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Karel Dahinter

Nuselský most je dopravně nejvýznamnějším 

městským mostem v Praze, přivádějícím do cen-

tra městskou radiálu, navazující na hlavní dálnič-

ní tah v ČR, a  linku podzemní dráhy. Je ale též 

mimořádným mostním dílem, které bylo oceně-

no již v  roce 1970 na  6. kongresu FIP v  Praze 

a  v  roce 2001 na  6. mezinárodním sympoziu 

Mosty v  Brně bylo zařazeno mezi mosty 20. 

století v ČR. Celou svou koncepcí, sdruženého 

rámu délky 485  m, s  poli 68,25 + 3 x 115,5 + 

68,25  m a  dvěma přesahy 1  m, na  pružných 

podpěrách tvořených čtveřicí nahoru rozbíha-

jících se stěn, architektonicky velmi příznivého 

působení, odpovídá současnému trendu vývoje 

mostů. Omezují se technicky, technologicky 

i finančně náročné prvky s kratší životností, jako 

ložiska, osazovaná zde pouze na  opěry, jako 

u semi-integrálních mostů. Zcela unikátní je pro 

konstrukci z předpjatého betonu jednokomorový 

nosník se šikmými stěnami, celkové konstantní 

výšky 6,8  m, šířky dole 11,8  m, s  celkovou 

šířkou mostovky nahoře 26,5  m, šířkou horní 

desky včetně konzol 21,7 m a vlastního nosníku, 

v němž projíždí podzemní dráha, 14,2 m. Most 

byl stavěn převážně letmou betonáží s maximální 

hmotností lamely 200 t, pouze krajní pole a star-

tovací úseky ve  středním poli byly betonovány 

na  skruži. Most je podélně předepjat usměrně-

nými kabely s 24 dráty 7 mm 1 000/1 400 MPa, 

deska mostovky a stěny nosníku jsou příčně pře-

depjaty kabely s 12 dráty. ❚ The bridge over 

the Nusle Valley in Prague is a structure of major 

transport significance. It brings to the city centre 

the intra-urban radial road connecting the main 

expressway in the Czech Republic and the City 

and there is an underground line incorporated in 

the bridge. The bridge is an extraordinary civil 

engineering work, which was awarded a prize 

at the 6th FIP Congress in Prague in 1970; at 

the 6th International Symposium on Bridges in 

Brno in 2001 it was selected as an outstanding 

twentieth century bridge in the Czech Republic. 

The general conception of a multi-bay frame of 

the length 485 m, with spans 68.25 + 3 x 115.5 

+ 68.25 m, with two extends of 1 m, on elastic 

supports made by four up-diverging walls, is 

architectonically very favourable. It corresponds 

to contemporary trends of bridge development. 

Technologically, technically and financially 

demanding parts of limited durability as bearings 

have been reduced to abutments; thus, the 

structure performs as a  semi-integral bridge. 

The carrying structure has been designed as 

a  prestressed concrete one-box-beam with 

oblique walls of constant height of 6.8  m. The 

bottom width of the box is 11.8  m, the top 

width of the box is 14.2  m. The total width of 

the top desk is 26.5  m, the width of the top 

slab including cantilevers is 21.7 m. The bridge 

was mostly constructed by cantilever erection 

method, and only the outside spans and the 

starting parts were constructed on scaffolding. 

Prestressing in longitudinal direction is provided 

by ordered tendons with 24 wires ∅ 7 mm dia, 

1 000/1 400 MPa, the prestress in cross direction 

of the desk and walls is ensured by normal 12 wire 

tendons. 
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Všestranný hospodářský a kulturní roz-

voj Prahy, zejména v  druhé polovi-

ně 19. století, se projevil i v jejím ploš-

ném rozšiřování za hranice dané, teh-

dy již převážně zbouranými, městskými 

hradbami. Jako dispozičně i  stavebně 

velmi vhodná se jevila oblast Pankrá-

ce na jižním předměstí, která však by-

la od  města oddělena Vyšehradskou 

skálou a Nuselským údolím, s protéka-

jícím Botičem. 

Snaha o vyřešení této situace se ob-

jevila hned na začátku 20. století, kdy 

inženýr Jaroslav Marjanko, autor oce-

lové haly hlavního nádraží v Praze, na-

vrhl v roce 1903 přemostění údolí oce-

lovým obloukovým mostem o  rozpětí 

250 m, se dvěma přiléhajícími konzo-

lami délky 125 m (obr. 2). Návrh zůstal 

bez odezvy až do roku 1918, kdy mla-

dý inženýr Stanislav Bechyně, pozděj-

ší profesor a  guru českých betonářů, 

spolu s architektem Bohumírem Kozá-

kem navrhli most železobetonový, ob-

loukový se třemi hlavními poli o rozpě-

tí 100 m a oboustrannými příjezdovými 

viadukty (obr. 3). Tím zahájili svou, té-

měř čtyři desítky let trvající, spoluprá-

ci při účasti na soutěžích vypisovaných 

k výstavbě tohoto mostu. 

Veřejné soutěže na  přemostění pro-

běhly takto: 

• 1. soutěž v letech 1926 a 1927, přihlá-

silo se dvacet devět návrhů, byly udě-

leny dvě první ceny:

- ocelový plnostěnný obloukový most, 

tři pole 108,5 + 79 + 124 m – Ško-

dovy závody (obr. 4);

- železobetonové duté klenby 142,04 

+ 140,02 + 137,97  m – firma Vy-

hnánkové a arch. Čenský (obr. 5).

