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Libeňský most postavený mezi lety 1924 a 1928 je výrazným příkladem 

betonového stavitelství na našem území. Hlavní most sestává z pěti beto-

nových trojkloubových oblouků. Během posledních let nebyla na mostě 

prováděna údržba ani žádné částečné opravy. Stavebně technický stav 

mostu je v  současnosti velmi špatný a jedním z  navrhovaných řešení je 

stavba mostu nového. Předkládaný příspěvek obsahuje tři části: expertní 

zhodnocení technického stavu a možností oprav provedené Kloknerovým 

ústavem v Praze, dále shrnutí všech známých výsledků průzkumů a pro-

hlídek a zamyšlení nad tím, zda je projekt opravy stávajícího mostu vůbec 

reálný, a třetí část věnovánou historii mostu. ❚ Libeňský bridge is 

a historic example of concrete engineering in our country. It was built 

between 1924 and 1928. The main bridge consists of five plain concrete 

arches. Static scheme of arches is three joint static determinate structure. 

No maintenance and not even partial repair works has been carried out 

on the bridge during the past several decades. The technical state is very 

poor and one way of the suggested repairs is to build up new bridge. The 

contribution is divided into three parts: assessment of the technical state 

and possible repair works carried out by experts from the Klokner Institute, 

summary of all known results of surveys and inspections and reflection 

of possible repairs of the current bridge, and a part of the history of the 

bridge.

Libeňský most, přesněji soumostí je výrazným příkladem be-

tonového stavitelství na našem území. Byl postaven mezi le-

ty 1924 a 1928 podle projektu architekta Pavla Janáka. Kon-

strukci obloukové části mostu navrhl Ing. František Mencl, 

rámové části navrhl Ing. Václav Dašek. Most byl pro veřej-

nost otevřen 29. října 1928 k 10. výročí vzniku Českosloven-

ské republiky.  

SOUČÁSTI  SOUMOSTÍ  L IBEŇSKÝ MOST 

Na holešovické straně začíná soumostí železobetonovou rá-

movou konstrukcí, která je konstrukčně rozdělena na tři čás-

ti. Střední část je rám o jednom poli s převislými konci, kte-

ré jsou uloženy na krajní rámy, přičemž rám k Holešovicím 

má dvě pole a rám k Vltavě má tři pole a je již částečně za-

ložen na patku další (klenbové) části mostu. Maximální dél-

ka pole je 14 m.

Další část mostu překlenuje Vltavu a je tvořena pěti troj-

kloubovými klenbovými oblouky z prostého betonu o svět-

lostech 28 + 38,5 + 2 x 42,8 + 38,5 m. Každý oblouk je slo-

žen ze čtyř obloukových pásů, které jsou dilatačně odděle-

ny a působí samostatně. 

Na poslední klenbové pole navazuje železobetonová rá-

mová konstrukce o třech polích uložená na patce klenbo-

vého oblouku. Na tuto rámovou konstrukci bezprostředně 

navazuje další rámová konstrukce o jednom poli a světlos-

ti cca 14 m. 

Následuje krátká sypaná část ohraničená obvodovými stě-

nami a další průjezdná železobetonová rámová konstrukce 

o dvou polích, za níž je zemní těleso s nájezdovými rampa-

mi a malou průjezdnou železobetonovou klenbou uprostřed. 

Zemní těleso je ukončeno průjezdnou železobetonovou rá-

movou konstrukcí o jednom poli, za nímž je krátká, prav-

děpodobně sypaná část ohraničená obvodovými stěnami.

Za sypanou částí je železobetonová rámová konstrukce 

o  třech polích s  převislým koncem uloženým na další část 

mostu, tj. trojkloubový klenbový oblouk z  prostého betonu 

o světlosti 48 m (největší klenba mostu), na jehož patku je rám 

částečně založen. Klenba je ukončena další železobetonovou 

rámovou konstrukcí o dvou polích, která je založena na pat-

ce klenbového oblouku, a za ní bezprostředně následuje další 

železobetonová rámová konstrukce o dvou průjezdných po-

lích. Většina prostor rámových konstrukcí je dnes uzavřena.

U poslední části mostu (přes ulici Voctářova) byla ulice pře-

mostěna provizoriem s železobetonovými předpjatými nosníky.

