
MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH 

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH V NĚMECKU ❚ PRESTRESSED 

CONCRETE BRIDGES ON HIGHSPEED RAILWAY TRACKS 

IN GERMANY

2 0 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 2

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

Karel Dahinter

Historický úvod železnic včetně vysokorych-

lostních. Vývoj koncepce projektů a  realizace 

mostů z  předpjatého betonu pro vysokorych-

lostní železniční tratě v  Německu. Původní 

směrnice předpokládaly pouze prosté nosníky, 

následně byly doplněny a  povoleny i  spojité 

konstrukce. Další vývoj vedl ke  změně sta-

noviska na  obnovu mostů a  k  vydání nových 

směrnic v  roce 2008. Jsou uvedeny příklady 

realizovaných významných mostů z  předpja-

tého betonu všech etap, včetně posledního 

vývoje, mostů integrálních a  semi-integrálních. 

Závěry obecné i z hlediska současné technologie 

předpjatého betonu a  požadavků pro železnič-

ní mosty. ❚ The acticle presents historical 

introduction to railways including highspeed 

ones and development of the design conceptions 

and realizations of prestressed concrete bridges 

for highspeed railway tracks in Germany. The 

original recommendations assumed simple 

beams, successively were also permitted 

continuous structures. Further development led 

to the change of the renovation statement for 

renovating bridges and to at new edition of these 

regulations in the year 2008. Important bridges of 

all these stages are mentioned, including the last 

development, integral- and semi-integral bridges. 

General conclusions as well as from the point of 

the view of the present-day prestressed concrete 

technology and requirements for railway bridges.

Dějiny železnic od  samého začátku, 

památné jízdy Stephensonovy loko-

motivy „Rocket“ v roce 1829, kdy do-

sáhla tehdy udivující rychlosti 50 km/h, 

se vyznačují stálou snahou o zvyšová-

ní rychlosti. S  rozvíjející se technikou 

dosahovaly vlaky s  parními lokomoti-

vami již na počátku 20. století rychlostí 

160 km/h a v roce 1938 anglická loko-

motiva „Mallart“ rekordu 202,9 km/h.

Kromě parních vstoupily do  hry 

ve  20. století i  lokomotivy elektrické 

Siemens, které dosáhly v  roce 1903 

rychlosti 210  km/h a  v  roce 1931 

rychlosti 230 km/h, u stroje s  tlačnou 

vrtulí. Po  druhé světové válce sou-

těž pokračovala ve  Francii v  letech 

1955 až 1990, s rekordy 331 km/h až 

515,3 km/h. Tyto výkony byly však oje-

dinělé, po speciální přípravě.

Cílem železničních správ však mu-

sí být zavedení co nejvyšší, ale spo-

lehlivě dosažitelné rychlosti vlakových 

souprav v  denním provozu. Průkop-

níkem se staly Japonské státní drá-

hy, které při příležitosti Letních olym-

pijských her v Tokiu v roce 1964 zahá-

jily provoz vysokorychlostními soupra-

vami „Šinkanzen“ na nově vybudované 

železniční trati mezi Tokiem a Ósakou, 

délky 515 km.

Následovala výstavba vysokorych-

lostních tratí v  dalších zemích, nejdří-

ve ve  Francii „TGV“, v  provozu od  80. 

let, později v Německu, Španělsku, Itá-

lii, Koreji a v současné době zcela mi-

mořádným tempem v Číně. Účel a  tu-

díž i parametry těchto tratí se v různých 

zemích liší; ve  Francii jsou pouze pro 

osobní dopravu, se sklonem do 35 ‰ 

a s minimalizací umělých staveb. V Ně-

mecku jsou určeny pro osobní dopra-

vu během dne, s  rychlostí 250  km/h 

a  vyšší, pro nákladní dopravu v  noci, 

s rychlostí 160 km/h. Povolené stoupá-

ní je pouze 12 ‰ a tratě jsou ve velké 

části vedeny na mostech a v tunelech.

Při výstavbě vysokorychlostních tra-

tí bylo nutno řešit řadu nových otá-

zek souvisejících s bezpečností pohy-

bu vysokorychlostních souprav a  to-

mu odpovídajícímu kolejovému svršku 

a  jeho uložení. V případě pochybnos-

tí o zemním tělese přibývá estakádních 

mostů, v Japonsku pak i v hustě obyd-

lených oblastech, kde vytvářejí druhé 

i třetí infrastrukturní úrovně. 