Další navržené mosty přihlášené do 

soutěže: 

- železobetonový se dvěma oblouky 

88,5 + 96,3  m, spojené rámovým 

Obr. 1 Nuselský most v Praze [24] ❚ Fig. 1 Nuselský bridge 

in Prague [24]

Obr. 2 Nákres ocelového mostu přes Nuselské údolí, Ing. Jaroslav 

Marjanko 1903 [1] ❚ Fig. 2 Drawings of the steel bridge over the 

Nusle Valley, Ing. Jaroslav Marjanko 1903 [1]

Obr. 3 Návrh obloukového železobetonového mostu přes Nuselské 

údolí, S. Bechyně, B. Kozák 1918 [9] ❚ Fig. 3 Drawing of a arch 

reinforced concrete bridge over the Nusle valley, S. Bechyně, B. Kozák 

1918 [9]

Obr. 4 Vítězný návrh ocelového obloukového mostu, 1. soutěž 1926 

a 1927, Škodovy závody [1] ❚ Fig. 4 The winning proposal of a steel 

arch bridge, 1st tender 1926–27, Škoda Works [1]

Obr. 5 Vítězný návrh železobetonového obloukového mostu, 1. soutěž 

1926 a 1927, Vyhnánkové, arch. Čenský [1] ❚ Fig. 5 The winning 

proposal of a reinforced concrete arch bridge, 1st tender 1926–27, 

Vyhnánkové, architect Čenský [1]

Obr. 6 Návrh železobetonového obloukového a rámového mostu, 

1. soutěž 1926 a 1927. S. Bechyně [1] ❚ Fig. 6 Design of 

a reinforced concrete arch and frame bridge, 1st tender 1926–27, 

S. Bechyně [1]

Obr. 7 Návrh železobetonového obloukového mostu – varianta, 

1. soutěž 1926 a 1927, S. Bechyně [1] ❚ Fig. 7 Design of 

a reinforced concrete arch bridge – variation, 1st tender 1926–27, 

S. Bechyně [1]

Obr. 8 Návrh ocelového plnostěnného trámového mostu, 2. soutěž 

1933 [1] ❚ Fig. 8 Design of a steel, full wall girder bridge, 2nd tender 

1933 [1]
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o  šesti polích, s  garážemi v  dolní 

úrovni (obr. 6), varianta pět oblouků 

po 74 m (obr. 7) – Bechyně a Kozák;

- první most s  dvěma úrovněmi, že-

lezobetonový se dvěma klenbový-

mi pásy, mezi nimiž je ve  spod-

ní etáži vedena tramvajová trať – 

Ing. Dr. Emil Reich;

- ocelové mosty, oblouk l = 310  m 

a visutý řetězový most l = 330 m.

• 2. soutěž v  roce 1933, přihlásilo se 

jedenáct návrhů, dva objednány pro 

další zpracování:

- železobetonový trámový, „skořepi-

nový“, 4 x 80 m, betonovaný po po-

lích a  dodatečně zmonolitňovaný 

ve  spojitý nosník – Bechyně a  Ko-

zák;

- ocelový plnostěnný nosník (obr. 8).

• 3. soutěž v roce 1938: 1. cena – ob-

jednaný „skořepinový“ trám – Bechy-

ně a Kozák (obr. 9). 

Po skončení 2. světové války byla v le-

tech 1946 až 1953 vypracována srov-

návací studie, na jejímž základě byl do-

poručen k realizaci železobetonový ob-

loukový most 3 x 115 m, podle návrhu 

profesora Bechyně a  architekta Kozá-

ka. K realizaci však nedošlo (obr. 10).

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Po  kratší odmlce, byl v  letech 1956 

a  1957 vypracován mostním odděle-

ním magistrátu Prahy investiční úkol, 

pro další soutěž. Most byl defino-

ván základními dopravními požadavky 

ve  dvou úrovních, v  horní s  vozovkou 

a chodníky a dolní pro městskou kole-

jovou dopravu, dle původního předpo-

kladu pro podpovrchovou tramvaj. 

Tomu však již předcházelo období 

rychlého poválečného rozvoje nové-

ho stavebního materiálu, předpjatého 

betonu, a  to nejen v  západní Evropě, 

ale i  u  nás. Ten svými parametry do-

sahoval konstrukčních možností dříve 

vyhrazených pouze oceli, jejíž spotře-

bu ale výrazně omezil a nahradil ji po-

žadavkem na  zvýšenou kvalitu obou 

spolupůsobících materiálů.

Příklady aplikace předpjatého beto-

nu, zejména ve  Francii, byly inspirací 

pro první experimentální most v Kobe-

rovicích v  roce 1947, s  předem před-

pjatými nosníky o  rozpětí 13,8  m. Ty 

byly v krátké době následovány i nos-

níky s dodatečným předpětím o rozpě-

tí až 33 m, spřaženými s monolitickou 

deskou, např. v Berouně. 

Další období bylo poznamenáno vzni-

kem velkých státních stavebních pod-

niků, do kterých byly zařazeny původní 

soukromé menší firmy. To byl i případ 

vzniku „Speciálního provozu 03 pro 

předpjatý beton“ u podniku Stavby sil-

nic a železnic v Praze v roce 1953. Ten 

dále pokračoval v tradici mostů z pre-

fabrikovaných nosníků až k  největším 

objektům, přemostěním Slapské vodní 

nádrže u Živohoště a Cholína v  letech 

1952 až 1956, s nosníky tvaru T délky 

50 m o hmotnosti až 206 t, vyráběný-

mi ambulantně na stavbě.

Další vývoj mostů z předpjatého be-

tonu se obrátil k  monolitům, kde ze-

jména letmá betonáž umožnila aplika-

ci metody výstavby dosud používané 

jen u ocelových mostů. Prvním objek-

tem u nás byla lávka na Veslařský os-

trov v Praze, postavená v  letech 1956 

až 1958 s  poli 12,75 + 45 + 12,75  m 

(obr. 11).

Následovaly další monolitické mos-

ty, z  letmo betonovaných byl technic-

ky významný pružně vetknutý rámo-

vý most přes Ohři v  Karlových Va-

rech – Drahovicích, z let 1958 až 1960. 

Má světlost 70  m a  proměnnou výš-
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ku komorového průřezu, ve  vrcholu 

1  m a  3  m ve  vetknutí. Projektantem 

byl Ing. Vojtěch Michálek, CSc., tehdy 

z Pražského projektového ústavu.

Poslední veřejná soutěž na  přemos-

tění Nuselského údolí proběhla v  le-

tech 1958 až 1960 a porotě předsedal 

profesor Bedřich Hacar, ředitel Klokne-

rova ústavu ČVUT v Praze. Místopřed-

sedou byl Ing. Dr. Jan Fischer, vedou-

cí mostního oddělení magistrátu Prahy. 

