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Visegrád, 2014. november 26. 

               

és kerékpáros hidak tervezése 



TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK HÍDJAI 

 Feladatok, lehetőségek 

     EU finanszírozásból jelentős kerékpáros út és turisztikai célú városi út, híd   

építése tart/várható, 

      

 A híd tervezés lépései: 

 Tanulmánytervek (amennyiben van rá igény/pénzügyi keret/idő) 

 Engedélyezési tervek és TENDER 

 vagy 

 Tender és/vagy Kiviteli tervek 

 majd 

 Gyártmánytervek 

 Technológiai tervek  

 Engedélyek, kapcsolódó szakági tervek 

 

 



KÖVETELMÉNYEK 

 Kötelező 

 Geometriai igényeknek megfelelés 

 Szabványossági követelmények 

 Útpálya szélesség, magassági vezetés 

 Szakhatóságok, különösen VÍZÜGY igényei 

 Engedélyek 

 Szilárdsági, alakváltozási megfelelés biztosítása 

Esetleges (rendkívüli) igények 

 Földrengéssel szembeni ellenállóság (50 m nyílás felett vizsgálandó) 

 Például: Ellenálló legyen egy esetleges hajóütközésnek (Bajai kerékpáros híd esetében) 

 Dinamikai komfort fokozat figyelembe vétele 

 Esztétikai igények 

 Az új híd legyen a legjobban „tájba” illeszkedő, ne domináljon 

 Karcsúság, transzparencia 

 Technológiai igények 

 Optimális építési mód kiválasztása, kontrolja 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

     Magyarországon 

                       HÍD:    Szerkezeti rendszer:    megépítés éve: 

 Salgótarján – vasút feletti híd:   „kosárfüles” alsópályás ívhíd   megépült 2004 

 Budapest, Lakatos utca gyalogos felüljáró:  acél keret híd     megépült 2007 

 Budapest, Ferihegy I. mh. gyalogos felüljáró:  ferdekábeles acél híd    megépült 2007 

 M6 ap. 296 kmsz.:    acél keret híd     megépült 2008 

 Körmend vasútállomás feletti gyalogos felüljáró:   ívekkel merevített többtámaszú acél híd    megépült 2014 

 Bajai kerékpáros híd:    felsőpályás ívhíd    megépült 2014 

 Hatvan, Zagyva szigeti kerékpáros kalandpark (épül): ferdekábeles hídjai    várható: 2014 

 Tamási kerékpáros fahíd (jövőre épül):  alsópályás fa ívhíd     várható: 2015 

 Solti vasúti acél híd fa pályával kerékpáros híddá átépítése  acél rácsos tartó, fa pályával   várható: 2015 

 Szombathelyi csónakázó tó hídja (épül)  befogott acél gerenda    várható: 2015 

 Hatvan 3-21 csomópont kerékpáros műtárgyai (épül) egyedi vasbeton kerethidak (épül)   várható: 2015 

 Tisza tavi kerékpáros hidak: 

  Tiszafüredi Tisza híd kerékpáros szélesítése konzolokra helyezett új felszerkezettel    KIVITELI TERV 

  Tiszafüredi vízépítési műtárgy nyitható gyalogos hídja       KIVITELI TERV 

  Tisza tavi kerékpárhidak - folytatólagos többtámaszú ívek     ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 Kisoroszi Duna-ág híd         ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 

 további cca. 30 tanulmányterv cca. 10 helyszínen 

 

 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

     külföldön 

 

  HÍD:    Szerkezeti rendszer:    megépítés éve: 

 

 Németország, Hassmersheim, Neckar folyó hídja: ferdekábeles acél híd     megépült 2014 

 

 Szlovénia, Maribor, Dráva híd:   többtámaszú, egyedi ívhíd    TANULMÁNYTERV 



2004 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Salgótarján – vasút feletti 

Magyarország első kosárfüles ívhídja. Nyitott „I” keresztmetszetű ívtartó.  Támaszköz:  36,00 m 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Budapest - Lakatos utca 
2007 

Folytatólagos acél gerenda, „V” támaszokkal, keret-hatás. 