V  dalším bude přiblížen postup pří-

pravy, projektování a  realizace mostů 

pro rychlostní tratě v Německu s uve-

dením některých významných repre-

zentantů.

Původní směrnice předpokládaly 

pouze prosté nosníky pro možnost 

rychlé výměny nosné konstrukce. Ná-

sledně byly doplněny a povoleny i spo-

jité, staticky neurčité konstrukce. Dal-

ší vývoj vedl ke zřízení poradního sbo-

ru pro mosty u německých drah v roce 

2007, ke změně stanoviska na obnovu 

mostů a k vydání nových směrnic v ro-

ce 2008. Ty umožnily i výstavbu mostů 

integrálních a semi-integrálních.

MOSTY S  PROSTÝMI  NOSNÍKY

V  roce 1980 byla v Německu, na ob-

jednávku Německých spolkových drah, 

dokončena první verze „rámcových 

směrnic“ pro přípravu mostů pro vyso-

korychlostní tratě. Pro tyto mosty by-

ly uvažovány nosné konstrukce ocelo-

vé i  ocelobetonové spřažené, ale na-

konec převážil předpjatý beton, přede-

vším z cenových ale i dalších důvodů. 
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Obr. 1 a) Základní dispozice mostů 

z prostých nosníků včetně pilířů, s pracovními 

plošinami, b) vzorový příčný řez pro základní 

rozpětí l = 44 m ❚ Fig. 1 a) Basic 

disposition of bridges with simple beams 

including piers, with working platforms, 

b) standard cross section for the basic 

span l = 44 m

Obr. 2 Uspořádání krajní opěry mostů včetně 

příjezdu ❚ Fig. 2 Disposition of the bridge 

abutment including access road

Obr. 3 Most přes údolí Fuldy u Morschen 

(1985), a) pohled na přemostění řeky, 

b) podélná dispozice ❚ Fig. 3 Bridge over 

the Fulda valley at Morschen (1985), a) view 

of  the river crossing, b) elevation
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Směrnice obsahovaly:

• přehledné celkové výkresy s  popi-

sem jednotlivých částí a jejich funkcí;

• konstrukční výkresy specifikující jed-

notlivé části a  sloužící jako podklad 

projektů;

• vzorové výkresy jednotlivých typizo-

vaných prvků:

- římsy, odvodnění, vedení inženýr-

ských sítí, uzemnění, přístupy k jed-

notlivým částem,

- opatření pro výměnu ložisek a  ob-

novu nosných konstrukcí, např. vý-

suvem apod.

• detailní vzorové výkresy:

- kotvení říms, přenos podélných sil 

do opěr apod. 

Podle původních předpokladů mě-

la být většina údolních mostů z pros-

tých nosníků. Argumenty se opíra-

ly o  jednoduché konstrukční řešení, 

vhodné až do výšky 35 m pro nejběž-

nější rozpětí 44 m, o vyloučení nepříz-

nivých účinků nerovnoměrného sedá-

ní a  především o  možnost rychlé vý-

měny nosné konstrukce při obnově 

mostu. Byly vypracovány vzorové vý-

kresy pro mosty komorové s rozpětím 

25, 44 a 58 m, se stěnami skloněnými 

pod úhlem 15° a spodní deskou šířky 

5,5 m (obr. 1). 

Spodní stavba byla navržena tak, aby 

byl možný příjezd ke krajním opěrám, 

vjezd do  nich a  průjezd celou nos-

nou konstrukcí. Pilíře jsou duté s vnitř-

ním schodištěm s  výstupem k  ložis-

kům, jejich šířka musí umožnit osazení 

čtyř ložisek a tloušťka stěn je 350 mm 

(obr. 2).

Mosty na  první vysokorychlost-

ní železniční trati Hannover–Würzburg 

v  délce 327  km, pro rychlost 250 až 

280  km/h, byly projektovány v  soula-

du s  těmito směrnicemi. Stavba by-

la zahájena v roce 1973, ale vzhledem 

k problémům při výstavbě (životní pro-

středí a hluk) byla dokončena až v ro-

ce 1991. 

