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Se stavbou mostu, který by spojoval břehy Vltavy,
bylo počítáno již v roce 1941, vzhledem k válečnému
vývoji však ke stavbě nedošlo. Nová soutěž na výstavbu
mostu proběhla v roce 1954 a jako nejvhodnější byl
vybrán návrh architektů Ing. Zemana, Ing. Schindlera
a Ing. arch. Kohouta s ocelovým plnostěnným obloukem.
Se stavbou se započalo v roce 1957 a trvala až do roku 1967.
Délka mostu činí 542,91 m. Hlavní oblouk má rozpětí 379,60 m
mezi pilíři a 330 m mezi klouby, které mají vzepětí 42,5 m. V době
svého vzniku byl Žďákovský most největším prostým plnostěnným
dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem nejen u nás, ale vůbec na
celém světě. Hmotnost oblouku je 3 100 tun, hmotnost veškeré použité oceli pak 4 116 tun.

Žďákovský obloukový most

Plán emise pamětních mincí
v letech 2011–2015

Gotický most
v Písku
Renesanční most
ve Stříbře

Zlaté mince
Nominál: 5 000 Kč
Tematické zaměření: „Mosty České republiky“

Barokní most
v Náměšti nad Oslavou

Rok

Název

2011

Gotický most v Písku

2011

Renesanční most ve Stříbře

2012

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

2012

Negrelliho viadukt v Praze

2013

Dřevěný most v Lenoře

2013

Železniční most v Žampachu

2014

Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov

2014

Železobetonový most v Karviné-Darkově

2015

Žďákovský obloukový most

2015

Mariánský most v Ústí nad Labem

Negrelliho viadukt
v Praze
Dřevěný most
v Lenoře
Železniční most
v Žampachu
Jizerský most na trati
Tanvald-Harrachov
Železobetonový most
v Karviné-Darkově

Parametry zlaté mince
Všechny mince cyklu „Mosty České republiky“ jsou vyrobeny ze zlata o ryzosti 999.9. Jejich hmotnost činí
½ troyské unce, tj. 15,55 gramů, a jejich průměr je 28 mm. Mince se vydávají ve dvojím provedení ražby
– v běžné kvalitě, u které je celá plocha mince stejně leštěna, a ve špičkové kvalitě s leštěným mincovním
polem a matovaným reliéfem.

Žďákovský
obloukový most
Mariánský most
v Ústí nad Labem
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