspořádaných k  ose pylonu. 
Závěsy v hlavním poli svírají s pylonem 
úhel 65˚, závěsy na opačné straně sví-
rají s pylonem úhel 64˚ (obr. 21). Lana 
délek od 9,4 do 41,3 m byla na stavbu 
dodávána v celku namotaná na cívky.

Při stavbě byly použity závěsy ty-
pu OVM (Parallel Wire Stay Cable Sys-
tem) vyráběné firmou Liuzhou OVM 
Machinery CO., Ltd., a u nás dodáva-
né firmou Dywidag [1] (obr.  22). Jsou 
tvořeny 73 rovnoběžnými galvanizova-
nými lany Ø 7 mm. Jsou dále chráně-
ny dvěma vrstvami polyethylenu, vnitřní 
černé a  vnější světle šedé barvy. La-
na pevnosti 1 670 MPa jsou ukotvena 
v koncovkách umožňujících jejich kot-
vení pomocí vidlic (fork) i maticí (nut).

U pylonu jsou závěsy kotveny vidli-
cí, která je přes čep ukotvena do ple-
chu přípravku zabetonovaného v py-
lonu. U  dolního kotvení se matice 
opírá o silnostěnnou trubku navařenou 
do kotevního plechu, který je napojen 

na  lokálně zesílenou stojinu nosní-
ku. Detaily jsou navrženy tak, aby by-
lo v případě potřeby možné síly v zá-
věsech upravit, popř. aby bylo možné 
závěsy vyměnit.

Při montáži každého závěsu by-
la nejdříve nasazena horní vidlice 
na  kotevní plech vyčnívající z  pylo-
nu a  následně byl dolní konec vlo-
žen do  vodicí trubky dolní kotvy 
(obr. 23). Nakonec byl závěs tahem 
přepínacích tyčí zakotvených v  ko-
tevním plechu vtažen do trubky, by-
la osazena kotevní matka a  napětí 
bylo upraveno podle požadavku pro-
jektu (obr. 24).

Příslušenství
Na mostě jsou revizní chodníky šířky 
minimálně 750 mm s mostními svo-
didly ZSKLS-I/H2. Na  vnějším okra-
ji říms jsou mostní zábradlí se svislou 
výplní doplněna nad elektrifikovaný-
mi tratěmi protidotykovými zábranami 
z průhledného polykarbonátu. Vozov-
ka je dvouvrstvá a její celková tloušť-
ka je 90 mm. Na obou opěrách jsou 
hřebenové mostní závěry WP 180  
(± 90 mm) a WP 250 (± 125 mm).

Podélné svody odvodnění jsou ve-
deny tak, aby nenarušovaly vnější po-
hledovou linii, tj. mezi vnějšími po-
hledovými trámy s vyústěním u obou 
krajních opěr.

Obr. 20 Napojení betonové konstrukce na ocelovou, vedení kabelů

ŘEZ  B ŘEZ  CŘEZ  A

23,0023,00 18,00

A B C

Beton
Ocel

4,00
3,00

4,00 4,00
3,00

9 Průchod krajního ocelového nosníku pylonem 10 Ocelové prvky pro kotvení 
závěsů: a) podélný řez, b) půdorys 11 Podepření mostovky na podpěře P3 
12 Výztuž vrubového kloubu 13 Ocelová konstrukce zavěšené části viaduktu 
14 Spojení ocelové a betonové mostovky – pohled shora 15 Spojení ocelové 
a betonové mostovky – boční pohled 16 Prefabrikované prvky – filigrány  
17 Výztuž prefabrikovaných prvků – filigránů 18 Příčný řez mostovkou 
v krajních polích 4 až 6 19 Krajní pole 20 Spojení betonové konstrukce 
s ocelovou, vedení kabelů: příčné řezy a podélný řez trámem ❚  9 Passing of 
the steel edge girder through the pylon 10 Steel members for anchoring the 
stays: a) elevation, b) plan 11 Supporting of the deck on the pier P3  
12 Reinforcement of the concrete hinge 13 Steel structure of the suspended 
bridge section 14 Connection of the steel and concrete deck – aerial view  
15 Connection of the steel and concrete deck – side view 16 Precast 
members 17 Reinforcement of the precast members 18 Cross-section  
of the deck at the approach spans 4 to 6 19 Approach spans  
20 Connection of the concrete and steel structure, layout of tendons: 
sections A, B, C and longitudinal section of the girder
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Obr. 18 Dodatečně předpjatá konstrukce
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POSTUP VÝSTAVBY
Výstavba viaduktu byla rozdělena do tří 
základních fází. V první fázi byly vybe-
tonovány prvky spodní stavby včetně 
pilotového založení. Poté byly rozmís-
těny podpěry pro montáž ocelové kon-
strukce a byla postavena skruž pro be-
tonáž dvoutrámové monolitické části 
(obr. 25a).