Most přes údolí Fuldy 

u Morschen

Z řady mostů z prostých nosníků, po-

stavených na  této železniční trati, je 

konstrukčně nejzajímavější most přes 

údolí Fuldy u  Morschen z  roku 1985 

(obr. 3). Je dlouhý 1 450 m, má dva-

cet pět polí o  rozpětích 58  m a výš-

ce nosníku 5 m a kolej dosahuje výš-

ky až 70 m nad údolím. Pro zachyce-

ní podélných sil z nosné konstrukce byl 

ve středním, třináctém, poli, pilíř nahra-

zen vzpěradlem, založeným na  spo-

lečných základech se sousedními pi-

líři. Most je založen na  vrtaných pilo-

tách průměru 1,5 m, nosná konstruk-

ce byla betonována po  polích na  vý-

suvné skruži.

MOSTY SE SPOJITOU NOSNOU 

KONSTRUKCÍ

Během výstavby mostů na  uvedené 

trati se sice vcelku potvrdila správnost 

zvoleného postupu, ukázala se však 

potřeba dopracování těchto směrnic. 

Jednalo se o návrh metodiky sledová-

ní mostů při výstavbě a  zpětnou vaz-

bu na projektanta, pro případné úpravy 

a zvýšení kvality díla. Toto dopracová-

ní bylo v roce 1983 zadáno firmě Leon-

hardt, Andrä a  Partner ze Stuttgartu. 

Vzhledem k  tomu, že od  začátku pří-

pravy vysokorychlostních tratí byla ze 

strany části odborníků, včetně profe-

sora Leonhardta, sledována a podpo-

rována aplikace spojitých nosníků, by-

lo jejich řešení zahrnuto do této práce.

Ve  výsledku byly prokázány všech-

ny kvalitativní parametry spojitých nos-

níků i  jejich provozní výhodnost, eko-

nomický přínos a  příznivější vzhledo-

vé působení. Umožnily to štíhlejší pi-

líře (obr. 4) i  nosné konstrukce prová-

děné moderními technologiemi, méně 

Obr. 4 Uspořádání pilíře u spojité nosné 

konstrukce mostu ❚ Fig. 4 Disposition of 

the pier at the continous superstructure 

Obr. 5 Most přes Mohan u Gemünden 

(1987), a) pohled na přemostění řeky, 

b) podélná dispozice ❚ Fig. 5 Bridge over 

the Main river at Gemünden (1987), a) view of 

the river crossing, b) elevation

Obr. 6 Most přes Mohan u Veitshöchheim 

(1987), a) pohled na přemostění řeky, 

b) podélná disposice ❚ Fig. 6 Bridge over 

the Main river at Veitshöchheim (1987), a) view 

of the river crossing, b) elevation
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náročné udržování a vyšší spolehlivost, 

redundance vlivem statické neurčitosti, 

zejména pro mimořádná zatížení a se-

dání. Byla vyřešena i  případná obno-

va nosné konstrukce jejím rozdělením 

do délek umožňujících jejich příčné vy-

sunutí. Teoretické úvahy byly potvrze-

ny dále uvedenými mosty. 

Most přes Mohan u Gemünden

Most přes Mohan u Gemünden z  roku 

1985 má celkovou délku 793,5 m a se-

stává ze čtyř částí (obr. 5). Řeku pře-

mosťuje letmo betonovaný dvouklou-

bový rám délky 299 m s poli 82 + 135 

+ 82 m a stojkami tvaru V. Tři pobřež-

ní rampy, provedené postupným výsu-

vem, jsou spojité nosníky konstantní 

výšky 4,5 m s vnitřními poli 55 m a kraj-

ními 52,5 až 58 m, v návaznosti na rá-

mový most. 

Všechny nosné konstrukce jsou jed-

nokomorové, výška navazující letmé 

betonáže a její výška uprostřed hlavní-

ho pole je stejná jako výška vysouva-

ných nosníků, 4,5 m. V stojky jsou des-

kové o plném průřezu, patní kloub pře-

nášející normálovou sílu 121 MN a vo-

dorovnou 6 MN je betonový, s úpravou 

umožňující následnou rektifikaci. 

Podle požadavku železniční správy, 

na  dodržení časového limitu pro pří-

padnou výměnu nosné konstrukce, 

musela být severní rampa, o šesti po-

lích, rozdělena ve  dvě části po  třech 

polích, které má i  kratší jižní rampa. 

Rozdělení mostu na  kratší úseky se 

děje až po  vysunutí konstrukce a  vy-

žaduje speciální úpravu dočasné styč-

né spáry obou konstrukcí. 

