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V  článku je v  krátkosti podán 

historický přínos Dr.  Ulricha 

Finsterwaldera pro širokou škálu 

betonových staveb, od  skořepin 

přes tyčovou výztuž, betonové 

příhradové konstrukce, předpja-

té pásy pro přemostění Bosporu, 

zavěšené mosty až po  stavbu 

betonových lodí. ❚ The article 

gives a  short overview of the 

historical contribution of Dr. Ulrich 

Finsterwalder to a  broad scale of concrete 

buildings: from shells to bar reinforcement, 

free cantilever bridges, concrete truss and 

tie structures, stress ribbon for bridging of 

Bosporus, cable stayed bridges and concrete 

boats.

V prosinci roku 1988, před 25 lety, ze-

mřel ve věku 91 let jeden z největších 

konstruktérů a  betonářů všech dob 

Dr.-Ing. Ulrich Finsterwalder. Jen má-

lokterý člověk ovlivnil betonové stavi-

telství takovým způsobem, jako to bě-

hem své přes šedesát let dlouhé praxe 

učinil Finsterwalder.

Z domova byl výborně teoreticky při-

praven, jeho otec byl profesorem ma-

tematiky na mnichovské technice.

Bezprostředně po  maturitě v  roce 

1916 byl povolán do armády. Po válce 

byl dva roky v zajetí ve Francii, kde se 

dále zlepšoval ve  francouz-

štině a matematice. Po ná-

vratu studoval na  TU Mni-

chov. Již během studia se 

intenzivně věnoval tehdy 

velmi oblíbenému oboru – 

teorii skořepin. Studium za-

končil excelentní diplomo-

vou prací, v  které provedl 

výpočet osových sil v  mří-

žovině planetária tvaru polo-

koule tak, že tento problém 

řešil teorií skořepin pro růz-

né zatěžovací případy a z vypočtených 

napětí počítal zpětně osové síly. O pět 

let později podal ve své doktorské prá-

ci diferenciální rovnice pro výpočet vál-

cových skořepin, ztužených na  kon-

cích ztužidly ve  tvaru kruhových seg-

mentů. Tato práce měla pro další vývoj 

skořepin velký význam. V  té době již 

pracoval ve  firmě Dyckerhoff/Widman 

(D/W) v  Mnichově spolu s  Dischinge-

rem na konkrétních projektech skoře-

pin, zejména pro planetárium Zeisso-

vých závodů v Jeně (skořepina o prů-

měru 40 m) a řadě dalších staveb.

Teoretické práce Finsterwaldera by-

ly plně potvrzeny při stavbě velkotržni-

ce ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 

1928, u které je 50 m široký a 220 m 

dlouhý prostor tržnice zakryt patnác-

ti válcovými skořepinami šířky 14,7 m 

o  tloušťce 70 mm (obr. 1). V následu-

jících letech vypracoval projekty řa-

dy dalších pozoruhodných skořepin, 

zakrývajících tržiště, hangáry a  haly, 

např. v Basileji, Budapešti, Kolíně nad 

Rýnem aj. Vrcholem mělo být zakry-

tí hlavního nádraží v  Mnichově beto-

novou skořepinou, vyztuženou žebry. 

Hala kruhového půdorysu o  průměru 

280 m a výšky 100 m nebyla však kvůli 

druhé světové válce realizována.

V  roce 1930 vypracoval Finsterwal-

der soutěžní návrh firmy D/W na most 

Drei rosenbrücke v  Basileji jako dvě 

předpjaté dvoukonzoly (rozpětí 51 + 

103 + 51  m) s  kloubem uprostřed 

hlavního pole (obr. 2). Předpětí by-

lo navrženo spletenými lany průměru 

60  mm bez soudržnosti s  konstantní 

silou po celé délce. Tento návrh, který 

nese všechny znaky pozdějších letmo 

betonovaných mostů, nebyl v té době 

porotou ještě pochopen.

Od roku 1933, kdy od firmy D/W ode-

šel Dischinger na  TU Berlín, byl Fin-

sterwalder jmenován šéfkonstrukté-

rem firmy a o několik let později osob-

ně ručícím společníkem.

O  čtyři roky později obdržel Finster-

walder francouzský a americký patent 

na výstavbu betonových příhradových 

nosníků, u kterých je výztuž uspořádá-

na ve svazcích. Tlakové diagonály jsou 

betonovány jako první, tahové diago-

nály teprve po  vnesení všech stálých 

1a 1b

Obr. 1 Tržnice ve Frankfurtu nad Mohanem 

půdorysu 50 × 220 m (1928), a) příčný 

řez, b) pohled do haly ❚ Fig. 1 Market hall 

in Frankfurt am Main, layout of 50 x 220 m 

(1928), a) cross section, b) view into the hall 

Obr. 2 Soutěžní návrh na Dreirosenbrücke 

v Basileji (1930) ❚ Fig. 2 Competition 

proposal for Dreirosebrücke in Basel (1930) 
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zatížení, tedy poté, kdy již došlo k pro-

tažení oceli. Tím bylo dosaženo lehké-

ho předpětí a  podstatně redukovány 

trhliny (obr. 3).