Soutěž proběhla dvoukolově, v prvním 

kole bylo třicet návrhů, do druhého ko-

la postoupilo vybraných osm a  jeden 

návrh segmentového mostu. S  výjim-

kou jednoho vzpěradlového rámu mi-

mořádného rozpětí (Ing. Dr. Vilém Mo-

žíš) to byly mosty nosníkové, s  nos-

nými konstrukcemi třikrát ocelovou, 

jedenkrát železobetonovou, čtyřikrát 

předpjatou betonovou monolitickou 

a jedenkrát prefabrikovanou, segmen-

ty. První cena nebyla udělena. Druhou 

cenu získal most trámový ocelový au-

torů Ing. Dr. Jiří Kozák a kol. (obr. 13); 

třetí cenu most trámový z  předpjaté-

ho betonu autorů Ing. Jan Vítek, DrSc., 

a kol. (obr. 14). Odměna byla udělena 

trámovému mostu z předpjatého beto-

nu autorů profesora Bechyně a archi-

tekta Kozáka.

Rozhodnutí magistrátu Prahy ze dne 

6. prosince 1960 bylo pro most z před-

pjatého betonu, též vzhledem k tehdej-

ší situaci v oceli. Tvar konstrukce mos-

tu si však vyžádal významné úpravy, 

jejichž výsledné řešení mělo vyplynout 

z jednání určeného dodavatele, podni-

ku Stavby silnic a železnic (SSŽ) Praha 

(dnes Eurovia CS) a projektanta, Pro-

jektového ústavu dopravních a  inže-

nýrských staveb (PÚDIS) Praha. 

V  době zpracování nové koncep-

ce mostu i  práce na  vlastním projek-

tu pokračovala výstavba velkých mos-

tů z monolitického předpjatého betonu 

prováděných SSŽ. Byl to nejdříve most 

Pavla Wonky přes Labe v Pardubicích, 

v  letech 1956 až 1961, s poli 50 + 70 

+ 50  m, šířky 24  m, prováděný sice 

na pevné skruži, ale s prvky letmé be-

tonáže, které představovaly části u pi-

lířů betonované symetricky, v dílech 2 x 

8 m a 2 x (6 + 6) m. Nejvýznamnějšími 

byly dva letmo betonované mosty přes 

Otavu a Vltavu na Orlické vodní nádr-

ži z  let 1960 až 1963 (obr. 12) s  po-

li 41,65 + 2 x 84 + 41,65 m. Z jejich vý-

stavby bylo čerpáno nejvíce zkušenos-

tí, kladných i záporných. Hlavním stav-

byvedoucím na všech třech zmíněných 

mostech byl Ing. Hynek Hlasivec.

PROJEKT

Vedoucím mostního oddělení ústavu 

PÚDIS byl Ing.  Karel Chalupský, hlav-

ním inženýrem projektu byl Ing.  Voj-

těch Michálek, CSc. Ten řídil celý pro-

jekční tým za architektonické spoluprá-

ce Ing. arch. Stanislava Hubičky a do-

pravního řešení Ing. Svatopluka Kobra. 

Výsledný návrh konstrukce mostu 

v příčném uspořádání vycházel z před-

chozích návrhů, ve  vytvoření jediného 

vnitřního dopravního prostoru se nej-

více blížil ke  skořepině profesora Be-

chyně, ve vnějším uspořádání pak jeho 

poslednímu návrhu. Přesto lze považo-

vat konečné řešení za zcela výjimečný 

případ jednokomorového mostu, ze-

Obr. 9 Návrh železobetonového trámového 

mostu – skořepina, 2. a vítěz 3. soutěže 1938, 

S. Bechyně [8] ❚ Fig. 9 Design 

of a reinforced concrete girder bridge – shell, 

2nd, and winner of the 3rd tender 1938, 

S. Bechyně [8]

Obr. 10 Projekt obloukového 

železobetonového mostu přes Nuselské údolí, 

1948 až 1951 Bechyně, Kozák [1] ❚ 

Fig. 10 Design of an arch reinforced concrete 

bridge over the Nusle Valley, 1948 to 1951 

Bechyně, Kozák [1]

Obr. 11 Lávka na Veslařský ostrov v Praze, 

a) celkový pohled, b) letmá betonáž, 1956 

až 1958 [17] ❚ Fig. 11 Footbridge to 

the Rowing Isle in Prague, a) overview, 

b) cantilever concreting, 1956 to 1958, [17]

Obr. 12 Most přes Orlickou vodní nádrž 

na Zvíkově ❚ Fig. 12 Bridge over the Orlik 

dam in Zvíkov

11a 11b
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jména s přihlédnutím k využití tubusu mostu pro druhou do-

pravní úroveň (obr. 15).

Stejně tak podélná koncepce, spojitá rámová konstruk-

ce na pružných podpěrách tvořených čtveřicemi vysokých 

stěn, architektonicky výrazným prvkem, je nejen svědectvím 

o významu spolupráce inženýra s architektem, ale předsta-

vuje i v současnosti moderní trend integrálních mostů, v da-

ném případě mostu semi-integrálního. Ten je charakterizo-

ván pevným spojením nosné konstrukce se speciálně upra-

venými podpěrami a pohyblivým uložením na ložiskách pou-

ze na opěrách.

Zadávací projekt vlastního mostu schválila rada magistrá-

tu 23. října 1962, celý projekt včetně předmostí 6. prosince 

1964 (obr. 16).

15
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Základní rozměry a uspořádání mos-

tu jsou patrné z  obrázků původního 

vzorového příčného řezu, přehledného 

a současného podrobného podélného 

řezu, doplněného půdorysem mostu 

(obr. 17, 18 a 20). K tomu je však nutno 

přiložit nejvýznamnější změnu projektu 

během výstavby, tj. dodatečné vložení 

ocelového roznášecího roštu o  hmot-

nosti téměř 1 000 t do tubusu mostu, 

v  důsledku změny kolejových vozidel 

po roce 1968 (obr. 19 a 58).