Most přes Mohan 

u Veitshochheim

Most přes Mohan u  Veitshochheim 

z  roku 1987 má  jednokomorovou 

nosnou konstrukcí o  celkové délce 

1  280  m (obr. 6), která je rozdělena 

do  čtyř částí, spojitých nosníků s  po-

li 40 až 61,7  m. Jejich délky jsou: 

237  m (pět polí), 369,5  m (pět hlav-

ních a sedm podružných polí nad ob-

loukem), 374,5 m (sedm polí) a 299 m 

(pět polí a  jedno podružné pole u  jižní 

opěry v délce 17,4 m). 

Nosná konstrukce v části nad řekou 

je podepřena lomeným vetknutým ob-

loukem o  rozpětí 162  m, se stěnami 

v místě lomů. 

Oblouk byl stavěn letmo s  vyvěše-

ním přes pylon, osazený na pilíři v mís-

tě patky oblouku a  podporuje vlastní 

nosnou konstrukci mostu, která byla 

stavěna technologií postupného výsu-

vu ze severní strany. Jedná se nejdel-

ší případ této technologie, komorový 

nosník výšky 4,5 m měl délku 1 260 m 

a hmotnost 42 500 t, což si při sklonu 

0,2 % a součiniteli tření 4 % vyžádalo 

celkovou tlačnou sílu 17 850 kN a spe-

ciální opatření pro její aplikaci. 

Most přes údolí řek Sály a Elstery

Nově budovaná vysokorychlostní trať 

Erfurt–Halle/Leipzig, překračuje u  ob-

ce Osendorf údolí řek Sály a  Elste-

ry s  dalšími přírodními i  umělými pře-

kážkami, ve  výšce cca 21  m nad te-

rénem. Přemostění sestává ze dvou 

mostů se středním komorovým nosní-

kem výšky 4 m a celkové šířky, včetně 

říms, 13,9 m a dosahuje celkové délky 

8 577 m (obr. 7a, b, c). 

Hlavní most má délku 6 465 m a  je 

nejdelším železničním mostem v  Ně-

mecku. Má celkem 143 polí s rozpětí-

mi: 26 x 44 + 62 + 68 + 62 + 33 x 44 

+ 43 + 115 + 43 + 7 x 44 + 53 +70 + 

53 + 29 x 44 + 48 + 6 x 40 + 19 x 44 

+ 60 + 48 + 11 x 44 m.

Vedlejší most má čtyřicet osm polí 

s rozpětími: 20 x 44 + 35 + 26 x 44 + 

37 m, a délku s opěrami  2 112 m.

Spodní stavba sestává z krajních opěr 

a běžných pilířů. Pole s rozpětím 115 m 

je doplněno Langrovým obloukem. Za-

ložení je na  pilotách Franki v  běžném 

uspořádání. Nosné konstrukce jsou 

uložené na  ložiskách. V dosažitelných 

podkladech nebylo uvedeno rozděle-

ní mostů na dilatační části ani úpravy 

spár a koleje v těchto místech.

Převážná část mostu je prováděna 

po  polích s  použitím výsuvné skruže. 

Vzhledem k  charakteru překračova-

ného území byla skruž použita nejen 

pro nosné konstrukce, ale i  pro pilíře 

a  jejich základy. Ty byly někde prová-

děny z  této skruže, podepřené pou-

ze na  již hotové části spodní stavby 

7a
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mostu. Stavba mostu byla zahájena 

v roce 2007 a byla dokončena v roce 

2012.

MOSTY INTEGRÁLNÍ  A   SEMI-

INTEGRÁLNÍ

Tyto mosty představují konstrukce 

s  vyloučením nebo omezením počtu 

dilatačních spár a s monolitickým spo-

jením se spodní stavbou buď v  celé, 

nebo jen v  části své délky. Cílem to-

hoto řešení bylo zvýšení robustnosti 

mostních konstrukcí, snižující udržova-

cí náklady a  současně zlepšující jejich 

vzhled možným zeštíhlením, vyplývají-

cím z  jejich větší tuhosti při zmonolit-

nění s  podpěrami. Zmonolitněním do-

chází k dalšímu zvyšování statické ne-

určitosti konstrukcí, její redundance, tj. 

spolehlivosti pro mimořádná zatížení.