Ve stejném roce obdržel francouzský, 

britský a americký patent na provádě-

ní železobetonových nosníků s  před-

pínací výztuží uspořádanou vedle sto-

jin nosníků. Dvě poloviny nosníků, spo-

jené uprostřed rozpětí kloubem, jsou 

vybetonovány na  převýšené skruži, 

předepnuty a následně po odskružení 

spuštěny. Tímto způsobem byl v  roce 

1938 realizován nadjezd o jednom po-

li rozpětí 34,5 m nad dálnicí u Wieden-

brücku (obr. 4).

Během 2. světové války navrhl Fin-

sterwalder s  ohledem na  nedostatek 

oceli motorové lodě a  vlečné čluny 

o  výtlaku až 6 000  t jako skořepi-

nu tloušťky 80  mm ztuženou příční-

ky z  lehkého betonu vysoké pevnos-

ti (obr. 5). Lodě byly betonovány dnem 

vzhůru a  povrch následně dokona-

le zbroušen, takže nebyly nutné žád-

né nátěry. Lodě byly poté jednostran-

ným zaplavením otočeny do  správné 

polohy.

Jedním z  největších činů Finsterwal-

dera u firmy D/W je zavedení předpína-

cí výztuže Dywidag St 60/90 se závitem 

naválcovaným za studena. Průměr tyčí, 

které lze spojkovat do  libovolné délky, 

byl nejprve 26 mm. Přednost byla dá-

vána omezenému předpětí. Pomocí to-

hoto předpínacího systému byl jako je-

den z  prvních mostů také předepnut 

smělý rám přes Dunaj v Ulmu o rozpětí 

82,4 m, u kterého jsou opěry provedeny 

z prutů, uspořádaných do trojúhelníků.
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Obr. 3 Předpjatý betonový vazník na rozpětí 

71 m – systém Finsterwalder ❚ 

Fig. 3 Prestressed concrete girder of span 

length 71 m – Finsterwalder system

Obr. 4 Předpjatý betonový most dle systému 

Finsterwalder nad dálnicí na rozpětí 34,5 m 

(1937), a) pohled, b, c) řezy ❚ 

Fig. 4 Prestressed concrete bridge acc. to 

the Finsterwalder system over the highway, 

span of 34,5 m (1937), a) view, b, c) sections
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Po  vyřešení předpínacího systé-

mu Dywidag navrhl Finsterwalder již 

následující rok (1950) první předpja-

tý most, provedený letmou betoná-

ží. K  tomu účelu byl vybrán nevelký 

objekt na  místní komunikaci přes ře-

ku Lahn v Balduinsteinu (obr. 6). Jed-

ná se o  prostý nosník rozpětí 62  m 

s  protizávažími za  opěrami. Lame-

ly byly prováděny o délce 3 m. Průřez 

mostu je deskový dvoutrám proměnné 

výšky.

Se zkušenostmi z  mostu v  Balduin-

steinu byl v  roce 1952 dle návrhu 

Finsterwaldera postaven most přes 

Rýn ve  Wormsu. Hlavní část mostu 

(obr.  7) překračující Rýn, tři pole roz-

pětí 102 + 114 + 104 m, byla provede-

na letmou betonáží třemi betonážní-

mi vozíky. Příčný řez mostu je desko-

vý dvoutrám, kde každý trám tvoří úz-

ká komůrka. Výška nosné konstrukce 

činí 2,5 až 6,5 m. Uprostřed každého 

ze tří polí jsou uspořádány klouby. Ten-

to most byl ihned po  zveřejnění prv-

ních fotografií a  informací navštěvován 

odborníky z celého světa a dal tak zá-

klad velkého rozmachu této technolo-

gie v mnoha dalších zemích, mj. i v bý-

valém Československu.

O  dva roky později následuje most 

přes řeku Mosel v  Koblenci, rovněž 

o  třech polích rozpětí 103 + 114 + 

123  m. Při stavbě tohoto mostu bylo 

použito nucené chlazení čerstvého be-

tonu dolní desky komůrky u pilířů, kde 

tloušťka desky dosahovala až 1,4 m.