Samotné mostní konstrukce mají délku 370 m, spolu se 

zemním tělesem pak 780 m, což činí Libeňský most nejdel-

ším silničním mostem přes Vltavu. Odchylka osy mostu od 

kolmice na tok řeky je 18,5°. Niveleta mostu má po celé dél-

ce spád 0,5 %, zatímco většina mostů má niveletu stoupají-

cí ke středu mostu. Šířka mostu je 21 m.

1

Obr. 1 Hlavní obloukový most Libeňského soumostí v Praze ❚ 

Fig. 1 Main arch bridge of the Libeňský bridge in Prague

LIBEŇSKÝ MOST V PRAZE ❚ 

LIBEŇSKÝ BRIDGE IN PRAGUE
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EXPERTNÍ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO 
STAVU HLAVNÍHO OBLOUKOVÉHO 
MOSTU A MOŽNOSTÍ OPRAV

Most od svého vzniku dosud neprošel žádnou zásadnější 

opravou a nyní je v kritickém stavu. Už delší dobu na něj ne-

smí auta těžší než 7,5 t a tramvaje mohou projíždět jen po-

malu a s dalšími omezeními. Od roku 2009 se na třech krát-

kých úsecích na předmostích nesmí potkat dvě protijedou-

cí tramvaje, což je vyznačeno drážními značkami symbolizu-

jícími zákaz potkávání. Rekonstrukce je proto považována za 

nezbytnou. 

Na konci roku 2015 vypracovali pracovníci Kloknerova ústa-

vu na základě požadavku TSK souhrnný dokument zachycu-

jící technický stav hlavního pětiobloukového mostu (obr. 1) Li-

beňského soumostí a hodnotící možnost jeho opravy či vý-

stavby mostu nového na základě diagnostických prohlídek 

zpracovávaných od roku 1992 do současnosti a projektu no-

vého mostu z  roku 2006. Předmětem expertní zprávy by-

lo zejména:

• posouzení a analýza současného technického stavu sou-

mostí Libeňského mostu na základě předložených prove-

dených diagnostik a kontrolních prohlídek,

• posouzení nutnosti celkové rekonstrukce soumostí a po-

souzení předložené projektové dokumentace nového mos-

tu.

V  rámci zpracování zprávy bylo primárně využito velké 

množství podkladů (mostní prohlídky, diagnostiky, statické 

analýzy, zatěžovací zkoušky, projektová dokumentace ad.), 

které byly zpracovány v předchozích obdobích a které byly 

doplněny vlastní prohlídkou mostních objektů. Hodnocení se 

v souladu se zadáním soustředilo zejména na dominantní ob-

loukový mostní objekt o pěti polích přes Vltavu.

Na základě získaných informací a jejich analýzy lze stav sta-

vebních prvků nejvýznamnější části Libeňského soumostí, 

a to obloukového mostu přes Vltavu a souvisejících rámových 

konstrukcí, popsat a charakterizovat takto:

• celkový stav obloukových pasů lze označit za špatný, tj. 