Pro železniční mosty, na rozdíl od sil-

ničních, je též významné převzetí vel-

kých brzdných sil z nosné konstrukce 

do  celé spodní stavby u  integrálních 

mostů nebo její velké části, u  mos-

tů semi-integrálních. V  tomto druhém 

případě to může být buď jedna část 

mostu s krajní opěrou a stojkami, ne-

bo část střední se stojkami, případně 

s  podélným tuhým podepřením, ob-

loukem nebo vzpěradlem, což je vhod-

né u velmi dlouhých objektů.

V  Německu byly připravovány in-

tegrální železniční mosty od  počátku 

90. let pro „široká rovinná údolí střed-

ní hloubky“ s robustní spojitou nosnou 

konstrukcí, dvoutrámovou s  deskou 

z  předpjatého betonu a  štíhlými oce-

lovými stojkami. Rozpětí do 20 m, cel-

ková délka do 120 m a pevný bod vy-

tvářely dvě zavětrované podpěry upro-

střed mostu. Vizualizace prvních před-

stav tohoto typu integrálního mostu je 

na obr. 8. Příkladem realizovaných ob-

jektů je např. most v Berlíně na hlavním 

nádraží z roku 1999.

Most přes údolí řeky Scherkonde

Nová vysokorychlostní trať Erfurt–Ha-

lle/Leipzig překračuje u  obce Krutheim 

mostem údolí řeky Scherkonde (2010). 

Dle původního návrhu z roku 1996 tvořil 

nosnou konstrukci mostu spojitý komo-

rový nosník (obr. 9). V souladu s  tech-

nickým vývojem i  novými zkušenostmi 

investora, byl k realizaci vybrán inovační 

projekt semi-integrálního mostu, sdru-

žený rám s příčlí s náběhy a se štíhlými 

stojkami, z  větší části do něj vetknutý-

mi, jako nejvhodnější návrh přemostění.

Šířka dvoukolejného mostu včetně 

říms je 13,91 m a celková délka nos-

né konstrukce mostu je 576,5 m. Roz-

pětí deseti vnitřních polí je 44 m, dvou 

v  místě zvýšeného terénu je 36,5  m, 

navazujícího krajního pole je 27  m 

a na druhé straně 36,5 m. 

Nosnou konstrukci tvoří plná deska 

z předpjatého betonu s širokými kon-

zolami s  plynulým náběhem. Výška 

Obr. 7 Most přes údolí Sály a Elstery 

(2012), a) celková dispozice, b) zahájení 

výstavby nosné konstrukce (2007), c) pohled 

na část vybetonované nosné konstrukce 

(2010) ❚ Fig. 7 Bridge over the valley of 

the rivers Saale and Elster (2012), a) general 

disposition, b) start of construction of 

the superstructure (2007), c) view of the 

concreted part of the superstructure (2010) 

Obr. 8 Studie železničního integrálního 

mostu (1990) ❚ Fig. 8 Study of a railway 

integral-bridge (1990)

Obr. 9 Most přes údolí řeky Scherkonde 

(2010), a) celkový pohled a dispozice, 

b) výstavba nosné konstrukce (2008) ❚ 

Fig. 9 Bridge over the valley of the 

Scherkonde river (2010), a) general view and 

disposition, b) erection of the superstructure 

(2008)

9b
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průřezu je 2  m v  převážné části pole 

a krátkým zakřiveným náběhem se 

zvyšuje na 3,5 m nad stojkami.

Monolitické spojení je s  opěrou 00 

a s celkem jedenácti stojkami 01a, 01 

až 10, kluzné uložení je pouze na stoj-

kách 11 a 12 a na opěře 13. Výrazné-

ho snížení tuhosti spodní stavby vů-

či délkovým změnám nosné konstruk-

ce bylo dosaženo malou tloušťkou 

stojek, 1  m u  nízkých a  1,5  m u  vy-

sokých, a  založením na  vrtaných pi-

lotách v  jednořadém uspořádání. Při 

výstavbě mostu byla volena speciální 

opatření a postupy pro omezení účin-

ků délkových změn, pružné deforma-

ce, dotvarování a  smršťování betonu. 

Bylo použito i  dočasné kotvení a  ur-

čité přednastavení pozice nosné kon-

strukce, vyrovnávající účinky tepel-

ných změn. 