Most má délku 485  m a  pět po-

lí s  rozpětími 68,25 + 3 x 115,5 + 

68,25 m a se dvěma přesahy na kon-

cích 2 x 1 m. Rámovou příčel, nosnou 

konstrukci, vytváří jednokomorový, re-

lativně tenkostěnný nosník mimořád-

ných rozměrů z  předpjatého betonu 

B  450, bez jakýchkoliv příčných ztu-

židel v celé délce. Je předpjatý kabe-

lovou předpínací výztuží z  patentova-

ných drátů 7 mm pevnostních charak-

teristik 1 000/1 400 MPa. Pro podélné 

předpětí v  počtu 24 drátů ve  svazku 

byly použity speciálně vyvinuté usměr-

něné kabely, zajišťující polohu drátů 

ve  svazku i  kvalitní zainjektování. Pro 

příčné předpětí v  horní desce a  verti-

kální ve stěnách byly použity běžné ka-

bely s 12 dráty. 

Železobetonové rámové stojky, čle-

něné ve  čtyři samostatné, relativně 

štíhlé stěny proměnného průřezu, ro-

zevírající se směrem vzhůru, jsou z be-

tonu B 330. Dole jsou vetknuty do zá-

kladových bloků z betonu B 250, naho-

ře do příčle. Jejich volná výška, 32 až 

38 m, je vyhovující jak z hlediska stabi-

lity stěn, tak z hlediska podélných dila-

tačních pohybů nosníku.

Základové bloky spočívají každý 

Obr. 13 Návrh ocelového plnostěnného komorového trámového mostu, 

a), b) 2. cena soutěže 1958 až 1960, J. Kozák [1] ❚ Fig. 13 Design 

of a steel full wall box girder bridge, a), b) 2nd place in tender 1958 to 

1960, J. Kozák [1]

Obr. 14 Návrh komorového trámového mostu z předpjatého betonu, 

a), b), 3. cena soutěže 1958 až 1960, J. Vítek [1] ❚ Fig. 14 Design 

of a box girder bridge of prestressed concrete, a), b), 3rd place in tender 

1958 to 1960, J. Vítek [1]

Obr. 15 Projekt komorového trámového mostu z předpjatého betonu, 

zákres mostu do fotografie, V. Michálek [1] ❚ Fig. 15 Design of 

a box girder bridge of prestressed concrete, drawing into a picture, 

V. Michálek [1]

Obr. 16 Celková přehledná dopravní situace mostu [1] 

❚ Fig. 16 Overview of the bridge transport situation [1] 

Obr. 17 Prostorová úprava příčného řezu – původní stav, s výjimkou 

koleje metra [1] ❚ Fig. 17 Space adjustment of the cross section – 

original with the exception of the metro rails [1]

Obr. 18 Přehledný podélný řez [1] ❚ Fig. 18 Overview of the 

longitudinal section [1]

Obr. 19 Příčné uspořádání vnitřku tubusu mostu s příčným roštem pro 

provoz vozů Metra, (TP PÚDIS 2003 – výřez z výkresu č. 3) ❚ 

Fig. 19 Cross of the inside of the tubus with frame for the metro sevice 

(TP PÚDIS 2003 – section of drawing No. 3)
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Obr. 20 Podélný řez a půdorys – stávající stav (SUDOP) ❚ 

Fig. 20 Longitudinal section and ground plan – current state (SUDOP)

Obr. 21 Střední podpěry, podélný a příčný řez mostem [1] 

❚ Fig. 21 Central supports, longitudinal and cross sections [1]

Obr. 22 Fotoelasticimetrická měření modelů, střední podpěry a nosná 

konstrukce [1] ❚ Fig. 22 Photoelasticimetric measurements of the 

models, central supports and superstructure [1]

Obr. 23 Prostorový model s vyznačením sledovaných průřezů a míst 

zatížení [1] ❚ Fig. 23 3D model showing followed sections and 

loaded places [1]

23
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na  osmi šachtových pilířích z  betonu 

B 250, průměru 3 m a hloubek kolem 

16 m, zasahujících až do únosných ne-

zvětralých břidlic (obr. 20).

Krajní opěry, zejména na  pankrácké 

straně mostu, jsou rozlehlé vzhledem 

k tomu, že navazují na tunely podzem-

ní dráhy, přestože vlastní opěry mos-

tu jsou malé. Na  pankráckém před-

mostí je celý komplex založen ploš-

ně, na  karlovském předmostí hlubin-

ně, na  vrtaných pilotách. Na  opěrách 

je most uložen na  kyvných stěnách 

s ocelovými ložisky. 

Statický výpočet a modelová 

ověření

Zcela mimořádné rozměry jednokomo-

rového, tenkostěnného nosníku si vy-

žádaly nejen aplikaci nejnovějších me-

tod statického výpočtu, ale též ověře-

ní výsledků experimentálně na  mode-

lech (obr. 21). 

Výpočty některých prvků byly ově-

řovány jednak jako rovinný problém 

fotoelasticimetricky, jednak trojroz-

měrně na  prostorovém modelu. Fo-

toelasticimetrická měření se provádě-

la na ČVUT u profesora Václava Tesa-

ře (obr. 22). 

Měření na prostorovém modelu z no-

voduru v měřítku 1 : 50 zajistil projek-

tant spolu s ČSAV. Model byl pro za-

jištění teplotní a  vlhkostní stálosti ulo-

žen v podzemních prostorách (obr. 23 

až 25).

Třetí model, úsek nosné konstruk-

ce nad členěnou stojkou, byl z  mik-

robetonu v měřítku 1 : 10, vyztužené-

ho betonářskou a  předpínací výztuží. 

Měl ověřit chování této části konstruk-

ce na  mezi únosnosti, jak ohybové 

tak i smykové, a  totéž v hlavním tlaku 

ve stěně (obr. 26 až 31).

V dnešní době je možno řadu mode-

lových zkoušek nahradit počítačovým 

modelem. Přesto i  dnes je stále vý-

znamné měření na konstrukcích in situ, 

které může ověřit správnost vstupních 

parametrů počítačového modelu.

V nedávné době byla provedena mo-

delová počítačová ověření únosnos-

ti konstrukce mostu a jejich porovnání 

s měřeními na modelu z mik robetonu. 

Další počítačové ověření se týkalo vý-

znamu vertikálního předpětí ve  stě-

nách, v případě jeho poklesu, v mez-

ním případě až k  nule. Porovnání vý-

sledků první studie potvrdilo souhlas 

experimentálních i  počítačových hod-

not a spolehlivost konstrukce, která je 

v druhém případě zachována i při nu-

lovém vertikálním předpětí [14 až 16].