stupeň V dle hodnoticí škály v ČSN 73 6221 s rozsahem 

I až VII. Stav má jednoznačný vliv na spolehlivost a také za-

tížitelnost konstrukce,

• celkový stav rámových konstrukcí předpolí oblouků lze 

označit za velmi špatný, tj. stupeň VI dle hodnoticí šká-

ly v ČSN 73 6221 s rozsahem I až VII. Stav má jednoznač-

ný vliv na spolehlivost a také zatížitelnost konstrukce. Rá-

mové konstrukce Libeňského mostu přes Vltavu lze dopo-

Obr. 2 Podélný řez stávajícím soumostím ❚ Fig. 2 Longitudinal 

section of the existing bridge

Obr. 3 Jižní pohled na rámovou konstrukci Libeňského mostu – 

Holešo vice; krajní kloubové podepření zesíleno dle návrhu společnosti 

Pontex, s. r. o., 2009 ❚ Fig. 3 South view on the frame construction 

of Libeňský bridge – Holešovice; outer hinge support strengthened 

according to the design of the company Pontex, s. r. o., 2009

Obr. 4 Pohled na jednu z podélných dilatací prvního uzavřeného 

prostoru rámu za nájezdovou rampou od Holešovic; obnažená výztuž 

trámů, rozvinutá koroze, poruchy krycí vrstvy výztuže, oblast dilatace 

viditelně vlhká v důsledku zatékání vody shora ❚ Fig. 4 View 

of one of the longitudinal dilatations of the first closed space of the frame 

behind the access ramp from Holešovice; exposed reinforcement 

of the beams, developed corrosion, failures of cover reinforcement layer, 

the area of dilatation visibly wet due to the water leaking from above

Obr. 5 Pohled na stav koroze příčného trámu u provizorně 

podepřeného kloubu rámové konstrukce, výrazná koroze obnažené 

výztuže, chybějící krycí vrstvy i na navazujících podélných trámech 

❚ Fig. 5 View of the state of corrosion of the cross beam 

of a temporarily supported joint of the frame construction, significant 

corrosion of the exposed reinforcement, missing cover layers also 

on the adjacent longitudinal beams

Obr. 6 Jižní pohled na vrchol nejdelšího oblouku mimo koryto – Libeň; 

ve vrcholu osazené měření, viditelné poškození římsy v místě kloubu 

sevřeného nahoře, místo s viditelným porušením zábradlí ❚ 

Fig. 6 South view of the top of the longest arch outside the river bed 

– Libeň; top mounted measurement, visible damage to the ledge at the 

point of the top cordoned joint, the place of visibly damaged railings

Obr. 7 Jihozápadní pohled na patu oblouku s narušeným 

železobetonovým schodištěm na jižní straně, schodiště, vyšší výška 

terénu vně mostu (cca 0,6 m) ❚ Fig. 7 Southwest view on the heel 

of the arch with a damaged reinforced concrete staircase on the south 

side, staircase, higher altitude terrain outside of the bridge (about 

0.6 meters)
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ručit v každém případě nahradit novými konstrukcemi. Je-

jich stav je velmi špatný a okamžik parciální opravy a zesíle-

ní byl již překročen,

• celkový stav konstrukcí schodišť lze označit za velmi špat-

ný až havarijní, tj. stupeň VI a VII dle hodnoticí škály v ČSN 

73 6221 s rozsahem I až VII. Stav má jednoznačný vliv na 

spolehlivost a také zatížitelnost konstrukce,

• most je nyní zatříděn do zatěžovací třídy B dle ČSN 73 6203, 

při omezeném provozu tramvají. Pro zajištění zatěžovací tří-

dy A dle ČSN 73 6203 potřebné pro běžné užívání mostu je 

nezbytná rekonstrukce,

• oblouky mostu jsou provedeny z prostého  nevyztužené-

ho betonu. Beton má velmi vysokou variabilitu vlastnos-

tí a struktury. Ve struktuře jsou oblasti s vysokou mezerovi-

tostí a nízkou pevností a betony vysoce hutné. Třída betonu 

používaná pro statické posuzování byla stanovena na zákla-

dě zkoušek na úrovni C16/20. 

V návrhu opravy hlavního obloukového mostu byly rozlišo-

vány dvě varianty přístupu:

VARIANTA REKONSTRUKCE A 

–  PARCIÁLNÍ  (D ÍLČÍ ,  LOKÁLNÍ )  OPRAVA

Varianta A představuje parciální (dílčí, lokální zásahy a sana-

ce) rekonstrukci při zachování stávajícího vzhledu a šíře 21 m, 

tj. ponechání stávající nosné konstrukce oblouků a  jejich díl-

čí opravu/sanaci vzhledem ke zvýšení únosnosti tak, aby bylo 

dosaženo zatížitelnosti třídy A. 

Varianta A má dle našeho názoru smysl zejména při zacho-

vání stávající šíře 21 m. Jinak její hlavní výhoda, tj. možnost 

zachování architektonicko-historické nosné konstrukce a pří-

slušenství mostu, nebude využita. Varianta A zachovávají-

cí stávající nosnou konstrukci musí obsahovat nějaký způ-

sob zesílení tak, aby bylo dosaženo zatěžovací třídy A. Detail-

ní projekt zesílení nebyl vypracován. V dokumentaci existuje 

pouze statická studie možnosti zesílit klenbové pásy pomo-

cí torkretových vrstev tloušťky 150 mm na rubu i líci oblouků 

tak, aby bylo dosaženo zatěžovací třídy A při zachování šíře 

rekonstruovaného mostu 21 m. 

Při úvahách nad tímto způsobem zesílení je třeba zohled-

HISTORIE A PODOBA

Libeňský most, který veřejnosti slouží od roku 1928, se stal 

neodmyslitelnou součástí Prahy a v současnosti se rozhoduje 

o jeho dalším osudu. Dočká se skutečně zasloužené rekon-

strukce, nebo bude odsouzen k zániku? Ať už bude budouc-

nost Libeňského mostu jakákoli, následující řádky mají za úkol 

stručně připomenout historii jeho vzniku a zásadní myšlenky 

jeho tvůrců: Ing. Františka Mencla (1879 až 1960) a architek-

ta Pavla Janáka (1881 až 1956).