Požadavky investora na průkaz spo-

lehlivosti mostu a sledování jeho cho-

vání byly specifikovány ve smyslu ZTV-

-ING Teil 1 Abschnitt 2. V  závěrech 

se uvádí výsledky dosud provede-

ných měření a  sledování během vý-

stavby a uvedení do provozu, které pl-

ně odpovídaly předpokladům projektu 

i  výstavby objektu. Mostu byla uděle-

na Německá cena za vynikající most-

ní dílo za  léta 2011 a 2012, na  zákla-

dě výběru Spolkové inženýrské komo-

ry a  Svazu poradních inženýrů a  pod 

záštitou Spolkového ministerstva do-

pravy. 

Most přes údolí Stöbnitz

Další z  objektů na  uvedené vysoko-

rychlostní trati představuje jednodu-

ché, krajině plně odpovídající přemos-

tění úzkého, plochého údolí o  malé 

hloubce, celkové délky 297 m, z  roku 

2011 (obr. 10). 

Jedná se o  dvoutrámovou nosnou 

konstrukci s deskou, z předpjatého be-

tonu, monoliticky spojenou s masivní-

mi železobetonovými kruhovými stoj-

kami na  základových deskách na  pi-

lotách. Rozpětí polí jsou uspořádá-

na systémově, 22 + 3 x 24 + 6,5 + 4 

x 24 + 6,5 + 3 x 24 + 22 m a nosná 

konstrukce je rozdělena do  čtyř čás-

tí, dvou krajních, o  dvou polích 22 + 

24  m, délky 46  m a  dvou vnitřních, 

10a
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o pěti polích 2 x 24 + 6,5 + 2 x 24 m, 

délky 102,5  m. Dilatace mezi jednot-

livými částmi byly vždy nad jednou 

stojkou, rozdělenou po  výšce spárou 

na dva štíhlé pružné prvky, monoliticky 

spojené s nosnou konstrukcí. 

Most je ve  výsledku integrální, Vie-

rendelův rám, zaručující bezproblémo-

vý přenos horizontálních sil do  zákla-

dů. Dilatační spáry mezi jednotlivými 

částmi nevyžadovaly speciální úpra-

vy, pouze posouzení napjatosti v koleji.

Most přes údolí potoku 

Gänsebach

V tomto případě se jedná o přemostě-

ní plochého údolí, značné šířky a poně-

kud proměnné hloubky, o celkové dél-

ce 1 001 m z roku 2011 (obr. 11). 

Nosná konstrukce je opět dvoutrá-

mová s deskou, z předpjatého betonu, 

monoliticky spojená s  relativně štíhlý-

mi železobetonovými stojkami. Most 

je semi-integrální, rozdělený do  dese-

ti částí; vnitřní o  délce 112,5  m ma-

jí podélné uchycení uprostřed a příčné 

na koncích, krajní o délce 52,5 m jsou 

spojené s opěrami. Běžná rozpětí polí 

jsou 25 m, pole uprostřed vnitřních polí 

jsou menší a jejich stojky jsou spojeny 

podélnou stěnovou výztuhou tvaru V. 

Oba páry koncových stojek, umístěné 

v minimální vzdálenosti, jsou obdobně 

spojeny příčnou výztuhou tvaru V. Di-

latační spáry mezi jednotlivými částmi 

obdobně nevyžadovaly speciální úpra-

vy kolejového svršku. 

Obr. 10 Most přes údolí Stöbnitz (2011), a) celkový pohled 

a dispozice, b) detail v místě dilatace ❚ Fig. 10 Bridge over the 

Stöbnitz valley (2011), a) general view and disposition, b) detail of the 

dilatation joint

Obr. 11 Most přes údolí potoku Gänsebach (2011), celkový pohled 

a dispozice ❚ Fig. 11 Bridge over the Gänsebach valley (2011), 

general view and disposition 

Obr. 12  Most přes údolí řeky Unstrut (2012), a) celkový pohled 

a dispozice, b) výstavba mostu (2010) ❚ Fig. 12 Bridge over the 

valley of the Unstrut river (2012), a) general view and disposition, 

b) erection of the bridge (2010)
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Most přes údolí řeky Unstrut

Nová vysokorychlostní trať Erfurt–Ha-

lle/Leipzig překračuje u  obce Kars-

dorf údolí řeky Unstrut, dále s  říčkou 

Dissau, dvěma silnicemi, místní drá-

hou a  komunikacemi, ve  výšce až 

49  m nad terénem. Celkové přemos-

tění, které má být dokončené v  ro-

ce 2012 (obr.  12), dosahuje délky 

2 668 m, je druhé nejdelší pro železnič-

ní most v Německu a jako nejvhodnější 

řešení byl opět navržen semi-integrální 

most.