Váltott pálya: alsó-felső pálya váltás, űrszelvényt követve.  

Támaszköz:  15,04 m + 27,50 m + 18,54 m 

 



2007 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Budapest - Ferihegy 

Folytatólagos acél gerenda, ferde kábelekkel merevítve.                                       Támaszköz:  18,00 m + 43,00 m  



2008 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

M6 autópálya - 296 

Kerethíd, mezőközépen l/90-es karcsúság!  

8,91 m + 40,66 m + 8,93 m 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 

Folytatólagos acél gerenda, a nagyobb nyílásokban ívekkel merevítve. Támaszköz: 27.00 + 21.00+  39.00 m  



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 

Süllyesztett, együttdolgozó beton pálya, fűthető járófelület. 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 



2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Körmend – vasút feletti híd 



felsőpályás ívhíd, kibetonozott acélcső főtartó (megépült) 

Baja Város Önkormányzata pályázni kíván a DAOP-

2.1.1/G-11 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és 

attrakciók fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán „Baja 

fesztivál város turisztikai infrastruktúrájának komplex 

fejlesztése” címmel, mely keretein belül egy a Petőfi-

szigetet és a Pandúr-szigetet összekötő hidat, mint 

turisztikai attrakciót hoznának létre. 

Ennek során kereszteznék a Türr átvágást (helyi nevén 

Tejes), mely egy mesterséges vízi út a Petőfi-sziget és a 

Pandúr-sziget között. A csatorna egyben az Alsó-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság üzemi illetve téli kikötőjeként is 

szolgál jelentős parkoló és áthaladó hajó forgalommal. Az 

árvízi víz-szint gyakorlatilag a rézsű-él tetejéig feltölti a 

csatorna medrét.  A jelen tervdokumentációban bemutatott 

verzió megoldást kínál a kerékpárút és a gyalogos 

forgalom átvezetésére a csatorna felett fix esztétikus 

hídszerkezettel, amire méltán lehet büszke Baja Városa. 

 

 

2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Helyszín 



Vízállás 

Hajózhatóság 

Vízállás és hajózhatóság 

 

- 700 cm-es vízállás felett csak ha szükséges akkor futnak ki 

a hajók. 

- 800 cm-es bajai vízszint felett csak a jégtörő fut ki jeges ár 

esetén, de előfordulhat olyan eset is, hogy a kitűzőnek is ki 

kell futni.  

- 800 cm felett zárlat van és csak különleges engedéllyel 

futhatnak ki a hajók (kivéve a jégtörőhajókat jeges árvíz 

esetén). 

- Az ADUKÖVIZIG legmagasabb hajója a Jégtörő XI es, 

melynek árboca a víztől számítva 8 m magas. 

- A kitűző hajók, amelyek minden nap kifutnak, 6 m 

magasak. 

Az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály adatszolgáltatása 

17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá 

nyilvánításáról szerint: 

Bajai vízmérce 

 Helye:    Duna 1478,7 fkm jobb part 

 „0” pontja:    80,99 mB.f. 

 Hajózási nagyvízszint (HNV): 801 cm 

 Hajózási kisvízszint (LKHV): 118 cm 

 VI/C hajóút legkisebb űrszelvény magassága: 7,00 – 9,50m 

 Türr István híd űrszelvény magassága: 8,20 m (HNV felett, a III. és IV. pillér között). 

 Türr István híd űrszelvény magassága: 8,41 m (HNV felett, a II. és III. pillér között). 

 

 Duna híd hajózási űrszelvénye 60*16,70 a „0”-hoz viszonyítva. 

 Előírás szerinti hajózsilip hasznos szélessége: 36 m. 

 Kikötői burkolat szintje: 90,26 mBf. ez 927 cm-es vízállásnak felel meg. 

  

Az új(2007) DB megállapítása óta az alábbiak értékek érvényesek: 

Bajai vízmérce 

 Helye:    Duna 1478,7 fkm jobb part 

 „0” pontja:    80,99 mB.f. 