Dnes již málokdo tuší, že současný Libeňský most měl po-

měrně významného předchůdce. Krátce po vytyčení defini-

tivní trasy budoucího mostu směrem z Dělnické třídy sem by-

la roku 1903 přenesena dřevěná věšadlová konstrukce o se-

dmnácti polích ze stavby mostu Legií u Národního divadla 

(obr.  I). Přestože toto přemostění mezi Libní a Holešovicemi 

bylo od počátku zamýšleno jako dočasné, konstrukce zde po 

nutném prodloužení na 449 m a 21 polí sloužila více než dva-

cet let. Autorem dřevěného prozatímního mostu byl Ing. Jiří 

Soukup (1855 až 1938), tehdejší vrchní stavební rada mostní-

ho odboru stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Pra-

hy. Ačkoli most tvořily dřevěné trámy, vedla přes něj i trasa 

elektrické pouliční dráhy. Dobře sloužící provizorium poskyt-

lo městu čas na získání finančních prostředků i na vytvoření 

ideální podoby mostu definitivního.

Ve dvacátých letech minulého století Praha rychle rostla 

a   rozvíjela se – připojením řady okolních obcí vznikla roku 

1922 tzv. Velká Praha. Nárůst obyvatel samozřejmě znamenal 

také nárůst nároků na dopravu, proto VIII. pražská čtvrť Libeň 

stupňovala své volání po mostu definitivním. Výstavbu nové-

ho betonového mostu nakonec uspíšily také práce na regu-

laci řeky v okolí Manin, jejichž projekt vytvořil roku 1923 za-

městnanec ministerstva veřejných prací a přednosta oddělení 

pro úpravy Vltavy a jejích přítoků Ing. Eduard Schwarzer (1872 

až 1932). Navrhl nejen přeložení vltavského meandru směrem 

na západ, ale také modernizaci libeňského přístavu, úpravu 

vltavských břehů a řečiště v Karlíně a v Libni včetně zasypání 

slepých ramen a zrušení několika říčních ostrůvků. 

Díky odklonění toku Vltavy během regulace se mostu na-

skytla vzácná příležitost: založení pilířů mohlo proběhnout na 

suchu v otevřených stavebních jámách (odpadla tedy nároč-

ná a drahá kesonová metoda). To celou stavbu podstatně 

zlevnilo, což pro oslabenou ekonomiku po první světové vál-

ce znamenalo velmi mnoho. Stavebnictví nejen v Praze teh-

dy procházelo značnou krizí a velkých projektů vznikalo má-

lo. Přesto hlavní město dokázalo najít dostatek prostředků 

6 7

I

Obr. I Provizorní Libeňský most, dřevěná věšadlová konstrukce 

převezená ze stavby mostu Legií u Národního divadla, 1903 až 1924 [2] 

❚ Fig. I Temporary Libeňský bridge, wooden suspension construction 

brought from the Legií Bridge construction near the National Theatre, 

1903–1924 [2]



6 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  ❚ 3 / 2 0 1 6

T É M A  ❚  T O P I C

nit, že např. přibetonováním 150 mm betonu na rub klenby 

se zvýší niveleta mostu a to samozřejmě znamená zásah do 

vzhledu mostu. Současně se přibetonování na spodní líc ob-

louků výrazně projeví na spodní straně mostu a ovlivní i jeho 

siluetu. Nejasná bude zároveň statická funkce kloubů po při-

betonování horní a spodní vrstvy a současně provázání no-

vých vrstev s hlavním obloukem.