27
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VÝSTAVBA

Koordinaci výstavby zajišťoval investor, 

z  počátku s  pomocí poradního sbo-

ru, kterým bylo předsednictvo soutěžní 

poroty. Po úmrtí profesora Hacara v ro-

ce 1963 byl krátce jejím řízením pově-

řen profesor Bechyně. Následně by-

la pro vedení stavby zřízena nová or-

ganizace „Investor dopravních a  inže-

nýrských staveb“ (IDIS), s  ředitelem 

Ing.  Antonínem Huderou, podléhající 

Ředitelství výstavby Prahy (VHMP). Ja-

ko expert byl přizván Prof.  Ing. Dr.  Ji-

ří Klimeš. 

Výstavbou mostu byl pověřen Zá-

vod 2 podniku SSŽ (Původní – Spe-

ciální provoz 03 pro předpjatý be-

ton, od roku 1990 samostatný podnik 

Obr. 24 Způsoby zatěžování prostorového modelu [1] ❚ Fig. 24 Ways of loading 

the 3D model [1]

Obr. 25 Fotografie části prostorového modelu  se zatížením a tenzometry [1] ❚ 

Fig. 25 Picture of one part of the 3D model showing loading and tensometers [1]

Obr. 26 Schéma modelu z mikrobetonu a jeho zatížení [1] ❚ Fig. 26 Model of microconcrete 

and its load [1]

Obr. 27 Příčný řez modelu s betonářskou a předpínací výztuží [1] ❚ Fig. 27 Cross section 

of the model with reinforcement and tendons [1]

Obr. 28 Podélný řez modelu s betonářskou a předpínací výztuží [1] ❚ Fig. 28 Longitudinal 

section of model with reinforcement and tendons [1]

Obr. 29 Fotografie modelu z mikrobetonu před zatížením [1] ❚ Fig. 29 Picture of model from 

microconcrete before load [1]

Obr. 30 Schéma trhlin a oblastí poruch při mezním zatížení [1] ❚ Fig. 30 Scheme 

of crackings and areas of failure under limit load [1]

Obr. 31 Fotografie trhlin a oblastí poruch při mezním zatížení [1] ❚ Fig. 31 Picture 

of crackings and failure areas under limit load [1]
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Stavby mostů Praha, a. s., dnes SMP 

CZ, a.  s., součást mezinárodní skupi-

ny VINCI).

Výstavba mostu byla zahájena za-

čátkem roku 1965. Hlavním stavby-

vedoucím byl v  letech 1965 až 1970 

Ing. Hynek Hlasivec, v  letech 1971 až 

1974 Ing.  Zdeněk Svoboda. Plánova-

ný postup výstavby mostu je znázor-

něn v pěti hlavních fázích (obr. 32). Stav 

na staveništi, po demolici domů a vy-

klizení prostoru pod mostem, je patr-

ný na obr. 33. 

Založení mostu proběhlo klasickým 

způsobem ve  svahovaných nebo těs-

něných stavebních jámách ze štětovnic 

Larsen. Šachtové pilíře pod rámovými 

stojkami byly prováděny ručně hornic-

kým způsobem, beton byl v horní čás-

ti chráněn hydroizolací a cihelnou obe-

zdívkou, u  základových bloků pouze 

hydroizolací (obr. 34 až 37).

33
Obr. 32 Postup výstavby mostu: fáze 5 

označuje místa působení sil, statickou 

rektifikaci před zmonolitněním [1] ❚ 

Fig. 32 Bridge construction process [1]

Obr. 33 Staveniště mostu v Nuselském 

údolí na počátku výstavby, po demolici 

domů ❚ Fig. 33 Bridge construction site 

in the Nusle Valley at the beginning of the 

construction, after demolition of houses [1]

Obr. 34 Založení středních podpěr [1] ❚ 

Fig. 34 Foundation of central supports [1]

Obr. 35 Zakládání středních podpěr 

v těsněných jámách na šachtových pilířích 

❚ Fig. 35 Foundation of central supports 

in close foundation pits on shaft like pillars

Obr. 36 Betonářská výztuž základového 

bloku [1] ❚ Fig. 36 Reinforcement of the 

foundation block [1]

Obr. 37 Rozpracovaná betonářská výztuž 

základového bloku [1] ❚ Fig. 37 Works 

on reinforcement of the foundation block [1]
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Spodní části členěných pilířů byly 

prováděny postupně v jedné etapě až 

po  horní hranu výztuh stěn. Dále by-

ly stěny pilířů betonovány do  překlá-

daného bednění, umožňujícího dodr-

žení všech geometrických požadav-

ků, v devíti etapách výšky 3 m (obr. 38 

až 40).

Nosná konstrukce byla v krajních po-

lích betonována na  podpěrné skru-

ži z nosníků IP100 na podpěrných vě-

žích z  materiálu PIŽMO (obr. 41). Po-

dobně byly ve středním poli vytvořeny 

u pilířů startovací části pro letmou be-

tonáž (obr. 42).

Letmá betonáž probíhala vždy sy-

metricky v  podélném směru; nejdří-

ve od krajních polí do středu a potom 

symetricky od středních pilířů (obr. 43 

a 44). 

Maximální přípustná hmotnost jed-

né lamely byla 200 t, stejná jako hmot-

nost betonážního vozíku, proto se dél-

ky lamel měnily, od první 1,9 m k po-

slední na 3,5 m. 

Počet lamel v  konzole byl osm-

náct v  polích 2 a  4, v  poli 3 pou-

38 39a
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ze deset, vlivem předem vybetono-

vaných startovacích částí. Po  dokon-

čení letmé betonáže se nejdříve uza-

vírala spára uprostřed, v poli 3, a ná-

sledně se současně aktivovaly lisy 

a  uzavíraly obě spáry v  polích 2 a  4 

(obr. 32 a 45).

Komorový nosník se betonoval v příč-

ném směru po  etapách. Nejdříve by-

la uložena betonářská a předpínací vý-

ztuž spodní desky a stěn a zabetono-

vána. Následně byla vybedněna horní 

deska s  přečnívající konzolovou čás-

tí a  jednotlivými konzolovými nosníky, 

na  něž byly dodatečně ukládány pre-

fabrikované desky chodníků. Sché-

ma vyztužení nosníku je na  obr. 46 

až 48.