V  druhé fázi byly uloženy a  ná-
sledně vzájemně svařeny montáž-
ní dílce ocelové konstrukce. Násle-
dovala postupná betonáž pylonu, 
při níž byly podélné ocelové nosní-
ky mostovky a kotevní prvky závěsů 
postupně zabetonovány. Současně 
byla vybetonována a  následně pře-
depnuta monolitická dvoutrámová 
část (obr. 25b). Po spojení ocelových 
nosníků s pylonem a dvoutrámovou 
konstrukcí byly montážní podpěry 
u opěry OP1, pylonu P2 a podpěry 
P3 odstraněny.

V poslední, třetí fázi byla vybetono-
vána spřažená deska zavěšené části 
mostu. Po 14 dnech od betonáže des-
ky byly závěsy napnuty v pořadí od nej-
kratšího po nejdelší (obr. 25c a 26), čímž 
se konstrukce zvedla od  montážních 
podpěr, které pak bylo možné odstra-
nit. Na závěr bylo osazeno mostní pří-
slušenství.

L

Ø76,00
Ø82,00

73 galvanizovaných drátů Ø 7 mm

Vnější světle šedá PE vrstva
Vnitřní černá PE vrstva

Obr. 22 Závěsy

Obr. 25 Postup stavby
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Ø76,00
Ø82,00

73 galvanizovaných drátů Ø 7 mm

Vnější světle šedá PE vrstva
Vnitřní černá PE vrstva

Obr. 22 Závěsy
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 Obr. 27 Výpočtový model 

nahrazujících skutečné uložení na dvo-
jici ložisek. Mezilehlé pilíře včetně py-
lonu jsou v  patě rámově spojeny se 
základem. Spojení nosné konstrukce 
s pylonem je rámové, s ostatními pod-
pěrami kloubové. U podpěry P3 klou-
bový spoj představuje vrubový kloub, 
u  zbylých podpěr klouby představují 
hrncová podélně posuvná a všesměr-
ná ložiska. Pro simulování hlubinného 
založení konstrukce byly pod základem 
pylonu a podpěry P3 namodelovány pi-
loty, které jsou ve  vodorovném smě-
ru podepřeny pružnými podporami, 

21 Závěsy OMV 22 Závěs OMV: a) příčný řez, b) uspořádání kabelu 23 Montáž závěsu  
OMV 24 Napínání závěsu 25 a), b), c) Postup stavby OMV 26 Viadukt při napínání závěsů  
27 Výpočtový model 28 Deformace mostovky ❚  21 OMV stay cables 22 OMV stay cable:  
a) cross–section, b) cable arrangement 23 OMV stay cable erection 24 OMV stay cable 
tensioning 25 a), b), c) Construction sequences 26 Viaduct during stay cable tensioning  
27 Calculation model 28 Deformation of the deck

27

28

STATICKÝ VÝPOČET
Globální analýza konstrukce byla pro-
vedena na prostorovém modelu vytvo-
řeném v programovém prostředí Midas 
Civil (obr.  27). Spodní stavba mode-
lu (podpěry, základy, piloty) je tvořena 
prutovými prvky, mostovka je tvořena 

roštem sestaveným z  prutů a  vystihu-
jícím působení podélných a  příčných 
ocelových nosníků a předpjatých trámů 
a příčníků. Mostovková deska je mode-
lována deskostěnovými prvky.

Uložení konstrukce na opěry je vysti-
ženo pomocí nekonečně tuhých ramen, 
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jejichž tuhosti jsou stanoveny z modu-
lu reakce podloží kh dle inženýrskogeo-
logického průzkumu. Pod základy zby-
lých podpěr je použita pilotová náhrada 
o délce 3,5 m.

Statický model popsal postup vý-
stavby, postupnou změnu statického 
působení a vliv dotvarování a smršťo-
vání betonu. Síly v závěsech a vedení 
a velikost předpětí byly navrženy tak, 
aby vyrovnaly statické účinky od zatí-
žení stálého (obr. 28). Byla tak navrže-
na tvarově stálá konstrukce vyznačující 
se minimálním přerozdělením vnitřních 
sil. Dlouhodobé deformace od dotva-
rování a  smršťování betonu byly eli-
minovány geometrickým nadvýšením 
mostovky.