Završením vývoje předpjatých mos-

tů, provedených metodou letmé beto-

náže, v Německu byl v letech 1962 až 

1964 realizovaný most přes Rýn, část I 

u  Bendorfu s  hlavním polem rozpětí 

208 m, což bylo v té době největší roz-

pětí na světě (obr. 8). Finsterwalder při-

tom ve svých odborných článcích za-

jímavě popisuje vývoj příčného řezu 

i způsobu předpětí.

Kromě letmé betonáže se Finsterwal-

der věnoval i dalším oblastem betono-

vých konstrukcí. Od  roku 1955 navrhl 

celou řadu estakád tvaru hřibových de-

sek půdorysných rozměrů 30 × 30  m 

na  jediném kruhovém sloupu průmě-

ru cca 3  m (estakády Hannover, Bré-

my, Ludwigshafen aj.). Tato technolo-

gie vyvrcholila návrhem semiintegrál-

ního dálničního mostu přes 100 m hlu-

boké údolí řeky Elz. Most má devět po-

lí o  rozpětí po  37,5  m na  celou šířku 

dálnice. Nosná konstrukce je vetknuta 

do obou opěr, dilatační spára je zhru-

ba uprostřed délky mostu. Pilíře výš-

ky až 100  m jsou osmiúhelníkového 

průřezu vnějších rozměrů 5,8 × 4,8 m, 

tloušťka stěn pilíře je 350 mm. U toho-

to návrhu je velmi vhodně využito sta-

tických schopností deskových a hřibo-

vých konstrukcí (obr. 9) a velké tuhosti 

mostu ve vodorovném směru.

Rozmanitost staveb, řešených firmou 

D/W pod vedením Finsterwaldera, do-

plňují stavby předpjatých rotačních 

skořepin pro vyhnívací nádrže o  ob-

jemu až 8 000 m3 nebo uzavírací vra-

ta pro suchý dok v Hamburku, navrže-

ná jako plovoucí předpjatá prostorová 

skořepina s výztuhami.

V návaznosti na předválečné betono-

vé příhradové konstrukce navrhuje Fin-

sterwalder v roce 1959 na dálnici Mni-

chov-Salzburg přes údolí řeky Mangfall 

Obr. 5 Betonová loď z vysokopevnostního lehkého betonu (1942) ❚ Fig. 5 Concrete ship 

from light weight high-performance concrete (1942)

Obr. 6 První most z předpjatého betonu postavený letnou betonáží přes Lahn u Balduinsteinu 

(1950) ❚ Fig. 6 The first bridge from prestressed concrete, built by cantilever casting over the 

Lahn River at Balduinstein (1950)

Obr. 7 Most ve Wormsu přes Rýn otevřel letmé betonáži cestu do celého světa (1952) 

❚ Fig. 7 Bridge in Worms over the Rhine opened the door into the world to cantilever casting 

(1952)
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předpjatý příhradový betonový most 

o třech polích rozpětí 90 + 108 + 90 m 

pro celý průřez dálnice (obr. 10).

Velký zájem technické i  laické veřej-

nosti vzbudil v  roce 1960 Finsterwal-

derův návrh pro firmu D/W na přemos-

tění Bosporu. Most je navržen o třech 

polích rozpětí 396 + 408 + 396 m ja-

ko podélně i  příčně předpjatý beto-

nový pás tloušťky 300  mm pro rych-

lost 90  km/h při průvěsu pásu 2,7  m 

(obr. 11).

Pro soutěž na přemostění Rýna v Ko-

líně nad Rýnem v roce 1963 nabídla fir-

ma D/W návrh Finsterwaldera, který 

je kombinací předpjatého pásu a  let-

mé betonáže (obr. 12). Při rozpětí hlav-

ního pole 294 m je volné rozpětí pásu 

166  m. Sedla pro předpjatý pás ma-

jí vyložení 70 m, jejich výška dosahuje 

nad pilíři 8 m a jsou provedena letmou 

betonáží. Návrh byl porotou doporu-

čen k zakoupení.

V  roce 1974 navrhl Finsterwalder 

kombinovaný silniční a  železniční za-

věšený most přes Rýn do  areálu fir-

my Höchst ve  Frankfurtu nad Moha-

nem. Rovnoběžné závěsy z  tyčí Dy-

widag jsou navrženy ve  dvou rovi-

nách a vymezují prostor pro železniční 

vlečku. Hlavní pole o rozpětí 148 m je 

u opěry doplněno parapetním dvoutrá-

mem délky 2 × 33 m (obr. 13) proměn-

né výšky.