Most má celkem čtyřicet šest polí 

s rozpětími 58 m, se středním komoro-

vým nosníkem výšky 4,75 m a byl roz-

dělen do šesti spojitých samostatných 

částí. Dvě krajní o  třech polích ma-

jí délku 174 m, čtyři vnitřní o deseti po-

lích mají délku 580 m. Ve spárách me-

zi jednotlivými částmi mostu budou blí-

že nespecifikované úpravy dilatačních 

spár i koleje.

Spodní stavba sestává z tuhých kraj-

ních opěr a  čtyř ztužujících oblouků 

uprostřed mostních částí, které vytvá-

řejí pevná uložení pro dvě krajní a čtyři 

střední části mostu. Zbývající podpěry 

jsou jednak běžné štíhlé pilíře o tloušť-

ce 1,5  m, dále pilíře u  patek oblou-

ků s tlou šťkou 2 m a přechodové pilí-

ře v místě styků jednotlivých mostních 

částí. Ty mají tloušťku 2,5 m a speciál-

ní úpravu v hlavě pilířů, umožňující dila-

tační pohyby místo ložisek, která jsou 

zcela vypuštěna. 

Oblouky mají rozpětí 108 m, ve vrcho-

lu, kde jsou součástí nosníku, mají šíř-

ku 7 m a  tloušťku 5 m. K patkám se 

rozdělují ve  dvojici s  celkovou šířkou 

13,5  m a  tloušťkou 2  m, vetknutou 

do společného základu s pilířem. Zalo-

žení je na vrtaných pilotách v běžném 

uspořádání. 

Výstavba mostu probíhala v  letech 

2007 až 2011. Nosná konstrukce by-

la prováděna na výsuvné skruži pode-

přené pouze na  spodní stavbě mos-

tu. Oblouky byly prováděny předem 

na skruži, s částí nosníku.

Výsledky provedených měření a  sle-

dování během výstavby, resp. po do-

končení, ani informace o  případném 

uvedení do provozu nebyly dosud zve-

řejněny.

Most přes hluboké údolí 

Gruben

Přemostění zalesněného hlubokého 

údolí v Duryňském lese o délce 215 m, 

s  pouze jednou polní a  jednou turi-

stickou cestou, má být dokončeno 

v roce 2012. Muselo vyhovět pod-

mínce zadavatele na  obloukový most 

(obr.  13), proto bylo přes hlavní po-

le navrženo železobetonové oblouko-

vé vzpěradlo o rozpětí 90 m. To je spo-

jené uprostřed s  dvoutrámovou kon-

strukcí s  deskou z  předpjatého beto-

nu, pokračující poli 2 x 25 a 3 x 25 m 

ke  krajním opěrám. Most je semi-

-integrální, štíhlé stojky jsou spojeny 

s  nosnou konstrukcí, pouze na  opě-

rách jsou ložiska a  dilatační spáry 

s úpravou. 

Obr. 13 Most přes hluboké údolí Gruben (2012), a) celkový pohled 

a dispozice, b) výstavba mostu ❚ Fig. 13 Bridge over the deep 

valley Gruben (2012), a) general view and disposition, b) erection 

of the bridge

Obr. 14 Most přes Neckar ve Stuttgartu – Bad Canstatt (2018), 

vizualizace přemostění řeky ❚ Fig. 14 Bridge over the Neckar river 

in Stuttgartu – Bad Canstatt (2018), visualization of the river crossing

13a
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SOUČASNÉ ZÁVĚRY K  I   A   S- I 

MOSTŮM A  PŘIPRAVOVANÉ 

MOSTY

Na  základě poznatků z  projektování, 

výstavby i  sledování dosud realizo-

vaných mostů, pokračuje další vývoj 

těchto konstrukčních soustav. Hlavní 

oblasti výzkumu jsou věnovány napja-

tosti v kolejnicích, které jsou rozhodující 

pro délku integrálního úseku, dále dy-

namickému chování konstrukce mos-

tu a celkové interakci konstrukce a zá-

kladové půdy a též únavovému namá-

hání, spojenému s integrálním působe-

ním mostu.

Současně probíhá i  příprava nových 

staveb. Zde je nutno podtrhnout vý-

znam spolupráce projektanta s  inves-

torem od prvního návrhu mostu. Přesto 

pracnost výpočtu těchto konstrukcí je 

výrazně vyšší než v běžných případech, 

ale výsledkem by měl být ekonomičtěj-

ší objekt, zejména při uvažování celého 

cyklu jeho životnosti.