Po  dokončení výstavby byly 
na  konečném modelu vyhodnoce-
ny účinky jednotlivých zatěžovacích 

stavů, pohyblivého zatížení a pokle-
sů podpor. 

Aerodynamická stabilita
Pro posouzení dynamické odezvy 
konstrukce byly nejdříve určeny vlast-
ní tvary a  frekvence (obr.  29). Diver-
gence a  flutter jsou nestability, které 
se vyskytují, pokud rychlost větru pře-
sáhne kritickou hodnotu. Pro ověření 
aerodynamické stability mostovky byly 
použity dva postupy. V prvním postu-
pu byla kritická rychlost větru 153 m/s 
určena metodou Klöppel/Thieleho [2], 
ve druhém postupu byla kritická rych-
lost větru 200 m/s stanovena dle Sel-
berga [3]. Na závěr byla ověřena kri-
téria dle normy EN 1991-1-4 příloha 
E článek E.4.

I když podle kritérií ČSN EN 1991-
1-4 je konstrukce náchylná k  flutteru, 

ve výpočtech bylo prokázáno, že hod-
nota kritické rychlosti, při níž by byla 
konstrukce nestabilní, daleko převyšu-
je střední rychlost 25 m/s působícího 
větru. Způsob výpočtu podle Klöppel/
Thieleho je více na stranu nebezpeč-
nou, jelikož při tomto výpočtu se uva-
žuje i  s  tvarem příčného řezu mos-
tovky. Minimální, a  tedy rozhodující 
hodnota kritické rychlosti větru je vy-
počtena pro první svislé ohybové 
a torzní vlastní tvary.

Posouzení exponovaných detailů
Detailně posouzeny byly zejména pří-
poje kotevních prvků závěsů na  po-
délné ocelové nosníky a  na  pylon. 
Posouzení ukotvení bylo provede-
no pomocí deskostěnového modelu 
programem Midas. Konstrukční de-
tail byl posouzen na  zatížení silami 

 

Obr. 28a     
 

Obr. 28b   
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působícími v nejvíce namáhaném zá-
věsu. Byly sledovány tři zatěžova-
cí stavy:
• síly v charakteristické kombinaci, 
• síly v  závěsech v  mezním stavu 

únosnosti,
• síly od  závěsů, které odpovídaly 

únosnosti závěsů. 
Tím byl prověřen i  stav, který proká-
zal, že detail ukotvení závěsů má větší 
únosnost než samotný závěs. Zatím-
co v mezním stavu únosnosti a v mez-
ním stavu porušení závěsů model zo-
hledňuje i plastické chování materiálu, 
v mezním stavu použitelnosti k plastic-
kému chování nedochází a materiál se 
chová pružně.

ZÁVĚR
Statické a  dynamické zkoušky potvrdily 
předpoklady výpočtů i kvalitu provedení. 
Konstrukce, která byla otevřena v červen-
ci letošního roku, účelně kombinuje kon-
strukční ocel a beton. Ocelová konstruk-
ce hlavních polí umožnila jednoduchou 
montáž nad železnicí, předpjatý beton 
krajních polí přispěl k ekonomii stavby.

Zavěšení mostovky umožnilo navrh-
nout lehkou a  transparentní konstrukci 
minimální stavební výšky. Vhodným ná-
vrhem příčného řezu se podařilo zreali-
zovat úspornou konstrukci jednotného 
uspořádání, která sice vytváří výraznou 
architekturu, avšak krajinu nepřehlušuje, 
nýbrž doplňuje (obr. 30 a 31).

Hlavní projektant mostu Projekční kancelář PRIS,  
spol. s r. o.

Projektant pylonu 
a ocelové konstrukce

Stráský, Hustý a partneři, 
s. r. o.
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Dokončení výstavby
Silnice Group, a. s.  
(za SDS Exmost, spol. 
s r. o.)

Dodavatel ocelové 
konstrukce

OK Třebestovice, a. s.

Dodavatel pilotového 
založení

Zakládání staveb, a. s.
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Hněvín ❚  29 a), b) First bending and torsional 
modes and frequencies 30 Viaduct Mariánské 
Radčice before completion 31 Viaduct 
Mariánské Radčice, Regional museum  
in Most and the Hněvín castle
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