 Észlelt /LNV/ (jeges) =:  1037 cm 

 MÁSZ:    987 cm 

 Észlelt LNV (jégmentes):  976 cm 

 Hajózási nagyvízszint (HNV): 801 cm 

 Hajózási kisvízszint (DB.2004): 108 cm 

 Észlelt LKV:    51 cm 

  

Tájékoztatásul megadjuk, hogy a 2010. évi árvíz idején Bajai 850 cm-nél lett elrendelve a hajózási zárlat, amely azonban a védekezésben részt 

vevő egységekre nem vonatkozik! 

  

Amennyiben tervezett híd a Türr-átvágás 0+400 szelvényében kerül megvalósításra, a következőek figyelembevételével kell a minimális 

hajózási űrszelvényt biztosítani: 

A tervezett hídra vonatkozó, a tervezés és a megvalósítás során figyelembe veendő 147/2010 (IV.29.) Korm. r. 1. mellékletének 2.2.9.1. és 2.2.9.2. 

pontjai szerinti meghatározott feltételeket vizsgálva nem merülhet fel az engedélyezést kizáró körülmény abban az esetben, ha a híd alsó élére 

vonatkozó magassági értékek számításánál a 11/210. (IV.28.) KvVM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintet (MÁSZ) veszik figyelembe. 

Ebben az esetben a híd alsó élének magasságára vonatkozó előírás a következőképp alakulhat: Bajai vízmérce "0" + MÁSZ + előírt magassági 

biztonság = 80.99+9.87+1 = 91.86 mBf. Íves kialakítású hídról lévén szó, a hídszerkezet (hajózási űrszelvényben értelmezett) legalsó pontja is 

legalább 30 cm-rel a MÁSZ felett kell hogy legyen. 

2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Helyszín – vízügyi kötöttségek 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



A híd szerkezeti rendszere: A szerkezet alapvetően három hídszerkezetből áll. A két szélső híd othotróp 

pályalemezes, felsőpályás egynyílású, kéttámaszú szerkezetek. A közbenső egy "network" rendszerű függesztéssel 

merevített acélszerkezetű ívhíd. 

A hidak pályaszerkezete a hossz- és kereszttengelyekre szimmetrikusak.  

A szerkezeti magasság: 35 cm. Az ív sugara tengelyben 40 m. Az ív és a merevítő tartó kör keresztmetszettel 

készül. Az ív tetőpontjának magassága a merevítő tartó felett 9.40 m. 

  

A szerkezet főbb adatai: 

 A híd hossza:   64.50 m. 

 Támaszköz:   6.39 m + 51.73 m + 6.39 m. 

 Szabadnyílás a Sugovica fölött:   51.73 m. 

 A szerkezet szélessége:   3.40 m. 

  

A híd alatti szabadon tartandó űrszelvény biztosítása: 

Az ívhíd a két pilonon függőlegesen felfelé megemelhető, így, az áthaladó hajóforgalom ideje alatt biztosítva az 

előírt 20 m x 9,5 m-es hajózási űrszelvényt. A hidat ebben az állapotában a pilon melletti ellensúly és a gépészet 

együttesen tartja. Az ellensúly egy feltölthető tartály mely vízzel telve felhúzza a hídszerkezetet. Az emeléshez 

szükséges kiegészítő gépészeti berendezést: a szivattyúkat a két pilonba lehet elhelyezni. 

A szerkezet előnye a többi változattal szemben, hogy nem kell a mederbe alapokat készíteni, így a költséges 

mélyalapozási munkák elkerülhetőek. 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 

Salford Quays lift bridge 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



A híd szerkezeti rendszere: Othotróp pályalemezes, 

alsópályás háromnyílású, kétpilonos, acél, 

függesztett kábelhíd. 

A híd pályaszerkezete a hossz- és 

kereszttengelyekre szimmetrikus.  

Az acélpilonok magassága az alépítmény felső 

síkjától 17,30 m, a pályaszerkezet tetejétől 13,15 m. 

A felfüggesztések távolsága 3,56 m, így a teljes 

szerkezet 41 helyen van a pilonokra feszített 

kábelekre felfüggesztve. A pilonok a partok felé 

dőlnek, a dőlési szögük a függőlegessel 5°-os, az 

íves pályaszerkezethez viszonyítottan 1°-osak. 