Na obr. 49 až 51 jsou záběry uložené 

betonářské i  předpínací výztuže, po-

délné a  svislé ve  stěnách, osazování 

svislých kabelů do stěny je na obr. 52. 

Usměrněné kabely podélného předpě-

tí uložené ve  staveništní výrobně jsou 

na  obr. 53 a  stav zainjektování kabe-

lu po  rozříznutí zkušebního prvku je 

na obr. 54.

Obr. 38 Postup výstavby středních podpěr 

mostu [1] ❚ Fig. 38 Construction process 

of the central supports [1]

Obr. 39 Betonářská výztuž jedné stěny 

střední podpěry, a) v úrovni spodní hrany nosné 

konstrukce, b) uprostřed výšky [1] ❚ 

Fig. 39 Reinforcement of one wall of the 

central support, a) at the bottom edge of 

superstructure, b) in the middle of the height [1] 

Obr. 40 Výstavba středních podpěr s použitím 

překládaného bednění a věžového jeřábu ❚ 

Fig. 40 Construction of central supports with 

climbing formwork and tower crane

Obr. 41 Výstavba krajních polí na podpěrné 

skruži z nosníků IP100 na věžích PIŽMO ❚ 

Fig. 41 Construction of border fields on the 

supporting scaffolding made of IP 100 beams 

on PIŽMO towers 

Obr. 42 Výstavba startovací části letmé 

betonáže pro dvě vnitřní podpěry 

❚ Fig. 42 Construction of the beginning 

part of the cantilever casting for two internal 

supports 

Obr. 43 Výstavba letmou betonáží od krajních 

polí ❚ Fig. 43 Cantilever casting from the 

border fields 

Obr. 44 Výstavba letmou betonáží 

od středních podpěr ❚ Fig 44 Cantilever 

casting from the central supports 
43
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45 48

46

47

Obr. 45 Výstavba letmo betonované nosné konstrukce před 

dokončením ❚ Fig. 45 Cantilever casting of the load bearing 

construction before finished

Obr. 46 Schéma podélné předpínací výztuže, usměrněné kabely 

z dvaceti čtyř profilů P7 mm [1] ❚ Fig. 46 Longitudinal pre-stressing 

reinforcement scheme, tendons of 24 P7mm profiles [1] 

Obr. 47 Schéma betonářské výztuže komorového nosníku a příčné 

předpínací výztuže horní desky mostovky, kabely z 12 profilů P7 mm [1] 

❚ Fig. 47 Scheme of reinforcement of a box girder and transverse 

tendons of the upper bridge deck [1]

Obr. 48 Schéma svislé předpínací výztuže stěn komorového nosníku, 

kabely z 12 profilů P7 mm [1] ❚ Fig 48 Vertical box girder tendons 

scheme [1]

Obr. 49 Betonářská a předpínací výztuž dolní desky a stěn 
komorového nosníku ❚ Fig. 49 Reinforcement and tendons 
of the bottom slab and the box girder walls

Obr. 50 Betonářská a podélná předpínací výztuž komorového 
nosníku ❚ Fig. 50 Reinforcement and longitudinal tendons of the 
chamber beam

Obr. 51 Detail dolního rámového rohu komorového nosníku s kotvením 
svislých kabelů ❚ Fig. 51 Detail of bottom frame corner of the box 
girder showing vertical tendons anchoring 

Obr. 52 Ukládání svislých kabelů do stěny komorového nosníku ❚ 
Fig. 52 Vertical tendons setting into the box girder wall

Obr. 53 Uspořádané kabely podélného předpětí se 24 profily P7 mm 
❚ Fig. 53 Arranged tendons of longitudinal pre-stressing with P7 mm 
24 profiles

Obr. 54 Zkouška stavu uspořádaného kabelu po zainjektování ❚ 
Fig. 54 Test of the arranged tendon after injecting
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VYBAVENÍ  A   PŘÍSLUŠENSTVÍ 

MOSTU

Původní vozovkové souvrství bylo navr-

ženo v klasické podobě tehdejší doby; 

cementová vyrovnávací vrstva, na  ní 

natavovací pásy Sklobitu, doplněné 

dle expertního posudku ještě o gumo-

vé fólie Optifol a ochranná cementová 

vrstva vytužená ocelovou sítí proti me-

chanickému i tepelnému poškození při 

provádění vozovky z asfaltového beto-

nu. Při podrobném zaměření horní plo-

chy mostu se však zjistily značné od-

chylky od  teoretických hodnot, -50 až 

+150 mm, takže vyrovnávací vrstva by-

la provedena v potřebné tloušťce z leh-

čeného betonu s  polystyrenovými ku-

ličkami. 

56
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Obr. 55 Mostní závěr Transflex, Karlov směr 

z centra ❚ Fig. 55 Transflex bridge lock, 

in Karlov, direction from the centre

Obr. 56 Statická zatěžovací zkouška s tanky 

[4] ❚ Fig. 56 Static load test with tanks [4]

Obr. 57 Dynamická zkouška s impulzem dvou 

raket [4] ❚ Fig. 57 Dynamic load test with 

two rockets impuls [4]

Obr. 58 Montáž koleje metra v tubusu 

mostu ❚ Fig. 58 Metro rail assembling 

inside the bridge box girder

Obr. 59 Vzorový příčný řez – současný stav 

(SUDOP, PÚDIS) ❚ Fig. 59 Sample cross 

section – current state (SUDOP, PUDIS) 

Obr. 60 Detail vetknutí rámové stojky 

do nosné konstrukce ❚ Fig. 60 Detail 

of the frame support constraint into the 

superstructure
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O  příčinách těchto odchylek by-

ly vedeny odborné diskuze, které 

lze shrnout do  dvou základních pří-

čin, u  nichž došlo k  dohodě. První je 

obecně průvodní jev letmo betonova-

ných mostů té doby, tj. vzrůst dlou-

hodobých průhybů vlivem větších než 

předpokládaných hodnot dotvarová-

ní betonu. Druhá, projevující se ne-

rovnostmi vlivem provádění, byla spo-

jena s  tehdejší technikou geodetic-

kých měření u takového mimořádného 

objektu, neumožňující stálou detailní 

kontrolu geometrického tvaru během 

výstavby. 