Je evidentní, že operace zesílení by byla z hlediska návrhu 

i technického provedení velmi náročná a s nejasným výsled-

kem. Varianta A skrývá také v porovnání s variantou B množ-

ství dalších nejistot a problémových okruhů jako jsou mimo 

jiné:

• návrh a provedení zesílení oblouků bude technicky a tech-

nologicky velmi náročné a problematické. Nedojde ke změ-

ně pohybu ve vrcholu trojkloubového oblouku,

• jistě nelze realizací této varianty zajistit životnost 100 let. Ze-

jména mostní vybavení (betonové zábradlí, schodiště, římsy, 

oblasti vrcholových i patních kloubů) budou velmi záhy vy-

kazovat obnovující se poruchy,

• nebude dosaženo prostorového uspořádání na mostě tak, 

jak vyplynulo ze zadání v roce 2004 a z dopravního zatížení 

v oblasti Libeňského mostu,

• vzhledem k omezené možnosti (z časových, finančních a lo-

gistických důvodů) získat o stávající konstrukci obloukové-

ho mostu úplné informace, jistě by při realizaci nastalo vel-

ké množství změn a problémů s ohledem na nutnost reago-

vat během výstavby na zjišťované nové skutečnosti po od-

halení konstrukcí,

• při opravě by bylo nutno využívat řadu ne zcela běžně pro-

váděných stavebních technologií (např. restaurátorské tech-

niky při obnově zábradlí a omítek říms a římsových stěn, 

kontrola a případná oprava funkce kloubů).

VARIANTA REKONSTRUKCE B –  NOVÝ MOST

Varianta B spočívá v náhradě stávajících konstrukcí zcela no-

vým mostem šíře 26 m dle projektové dokumentace z  roku 

2006, ke které je vydáno stavební povolení. Předpokládá se, 

že bude využita spodní stavba a nová nosná konstrukce bu-

de uložena na zachovalé pilíře starého mostu.

Existující projektová dokumentace této varianty byla prove-

dena v souladu s normami ČSN platnými v době vzniku pro-

jektu. Most je navržen v zatěžovací třídě A dle ČSN 73 6203. 

Šířka navrhovaného mostu je 26 m a vyplynula ze zadání 

a předpokládaného dopravního zatížení v době zpracovává-

ní projektu, tj. v letech 2004 až 2006. Projekt by bylo možno 

snadno posoudit, příp. upravit dle platných norem EN. Nová 

konstrukce je navržena s návrhovou životností 100 let. 

Nová konstrukce zajistí dostatečnou dopravní kapacitu. Ná-

vrh prostorového uspořádání v šíři 26 m vyplynul z  vyhod-

Obr. 8 Podélný řez novým mostem dle projektové dokumentace z roku 

2006  ❚ Fig. 8 Longitudinal section of the new bridge, according 

to the project documentation from 2006

Obr. 9 Jižní pohled na první oblouk Libeňského mostu – Holešovice – 

oba pilíře oblouku založeny na břehu Vltavy; viditelný pokles středního 

kloubu a římsy nad ním, stopy průsaků na podélných dilatačních 

spárách ❚ Fig. 9 South view of the first arch of the Libeňský bridge 

– Holešovice – both pillars of the arch are based on the Vltava 

riverbank; a visible decline of the middle joint and the ledge above it, 

traces of leaks on the longitudinal expansion joints

Obr. 10 Detail vrcholového kloubu prvního oblouku; na spodní hraně 

římsy patrné odrcení betonu, v místě části římsy/zábradlí překračující 

vrcholový kloub zřetelná svislá trhlina sahající až pod madlo zábradlí, 

zřetelné stopy průsaků s výluhy na všech spárách ❚ Fig. 10 Detail 

of the top joint of the first arch; at the bottom edge of the ledge 

apparent destruction of concrete, in part of the ledge/railing exceeding 

top joint visible vertical crack extending to below the handrail, visible 

signs of leakage of leaks on all joints

Obr. 11 Pohled na dva odštípnuté bloky betonu levého patního kloubu 

druhého pásu oblouku s odkrytou měkkou výztuží, viditelné výluhy od 

zatékání ❚ Fig. 11 View of the two chipped concrete blocks of the 

left foot joint of the second arch belt with soft reinforcement exposed, 

visible leaks from leaking

Obr. 12 Pohled na pásy prvního oblouku včetně vývodu odvodnění 

povrchové vody z mostovky, na třetím a čtvrtém pásu oblouku nad 

patním kloubem provedeny jádrové vývrty pro kontrolu pokusu o sanaci 

– zpevnění betonu pomocí tlakové injektáže ❚ Fig. 12 View of the 

belts of the first arch including drainage of surface water from the deck, 

on the third and fourth belt of the arch above foot joint executed core 

drillings for monitoring remediation attempt – hardening of the concrete 

by pressure injection

8
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nocení a predikce dopravních intenzit v době návrhu rekon-

strukce. Tato šíře je promítnuta i do aktuálně platného územ-

ního plánu. Na šíři varianty 26 m je zpracována podrobná do-

kumentace a lze podle ní okamžitě zahájit stavbu. Jiná šíře 

(např. 21 m) by vyžadovala nové projekční řešení i nový pro-

ces stavebního řízení. 