  

A szerkezet főbb adatai: 

A híd hossza:   

 150.00 m. 

Támaszköz:   

  37.50 m + 75.0 m + 37.50 m. 

Szabadnyílás a Sugovica fölött:  74.13 m. 

A szerkezet szélessége:  

 3.40 m. 

  

A híd alatti szabadon tartandó űrszelvény 

biztosítása: 

A függesztett kábelhíd kialakításban biztosítja az 

előírt 20 m x 9,5 m-es hajózási űrszelvényt. 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – tanulmánytervek  2012 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 0.0 2012 



A híd szerkezeti rendszere: Acél csövekből 

kialakított, felsőpályás egy nyílású ívhíd. 

A híd pályaszerkezete a hossz- és 

kereszttengelyekre szimmetrikus.  

Az acélcsöveken támaszkodó útpálya legnagyobb 

magassága a terep síkjától ~10 m. A pályaszerkezet 

az önsúllyal való takarékosság szempontjából 

készülhet fából, vagy tartósabb acél vagy vasbeton 

kialakítással (a tervezés során még eldöntendő). 

A szerkezet főbb adatai: 

A híd hossza:  

  94.00 m. 

Támaszköz:   

  7.30 m + 74.0 m + 7.30 m. 

Szabadnyílás Türr átvágás fölött: 72.40 m. 

A szerkezet szélessége:  

 5.20 m (a kilátó szakaszán 7.20m). 

  

A híd alatti szabadon tartandó űrszelvény 

biztosítása: 

A híd szerkezeti kialakítása biztosítja az 

Vízügy által előírt 20 m x 7,5 m-es hajózási 

űrszelvényt a jégtörő hajóknak (a kért 0,50 m-

es biztonsággal) és a 36,0 mx7,50 m-es 

széles vízi utat a legnagyobb hajózási vízszint 

esetén. 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1.0 2012 



Passerelle Simone-de-Beauvoir 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1. széria – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 



Melkweg Bridge in Purmerend 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1. széria – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1. széria – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1.4 2013 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1.4 2013 



Litkey féle lefinomultabb 

 

 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1.4 2013 



Passerelle de la Paix 2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1. széria – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 



Baja Város Önkormányzata pályázni kíván a DAOP-

2.1.1/G-11 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és 

attrakciók fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán „Baja 

fesztivál város turisztikai infrastruktúrájának komplex 

fejlesztése” címmel, mely keretein belül egy a Petőfi-

szigetet és a Pandúr-szigetet összekötő hidat, mint 

turisztikai attrakciót hoznának létre. 

Ennek során kereszteznék a Türr átvágást (helyi nevén 

Tejes), mely egy mesterséges vízi út a Petőfi-sziget és a 

Pandúr-sziget között. A csatorna egyben az Alsó-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság üzemi illetve téli kikötőjeként is 

szolgál jelentős parkoló és áthaladó hajó forgalommal. Az 

árvízi víz-szint gyakorlatilag a rézsű-él tetejéig feltölti a 

csatorna medrét.  A jelen tervdokumentációban bemutatott 

verzió megoldást kínál a kerékpárút és a gyalogos 

forgalom átvezetésére a csatorna felett fix esztétikus 

hídszerkezettel, amire méltán lehet büszke Baja Városa. 

 

 

2014 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Helyszín - másodszor 



Megbízói kérés (motiváció): 

Mindössze a szerkezet JELLEGE szempontjából volt „példa”, 

Még a szerkezeti rendszer és az anyaghasználat is más esetünkben. 