Chodníky byly umístěny na dodateč-

ně budované konstrukci z  prefabriko-

vaných desek kladených na  konzoly, 

vycházející z nosné konstrukce mostu 

a zmonolitněné spolu s mostní římsou. 

Záchytné zařízení představovaly beto-

nové svodidlové zídky podél vozovek, 

osazené na ochranné cementové vrst-

vě. Ve  středním dělícím pásu pak vy-

tvářely žlab z  prefabrikátů, s  liniovým 

osvětlením (obr. 17).

Důležitou a  též velmi namáhanou 

částí mostu jsou mostní závěry. Zde 

byly poprvé u nás použity na svou do-

bu nejmodernější kobercové, teoretic-

ky vodonepropustné, povrchové zá-

věry „Transflex“ firmy GHH z  Němec-

ka, a  to pouze pro spáry mezi mos-

tem a opěrami, a navíc jen pro vozovku 

(obr. 55). Ostatní části spár i spáry me-

zi opěrami a další konstrukcí byly řeše-

ny tradičně.

ZATĚŽOVACÍ  ZKOUŠKY 

A  UVEDENÍ  DO  PROVOZU 

Statické zatěžovací zkoušky mostu při-

pravili pracovníci Kloknerova ústavu 

ČVUT, Ing. Jiří Krchov, CSc., a Ing. Mi-

loš Petřík, CSc., a po projednání a od-

souhlasení investorem byli pověře-

ni i  jejich řízením. Zkoušky proběhly 

ve  dnech 23. až 27. listopadu 1970, 

kdy bylo nutno nahradit část zatížení 

stálého na nedokončeném mostě štěr-

kopískem o celkové hmotnosti 3 000 t. 

Zatížení nahodilé představovalo cel-

kem šedesát čtyři tanků s hmotnostmi 

po 35 t (obr. 56).

Opakování statické zkoušky bylo naří-

zeno po instalaci ocelového roštu před 

uvedením metra do provozu, na již do-

končeném mostě. Tentokrát zatížení 

nahodilé představovala na vozovce ná-

kladní auta naložená štěrkem, na chod-

nících multikáry s pískem a v tubusu vo-

zy metra naložené pytli s cementem. Již 

první zkoušky potvrdily dokonalou sho-

du výpočtu s  měřením, když se pou-

žil skutečný vyšší modul pružnosti be-

tonu na základě zkoušek. Při použití je-

ho normové hodnoty dosahoval namě-

řený průhyb pouze 86 % vypočteného. 

Most byl podroben i  rozsáhlým dy-

namickým zkouškám, které prováděl 

profesor Vladimír Koloušek z  ČVUT 

se svými spolupracovníky, jmenovi-

tě s  pozdějším profesorem Milosla-

vem Baťou. Po  předchozím dynamic-

kém výpočtu byla provedena měře-
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ní na mostě při zatížení impulzními ra-

ketovými motory (obr.  57), dále při 

zatížení mechanickým budičem vyvo-

zujícím periodickou budící sílu a  ko-

nečně i  účinky nákladních vozů Tat-

ra 148 v počtu jeden až čtyři přejíždě-

jících po vozovce a též přes normovou 

překážku. I tyto zkoušky potvrdily sho-

du vypočtených a naměřených údajů.

Most byl uveden do provozu 22. úno-

ra 1973 v  horní mostovce, ale tepr-

ve 30. dubna byly dokončeny objekty 

na  pankráckém předmostí severojižní 

magistrály a její napojení na dálnici D1. 

Ke  zprovoznění celé magistrály mohlo 

dojít až po dokončení prvního provozní-

ho úseku trasy C Metra 9. května 1974.

OPRAVY A  REKONSTRUKCE

Vysoká dopravní zátěž mostu, kolem 

25 tisíc jednotkových vozidel v každém 

směru za 24 h, neměla žádné nepřízni-

vé důsledky na konstrukci mostu, pro-

jevila se však záhy na  vozovce a  s  ní 

souvisících částech. 

Proto došlo v roce 1981 k rekonstruk-

ci celé vrchní části mostu, kdy bylo vy-

tvořeno vozovkové souvrství moderní 

koncepce na  dokonale provedené vy-

rovnávce povrchu, vyspádované k od-

vodňovačům, se všemi detaily včetně 

izolace a krytu chodníků (obr. 59). By-

la navržena nová koncepce záchytné-

ho zařízení, nové zídky byly doplněny 

o prefabrikované části s ocelovým svo-

didlem NHKG a  systém osvětlení byl 

změněn z  liniového na sloupové výšky 

6 m v rozteči 8 m. Významná byla účast 

firmy Strabag, která spolu s  českými 

firmami PSVS (dnes Porr, a. s.) a DSO 

(dnes Skanska, a. s.) převzala veškeré 

záruky za provedení opravy, která vcel-

ku obstála až do současnosti. 

Další opravy se týkaly převážně růz-

ných spár, vyměnitelných částí most-

ních závěrů, instalace bezpečnost-

ních zábran včetně zábradlí proti sko-

kům z mostu a drobných udržovacích 

prací (obr. 61). 

Významnou byla rekonstrukce oce-

lového roštu pro koleje metra v  roce 

1999. Na  ocelovém roznášecím roš-

61
Obr. 61 Pohled na vozovku se svodidlem 

a chodník se zábradlím a zábranou ❚ 

Fig. 61 View to the road with safety barriers 

and the sidewalk with railing and barrier

Obr. 62  Pohled na most se stanicí metra 

Vyšehrad ❚ Fig. 62 View of the bridge with 

Vyšehrad Metro station

Obr. 63 Panoramatický pohled na most nad 

zástavbou Nuselského údolí ❚ 

Fig. 63 Panoramatic view of the bridge above 

the Nusle valley
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tu byl v  roce 1998 zjištěn značný po-

čet únavových trhlin v  místě připojení 

podélníků k příčníkům. Příčinou vzniku 

trhlin v podélnících byl nevhodný kon-

strukční detail. Proto při rekonstruk-

ci byly všechny podélníky vyměněny 

za nové, s konstrukčním detailem ne-

omezujícím životnost roštu. Tato zku-

šenost potvrzuje význam rozhodnutí 

experta profesora Jiřího Klimeše, kte-

rý se s  ohledem na  dynamické účin-

ky při provozu metra zasadil o instala-

ci roštu. Ten významně omezuje namá-

hání příčně nepředpjaté železobetono-

vé spodní desky komorového nosníku, 

a přispívá tak k trvanlivosti celé mostní 

konstrukce.