Pod touto variantou lze případně uvažovat i o celkové re-

konstrukci formou co nejvěrnější kopie původního obloukové-

ho mostu – rozšířené repliky při použití současných techno-

logií. Tato varianta by umožnila zachování současného vzhle-

du mostu, avšak z hlediska zachování historických materiálů 

postrádá smysl a byla by jistě finančně náročnější než pouhé 

zachování tvarosloví konstrukce. 

ZÁVĚR

S ohledem na získané informace konstatujeme, že rámo-

vé i obloukové části mostního objektu Libeňského sou-

mostí jsou ve velmi špatném stavebně technickém sta-

vu a je nutno neprodleně konat. Je evidentní, že za po-

sledních 15 let dochází ke zjevnému a rychlému zhoršo-

vání stavu. 

V  rámci hodnocení možností oprav zadavatel požadoval 

i  zhodnocení kladů a záporů z  hlediska jím zvolených pro-

blémových okruhů a kritérií. V  samotném expertním zhod-

nocení jsou tyto okruhy podrobněji rozepsány, nicméně pro 

rychlou orientaci byla sestavena i souhrnná srovnávací tabul-

ka (tab. 1). 

Z vážného stavu mostu celkem zřetelně plyne, že ces-

ta parciální sanace (varianta  A) by byla zatížena značný-

mi riziky a zejména z hlediska získání odpovídající funk-

ce (zatěžovací třída A) by obsahovala mnohá nesnadno 

řešitelná úskalí. I z trochu zjednodušeného porovnání plusů 

a mínusů v  tab. 1 pro jednotlivé varianty se jeví z více důvo-

dů jako výhodnější varianta B – nová konstrukce. Je však vý-

sostně na úvaze a rozhodnutí vlastníka mostu, a tedy zada-

vatele stavby, jaké váhy a důležitost jednotlivým kritériím při-

soudí, příp. zda nezvolí ještě jiná nová, aby dospěl k racionál-

nímu a obhajitelnému rozhodnutí z hlediska technického i kul-

turně společenského. 

k tomu, aby vybudovalo dva nové mosty zároveň – ve stej-

né době probíhala stavba původního Trojského mostu (poz-

ději zvaného most Barikádníků). K ekonomičnosti celého pro-

jektu přispívaly také další okolnosti – zdejší kvalitní říční písek 

a štěrk našly své využití jako levný a snadno dostupný sta-

vební materiál. 

Libeňský most je výjimečný také svojí délkou 370 m, s po-

zemní rampou na Maninách dokonce 780 m, a šířkou 21 m, 

čímž zahájil éru mostů se šířkou větší než 20 m oproti dříve 

běžným 16 m. Šíře zároveň umožnila konstrukci rozdělit na 

čtyři souběžné pásy, které se betonovaly postupně pomo-

cí opakovaného využití skruží – nejprve se postavily skruže 

pro dva vnitřní pásy a po zatuhnutí betonu se vysunuly smě-

rem ven.

Co nejšetrnější využití veřejných prostředků patřilo mezi zá-

sady Ing. Františka Mencla, který se roku 1926 stal novým 

ústředním stavebním radou mostního odboru. O pražských 

mostech si během své dlouhé a plodné kariéry vytvořil uce-

lenou představu. Upřednostňoval klenuté konstrukce z beto-

nu s horní mostovkou, protože svou podobou nenarušují vý-

hled na městské panorama, a tak do historicky cenné kraji-

ny lépe zapadají. Zároveň navrhoval mosty jako harmonický 

celek, který však neměl působit nudně, proto se vzhled kaž-

dého mostu měl odlišovat patřičnými změnami v konstrukci. 

Vyzdvihoval spolupráci s architekty, jejichž úpravy měly pod-

trhnout výtvarnou i funkční stránku mostu; zároveň však od-

mítal zakrývání nebo přílišné dekorování nosné konstrukce. 