Most přes Neckar ve Stuttgartu – 

Bad Canstattu (2018)

Most přes Neckar ve Stuttgartu o os-

mi polích pro čtyřkolejnou trať je ve vel-

mi exponovaném, stísněném místě, 

které jeho návrh musel respektovat 

(obr.  14). Proto je na  štíhlých pilířích, 

s nosnou konstrukcí minimální tloušťky, 

která si vyžádala pro dvě hlavní vnitřní 

pole o rozpětí 75 m zavěšení, a to pro-

střednictvím ocelových plechů, „pla-

chet“, na  betonových pylonech. Kon-

strukce představuje hranici mezi zavě-

šením a extradosed.

Most přes hluboké údolí Fils 

(2018)

Jedná se o dva paralelní semi-integrál-

ní mosty na nové trati Wedlingen–Ulm 

o délce cca 500 m, s velmi štíhlou be-

tonovou konstrukcí (obr. 15). Vysoké 

pilíře ve  střední části jsou ve  tvaru Y, 

pro zvýšení jejich podélné tuhosti, pro 

přenos horizontálních sil.

ZÁVĚR

Výstavba samostatné sítě vysokorych-

lostních železničních tratí u nás již geo-

graficky nepřipadá v úvahu, i když v mi-

nulosti se objevily dva návrhy na  jejich 

výstavbu. První v knize J. A. Bati z roku 

1937, „Budujeme stát pro 40,000.000 

lidí“, pro tehdejší ČSR, jako železnič-

ní magistrála v  délce cca 1  000    km, 

od  Chebu až po  Jasinu. Druhým byl 

návrh profesora Žlábka z  roku 1975 

na  vybudování přímého spojení ČSR 

s Jadranem o délce cca 410 km. Z to-

ho bylo předpokládáno cca 350  km 

v  tunelech, mezi Českými Budějovi-

cemi a  přístavem Adriaport, čs. úze-

mím na umělém ostrově mezi Terstem 

a Koperem.

V současné době by pro ČR měly po-

stačovat budované železniční korido-

ry, s rychlostmi do 160 km, ale po úpl-

ném dokončení. Vysokorychlostní tra-

ti by přicházely v úvahu pouze v rámci 

evropské integrace. Přesto zkušenos-

ti z výstavby mostů na vysokorychlost-

ních tratích, zejména nám nejbližších 

v Německu, by mohly přispět k racio-

nálnějšímu pojetí volby mostních kon-

strukcí, ke  zvýšení jejich trvanlivosti, 
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jednoduššímu sledování a  udržování 

a v neposlední řadě i celkovému eko-

nomickému přínosu.

Je také nutno podtrhnout, že most je 

inženýrské dílo, proto by při jeho ná-

vrhu měl mít hlavní slovo inženýr. Ten 

je zodpovědný za  jeho zásadní uspo-

řádání tak, aby odpovídalo jeho funk-

ci, spolehlivosti, trvanlivosti i  vzhledu, 

v souladu s působícím zatížením. Jed-

ná se jak o  podélné, tak i  o  příčné 

uspořádání, zejména u  vícekolejných 

mostů. Tomu musí odpovídat tvaro-

vání celé konstrukce, včetně spod-

ní stavby, s  vynecháním nefunkčních 

prvků. 

Úloha architekta je v  každém přípa-

dě důležitá, ale nesmí být v  rozpo-

ru se základními konstrukčními poža-

davky. Způsoby úspěšné spolupráce 

lze uvést u  nás mezi Prof. Bechyněm 

a  arch. Kozákem a  v  Německu mezi 

Prof. Leonhardtem a arch. Frei-Ottem, 

ale i z mé vlastní zkušenosti, zejména 

při soutěžních projektech. To platí jak 

pro silniční, tak i pro železniční mosty, 

v intra- i extravilánu.

Je nutno zajistit i  odbornou správu 

železničních mostů a  respektování in-

formací zjištěných kontrolními praco-

višti. Jejich úloha by měla být posíle-

na i ve vztahu k projektantům tak, aby 

nedocházelo ke zbytečným demolicím 

často funkčních objektů.

Ing. Karel Dahinter, CSc.

e-mail: dahinter@seznam.cz
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