
 

 

 

      

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  
MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 

 

Předmět: Matematika 

Téma: Aritmetická posloupnost, pravoúhlý trojúhelník 

Věk žáků: 16 - 19 

Časová dotace: 30 minut 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
kalkulačka 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- aritmetická posloupnost 
- goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 
- Pythagorova věta 
- osvojení pojmů mostní závěs, mostovka, pylon 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- rozvoj čtenářské gramotnosti žáka 
- čtení dat z konstrukční předlohy 
- aplikace posloupnosti  
- aplikace výpočtů v pravoúhlém trojúhelníku 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Stavební praxe mostů 

Zdroje: https://www.casopisstavebnictvi.cz/zaveseny-most-pres-odru_A1613_I24  

Autor: 
 
Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D. 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K zajímavým stavbám roku 2008 patří beze sporu i dálniční most přes řeku Odru a přes Antošovické jezero, 

obr. 1. Konstrukce je zavěšena z každé strany 14 závěsy na jediném pylonu v podélné ose mostu, obr. 2. 

Závěsy mají délky od 23 m do 99 m a na vzdálenost mezi jejich zakotveními na pylonu je 1,2 m. Pylon 

o celkové výšce 46,81 m vyčnívá 37,5 m nad mostovku. Další údaje jsou na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Užitím posloupnosti vypočtěte vzdálenost symetrického ukotvení závěsů na mostovce. 

b) V jaké výšce nad mostovkou jsou ukotveny nejkratší závěsy? 

c) Pod jakým úhlem od pylonu jsou zavěšeny nejkratší a nejdelší závěsy? 

 

Obrázek 1 – Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero 
(zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/zaveseny-most-pres-odru_A1613_I24 ) 

Obrázek 2 – Podélný řez zavěšeného pole mostu 
(zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/zaveseny-most-pres-odru_A1613_I24 ) 
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METODICKÉ POKYNY  
PL je vhodné zadat jako samostatnou práci žáka. 

Problém a) lze řešit i jinak, proto je v zadání cílený požadavek užitím aritmetické posloupnosti. 

VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Protože ukotvení závěsů je symetrické, vzdálenost mezi sousedními dvěma je vždy stejná. Označme tuto 

vzdálenost d. Z obrázku 2 vidíme, že umístění nejkratšího závěsu je ve vzdálenosti 11,21 m. Postupujeme-li 

v tomto směru k nejdelšímu závěsu, který je od pylonu ve vzdálenosti 78,72 + 11,21 = 89,93 m, pak 

vzdálenosti všech závěsů od pylonu tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí d. Proto 𝑎1 = 11,21, 𝑎14 =

89,93 a platí 𝑎14 = 𝑎1 + 13𝑑, odkud vyjádříme diferenci a dosadíme 

𝑑 =
𝑎14 − 𝑎1

13
 

𝑑 =
89,93 − 11,21

13
≈ 6,06 

Závěsné kabely jsou ukotveny v mostovce po 6,06 metrech. 

Potřebnou vzdálenost vypočítáme užitím Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku, ve kterém je 

přeponou nejkratší závěs a kratší odvěsnou vzdálenost ukotvení tohoto závěsu od pylonu. Označíme-li 

hledanou délku x, pak platí 

𝑥2 = 232 − 11,212  ⟹ 𝑥 ≈ 20,08. 

První závěsy na pylonu jsou ukotveny 20,08 metrů nad mostovkou. 

Také při řešení této úlohy vystačíme s pravoúhlým trojúhelníkem, kde tentokrát využijeme goniometrické 

funkce. Pro případ nejkratšího závěsu použijeme stejný trojúhelník jako v předcházejícím výpočtu. 

Označíme-li hledaný úhel α, pak  

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
11,21

23
⟹  𝛼 ≈ 29°10´ 

Analogicky řešíme i odchylku nejdelšího závěsu, označme ji β. Přeponou pravoúhlého trojúhelníka je jeho 

délka, kratší odvěsnou vzdálenost 89,93 m. 

𝑠𝑖𝑛𝛽 =
89,93

99
 ⟹  𝛽 ≈ 65°17´ 

 

 