Návrhy na architektonickou úpravu mostu původně mostní 

odbor stavebního úřadu objednal už roku 1923 u architektů 

Antonína Ausobského a Josefa Chochola; výsledek se však 

nesetkal s příliš kladným ohlasem. Proto úřad vypsal veřejnou 

soutěž, ale ani ta nepřinesla vítězný návrh, a tak úkol nakonec 

úřad zadal přímo Pavlu Janákovi (obr. II). To se velmi brzy uká-

zalo jako správné rozhodnutí: Menclova představa o mostu 

„těžkém a důkladném“ společně s Janákovým robustně puri-

stickým laděním vytvořily z Libeňského mostu unikátní umě-

lecké dílo, které budilo pozornost i v zahraničním odborném 

tisku. Také Menclova vize o pražských mostech jakožto o růz-

norodém, avšak harmonickém celku je zde jednoznačně za-

II

Obr. II Návrh Libeňského mostu a okolní zástavby, autoři arch. Pavel 

Janák a Ing. František Mencl, 1924 až 1928 [2] ❚ Fig. II Design 

proposal of the Libeňský bridge and its surrounds, authors architect 

Pavel Janák and engineer František Mencl, 1924-1928 [2]

12
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V současnosti probíhá řízení na MK ČR pro schválení mos-

tu jako kulturní památky. Na téma jak most opravit také pro-

bíhá intenzivní celospolečenská diskuse. Souběžně byly roz-

běhnuty další doplňující a zpřesňující diagnostické práce, vý-

počty a simulace statického a  dynamického chování mos-

tu, které jsou prováděny v kolektivu zpracovatelů a firem pod 

vedením Kloknerova ústavu. Získané výsledky budou využity 

k dosažení jednoznačné odpovědi na otázku, jak k opravě Li-

beňského mostu zodpovědně přistoupit.

Tab. 1 Shrnutí kladů a záporů jednotlivých variant opravy hlavního 

obloukového mostu Libeňského soumostí dle zvolených kritérií ❚ 

Tab. 1 Summary of the advantages and disadvantages of the 

individual options of repair of the Libeňský bridge with regard to the 

selected criteria 

P. č. Popis činnosti

Varianta A 

Parciální 

oprava

Varianta B 

Nový 

most

1. Dodržování technických norem - +

2. Doba trvanlivosti a životnosti hotového díla - +

3. Zabezpečení dopravní obslužnosti po dokončení díla - +

4. Celkové náklady díla na výstavbu + +

5. Lhůta výstavby - +

6. Omezení dopravy během výstavby + -

7. Stav přípravy projektu a přípravy realizace - +

8. Náklady na údržbu (běžná a průběžné opravy) - +

9. Zachování co nejvěrnějšího vzhledu + -

10. Zachování autentického materiálu konstrukce + -

Rizika v souvislosti s výstavbou

11.1 Rizika z důvodů zvýšených nákladů - +

11.2 Rizika z důvodu prodloužení doby výstavby - +

11.3
Rizika stavebních konstrukcí a částí díla vzhledem 
k zajištění reálné statické způsobilosti 

- +

11.4
Rizika plynoucí z nových zjištění v průběhu stavby, 
která povedou ke změně přístupů a technologií

- +

Pozn.: Znaménko + znamená, že v rámci hodnoceného bodu lze u varianty očekávat 

lepší výsledek, znaménko – v rámci hodnoceného bodu lze u varianty očekávat horší 

výsledek, shodná znaménka u bodu 4 znamenají, že náklady na zvolenou variantu 

rekonstrukce hlavní obloukové části (dle nové PD nový most tvoří cca 1/5 až ¼ celkové 

částky rekonstrukce celého soumostí) nebudou mít zásadní dopad na celkové náklady 

na rekonstrukci celé soustavy vzájemně navazujících a nehodnocených objektů celého 

soumostí LM.

Příspěvek vznikl za podpory grantu IGS ČVUT SGS15/176/OHK1/2T/31.
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Ing. Vítězslav Vacek, CSc. 

e-mail: vitezslav.vacek@cvut.cz

všichni: Kloknerův ústav ČVUT v Praze

LZE OPRAVIT LIBEŇSKÝ MOST?
Libeňský most je již řadu let v havarijním stavu. Tato skuteč-

nost je známa již od poloviny 90. let minulého století. V sou-

časné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele celkové re-

konstrukce mostu na základě projektu, který vypracoval Pra-

goprojekt Praha, a. s., a na který bylo vydáno stavební povo-

lení. Ze současných komentářů představitelů Prahy je však 

zřejmé, že projekt v současné podobě ztratil politickou podpo-

ru a nebude pravděpodobně realizován. Stále častěji se také 

ozývají hlasy, že projekt rekonstrukce celého soumostí je příliš 

megalomanský a že je lepší opravit pouze stávající most přes 

Vltavu (tj. most ev. č. V-009). Vzhledem k  danému prosto-

ru se prezentace týká pouze tohoto mostu přes Vltavu, přes-

tože projekt rekonstrukce Libeňského mostu zahrnuje všech-

ny mosty tohoto soumostí a souvisí s řadou dalších staveb.