Pro celosvětovou soutěž na přemos-

tění Velkého Beltu předložila firma 

D/W Finsterwalderův návrh zavěšené-

ho kombinovaného mostu pro dvouko-

lejnou železnici a dálnici (obr. 14). Nej-

větší pole má rozpětí 350  m. Nosná 

konstrukce je příčně předpjatá plná li-

choběžníková deska z vysokohodnot-

ného lehkého betonu max. výšky 1 m 

při šířce desky 44,5 m. Zde využil Fin-

sterwalder geniálně velkého potenciálu 

deskových konstrukcí.

Velká škála výše uvedených pozo-

ruhodných konstrukcí nejrůznějších 

Obr. 8 Vrcholem letmé betonáže v Německu 

je most přes Rýn v Beudorfu (1962) ❚ 

Fig. 8 The high-point of cantilever casting is 

the bridge over the Rhine in Beudorf (1962)

Obr. 9 Dálniční most přes údolí řeky Elz – 

semiintegrální most 9 × 37,5 m (1965) ❚ 

Fig. 9 Highway bridge over the Elz River 

Valley – semi-integral bridge 9 × 37 m (1965) 

Obr. 10 Betonový příhradový most přes údolí 

Mangfall na dálnici Mnichov-Salzburg (1959) 

❚ Fig. 10 Concrete truss girder bridge over 

the Mangfall valley on the Munich – Salzburg 

highway (1959)

Obr. 11 Finsterwalderův návrh přemostění 

Bosporu předpjatým betonovým pásem 

(1960) ❚ Fig. 11 Finsterwalder’s proposal 

for a bridge over Bosporus from prestressed 

concrete belt (1960)
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systémů je dána rozmanitostí úkolů, 

na které musí konstrukční oddělení vel-

ké stavební firmy v krátké době navrh-

nout optimální technické a ekonomic-

ké řešení. Finsterwalder měl všechny 

potřebné prostředky a  k  ruce zkuše-

ný tým spolupracovníků, stavbyvedou-

cích a rozpočtářů. A protože byl vášni-

vým konstruktérem, který chtěl vyvíjet, 

vynalézat a konstruovat, není divu, že 

s úspěchem odolal četným nabídkám 

profesur na  různých technických uni-

verzitách. Během čtyřiceti let šéfová-

ní konstrukčnímu oddělení firmy D/W 

vychoval ze svých spolupracovníků řa-

du pozdějších profesorů, majitelů kon-

strukčních kanceláří a  dalších výbor-

ných betonářů: Rüsch, Kupfer, Kni-

ttel, Schambeck, Obermayer a  celou 

řadu dalších. Ke svým spolupracovní-

kům byl přísný, ale přátelský. Používal 

prý způsoby výpočtu, o kterých mladší 

kolegové nikdy neslyšeli. V náročných 

rozhovorech se svými kolegy, které tr-

valy často dlouho do  noci, používal 

150 mm dlouhé logaritmické pravítko, 

tužku a  čtverečkovaný papír. Na  něm 

je vlevo nahoře schéma konstrukce 

a zatížení a vpravo dole výsledná cena.

Za  své zásluhy o  rozvoj betonových 

konstrukcí obdržel Finsterwalder řadu 

ocenění: čestné doktoráty technických 

univerzit v Darmstadtu 1950 a Mnicho-

vě 1968, pamětní medaili E. Moersche 

1953, velký záslužný kříž SRN 1963, 

Ch. S. Whitney – pamětní medaile ACI 

1967, v roce 1968 se stal mimořádným 

členem Akademie umění Berlín, v roce 

1976 se jako první cizinec stal členem 

National Academy of Engineering USA, 

v roce 1977 obdržel cenu IABSE a řa-

du dalších.
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Obr. 12 Návrh na přemostění Rýna v Kolíně 

nad Rýnem předpjatým betonovým pásem 

se sedly provedenými letmou betonáží 

(1963) ❚ Fig. 12 Proposal for a bridge 

over the Rhine in Cologne with a prestressed 

concrete belt with saddles by cantilever 

casting (1963) 

Obr. 13 Kombinovaný silniční a železniční 

zavěšený betonový most přes Rýn do areálu 

firmy Höchst ve Frankfurtu nad Mohanem 

(1974) ❚ Fig. 13 Combined road and 

railway cable stayed bridge over the Rhine to 

the Hoechst company premises in Frankfurt 

upon Main (1974)

Obr. 14 Finsterwalderův návrh zavěšené 

plné lichoběžníkové betonové desky pro 

soutěžní návrh firmy Dyckerhoff & Widmann 

na přemostění Velkého Beltu ❚ 

Fig. 14 Finsterwalder’s proposal of a cable 

stayed trapezoidal concrete slab for the 

competitive bid of the Dyckerhoff & Widmann 

comp. for a bridge over the Great Belt
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