Poslední větší rekonstrukcí, která 

si vyžádala citelný zásah do čel hor-

ní desky nosné konstrukce mos-

tu, byla výměna po  čtyřiceti letech 

již dožitých původních mostních zá-

věrů Transflex GHH. Byly nahra-

zeny nejnovějším robustnějším la-

melovým systémem Maurer Dehn-

fuge DS240 GO se šikmými smy-

kovými traverzami a  se sníženou 

hlučností.

Rozsáhlá oprava mostu podle pro-

jektu SUDOP, která se však nebude 

týkat konstrukce mostu, byla zaháje-

na v současné době 1. etapou, výmě-

nou středového pásu vozovky s osvět-

lením.

ZÁVĚR

Vše podstatné o Nuselském mostě by-

lo již uvedeno, zbývají některé osobní 

postřehy a názory. 

Jedná se bez výhrad o dopravně nej-

významnější most v  Praze, který ne-

jen v  době vzniku, ale i  v  současné 

době představuje významné dílo čes-

kého i  světového mostního stavitel-

ství. K tomu je nutno připomenout ne-

jen tehdejší možnosti výpočtů, static-

kých i  dynamických, ale technologic-

ké možnosti obecné i  vlivem tehdej-

ší politické situace u  nás. Mostu se 

dostalo plného ocenění i  od  účastní-

ků 6. kongresu FIP v  Praze v  roce 

1970.
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Celková plocha horní mostovky je 

12 800 m2, k  tomu je dále nutno při-

číst cca 0,5 km dvojkolejné trasy met-

ra. Podle závěrečné faktury zhotovite-

le z listopadu 1973 činila celková část-

ka za výstavbu mostu 160,625 mil Kč.

Z  pohledu na  současný neuspokoji-

vý stav mostů v ČR, ale i celosvětově, 

dochází k  významnému obratu v  na-

zírání na požadavky trvanlivosti mostů 

tak, aby splňovaly jejich předpokláda-

nou životnost. Touto problematikou se 

již delší dobu zabývá Mezinárodní sil-

niční asociace PIARC, která v posled-

ní zprávě na 24. kongresu v Mexiko Ci-

ty v  roce 2011 uvádí kromě obecně 

požadované životnosti trvalých mos-

tů 100 let, pro výjimečné mosty 200 

let i více. Podle výsledků dosavadních 

průzkumů Nuselský most má pravdě-

podobnost dobrého výhledu, pokud 

se odstraní příčiny a  následky závad 

na vybavení mostu a povrchových po-

škození.

Na  úplný závěr bych chtěl poděko-

vat všem kolegům, kteří mi pomohli při 

sepsání článku, viz Literatura, protože 

hlavní aktéři mostu již bohužel nejsou 

mezi námi a po čtyřiceti letech zbývá 

pouze hrstka nás dalších účinkujících 

při jeho vzniku. Chtěl bych především 

vzpomenout profesora Stanislava Be-

chyně, nejaktivnějšího účastníka pří-

pravy realizace mostu, který se po se-

dmdesáti letech od prvního návrhu do-

čkal jeho otevření, před svým odcho-

dem v říjnu 1973. Dále bych chtěl při-

pomenout, že k otevření mostu v roce 

1973 došlo dvacet let od  vzniku jeho 

zhotovitele, závodu 2 – Mosty. Z  teh-

dejších jeho zakladatelů zbývá posled-

ní, stavbyvedoucí ze Živohošťského 

mostu, stavitel Saša Švestka, který se 

v letošním roce dožívá devadesáti let. 

Ing. Karel Dahinter, CSc.

e-mail: dahinter@seznam.cz

Fotografie 58 a 64a Ing. Milan Šístek, 63, 

64b a 65 Milan Senko, 33, 35, 37, 41 až 45, 

49 až 55 a 60 PÚDIS

Vlastník mostu Hl. m. Praha

Projekt

PÚDIS, ved. most. odd. Ing. Karel 
Chalupský, hl. inž. projektu 
Ing. Vojtěch Michálek, CSc., arch. 
spol. Ing. arch. Stanislav Hubička, 
dopr. řeš. Ing. Svatopluk Kobr

Dodavatel

Závod 2 podniku SSŽ (původně – 
Speciální provoz 03 pro předpjatý 
beton, od roku 1990 samostatný 
podnik Stavby mostů Praha, a. s., 
dnes SMP CZ, a. s., součást mez.
skupiny VINCI), hl. stavbyvedoucí 
v letech 1965 až 1970 Ing. Hynek 
Hlasivec, v  letech 1971 až 1974 
Ing. Zdeněk Svoboda

Projekt říjen 1962 až prosinec 1964

Realizace 
mostu

začátek roku 1965 až 22. února 1973 
v horní mostovce, 30. dubna včetně 
objektů na pankráckém předmostí 
severojižní magistrály a její napojení 
na dálnici D1

Zprovoznění 
celé magistrály

po dokončení prvního úseku trasy C 
Metra 9. května 1974

Majetkový 
správce mostu

Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, od roku 1974 do současnosti

Obr. 64 Pohledy na most z dolní úrovně údolí, 
a) po dostavbě mostu, b) v současnosti ❚ 
Fig. 64 Views of the bridge soffit from the 
valley, a) after bridge finishing, b) current view

Obr. 65 Celkové pohledy na most 
z pankráckého předmostí, a) východní strana, 
b) západní strana ❚ Fig. 65 General views 
of the bridge from Pankrác, a) Eastern side, 
b) Western side

Obr. 66 Pamětní deska mostu na pankrácké 
opěře ❚ Fig. 66 Bridge memorial plaque 
on the Pankrac abutment
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