 

 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Baja - Türr István-átvágás 

Előzmények – engedélyezési terv 1. széria – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 



BAJA - ÚT KAPCSOLATOK 

    kerékpáros fő-irány 

    gyalogos-kerékpáros „oldalág” 



GEOMETRIA 

   A híd keresztmetszete 

3,50 m 

1
,4

0
 m

 



GEOMETRIA 

  A híd keresztmetszete 

  ROBOSZTUS és mégis KARCSÚ 

3,50 m 

1
,4

0
 m

 



HÍDSZERKEZET 

72,40 m 



Látványtervek: híd, útcsatlakozás, kerékpáros pihenő 
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Esztétika 2.0: korlát vs. mellvéd 



Megvilágítás terve 
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Egyedi vizualizáció -  Beyondvisual 
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Megvalósítás 2014 
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A híd próbaterhelése 



Az elkészült híd 2014 

Bajai kerékpáros híd:     felsőpályás ívhíd, kibetonozott acélcső főtartó (megépült) 



Játék a kereszt-tartókkal: domború – homorú humorú ÁTMENETEK 
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Baja - Türr István-átvágás 

Az elkészült híd 2014 
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Baja - Türr István-átvágás 

Az elkészült híd 2014 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 2014 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 
2014 

Két ferdekábeles hídszerkezet egy befüggesztett lemezzel összekötve.  
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 
2014 

Támaszközök:         Északi híd: 33.90 m + 25.67 m          Déli híd: 15.25 m + 36.00 m 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 2014 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 2014 

Utólagosan kibetonozott tartórács részletei. 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 
2014 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 
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Hatvan – Zagyva-folyó feletti kalandpark híd 
2014 

Támaszközök:         Északi híd: 33.90 m + 25.67 m          Déli híd: 15.25 m + 36.00 m 

Önsúlyra:      59,57 m            51,25 m 
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Tamási fa híd 
Épül:    2015-ben 

Alsópályás ragasztott fa ív-híd   Támaszköz: 22.56 m  



Solti felhagyott rácsos acél vasúti híd átépítése fa pályával 

 kerékpáros híddá 
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Solti felhagyott rácsos acél vasúti híd átépítése fa pályával

 kerékpáros híddá 

Alsópályás rácsos tartó, fa pályával. Támaszköz: 80,00 m  

Épül:    2015-ben 
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Solti felhagyott rácsos acél vasúti híd átépítése fa pályával

 kerékpáros híddá 

Alsópályás rácsos tartó, fa pályával. Támaszköz: 80,00 m  

Épül:    2015-ben 
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Szombathely – Csónakázó tó 
Engedélyezési terv: 2010, jelenleg épül 
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Tisza tavi kerékpárút műtárgyai 
2014 

Eger patak-híd 

Szomorka patak-híd 

Tisza-híd 

Tiszafüredi zsilip műtárgy 
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33. út - Tisza-tó 
2012 

Támaszközök:         8.45m + 50.72m + 4 x 47.43 m + 50.72 m + 8.45 m 
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Tiszafüredi Tisza-híd szélesítése 
Kiviteli terv: 2014 

Támaszközök:         34.11 + 68.50 + 68.50 + 68.50 + 34.10 m 
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Tiszafüredi Tisza-híd szélesítése 
2014 

Támaszközök:         34.11 + 68.50 + 68.50 + 68.50 + 34.10 m 
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Tisza-tó – Tiszafüredi zsilip műtárgy: nyitható híd 
2014 
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Németország, Hassmersheim 
2014 

Támaszközök:  42,64 + 146,32 + 33,24 m 
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Németország, Hassmersheim 
2014 

Támaszközök:  42,64 + 146,32 + 33,24 m 
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Németország, Hassmersheim 
2014 

Ferdekábeles híd, merevítő-tartó cca. l/300-as karcsúság!  
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Németország, Hassmersheim 2014 



GYALOGOS, KERÉKPÁROS HIDAK TERVEZÉSE 

Maribori Dráva-híd tanulmányterv 2010 

Tervezés éve:   2010 

Megbízó(k):   Municipality of Maribor 

Szerkezeti rendszer: ortotróp pályalemezes acél ívhíd 

Támaszköz:   45,70 m + 84,70 m (130,40 m) 

Pályabeosztás:   5,00 m (0,90 m + 3,20 m + 0,90 m) 

Szerkezeti magasság:  0,76 m 

Építész tervező  Palatium Studió 

French bridge Rome 2014 

Architects: OFFICINALEONARDO 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 
Pál Gábor 

www.specialterv.hu 