Nikdo z  kritiků stávajícího řešení však neříká, jakým způ-

sobem by se oprava měla provést. Tato prezentace by mě-

la znovu shrnout všechny známé výsledky průzkumů a pro-

hlídek a zamyslet se nad tím, zda je projekt opravy stávající-

ho mostu vůbec reálný. Je zřejmé, že pokud se má jednat 

o opravu stávajícího mostu, není reálné uvažovat jinou šířku 

mostu, než je současná, tedy 21 m. 

Autor chce upozornit, že účelem článku není komentovat 

stávající výběrové řízení na výběr zhotovitele a ani polemika 

o tom, zda má být most široký 21 či 26 m, či zda je zvole-

né technické řešení rekonstrukce mostu přes Vltavu, na které 

bylo vydáno stavební povolení, optimální či nikoliv. 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O HLAVNÍM OBLOUKOVÉM 

MOSTU

Trvalý silniční most převádí silniční a tramvajovou dopra-

vu přes řeku Vltavu. Klenbová část mostu má celkem pět 

šikmých polí, šikmá světlost polí je 28 + 38,5 + 2 x 42,8 +

+ 38,5 m. Založení mostu je plošné. Nosná konstrukce jed-

notlivých polí je v podélném směru staticky provedena ja-

ko trojkloubové oblouky (vrcholový kloub v polovině rozpětí, 

patní klouby na vykonzolované části podpěr). V příčném ře-

zu je konstrukce rozdělena na čtyři paralelní vzájemně oddě-

lené klenbové pásy. 

Klenbové pásy i podpory jsou z prostého monolitického be-

tonu. Klouby jsou sestaveny ze železobetonových prefabriko-

vaných dílců. Vzhledem k šikmosti konstrukce jsou řídící linie 

kloubů zazubené. Betonáž jednotlivých monolitických čás-

tí mezi patním a vrcholovým kloubem proběhla ve dvou eta-

pách – v rámci betonáže první etapy byly vynechány cca 1 m 

široké spáry ve čtvrtinách rozpětí, v  rámci druhé etapy byly 

tyto spáry dobetonovány. Do krajních klenbových pásů jsou 

vetknuté betonové poprsní zdi a chodníkové konzoly. Nosná 

konstrukce mostu je přesypaná zeminou.

Dopravní prostor na mostě se skládá z chodníků (po stra-

nách), pásů pro silniční dopravu a tramvajového pásu (upro-
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střed). Šířka prostoru mezi zábradlím je 21 m. Most je uspo-

řádán symetricky. Chodníky a pásy pro silniční dopravu ma-

jí živičný kryt, tramvajový pás je ze železobetonových panelů. 

Chodníky jsou výškově odděleny od vozovky. Vně chodníků 

je masivní železobetonové zábradlí.

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY A PROJEKTY

Od roku 1992 se na mostě provedla celá řada průzkumů 

a prohlídek. Pro most přes Vltavu jsou nejdůležitější:

• diagnostický průzkum z  let 2001 a 2002 včetně stanovení 

zatížitelnosti dle tehdy platných norem,

• diagnostický průzkum a monitoring obloukových pásů z  ro-

ku 2010,

• prohlídka a výpočet zatížitelnosti kritických průřezů z  roku 

2013 dle EC (neposuzoval se most přes Vltavu, ale most 

ev. č. X-656, což je také oblouk, a na základě výsledků byly 

upraveny zatížitelnosti na hlavním mostě)

• dokumentace pro ÚR 2003-2004, ÚR vydáno 2004, novo-

stavba mostu,

• dokumentace pro SP 2006-2007, SP vydáno 2009, novo-

stavba mostu,

• dokumentace pro zajištění havarijních částí mostu (pode-

pření v místech kloubů, které se následně realizovalo),

stoupena – konstrukcí most vychází z  předešlých úspěchů 

klenutých mostů, zároveň však přináší nový výtvarný prvek 

v podobě monumentální mohutnosti a síly. 

Těžký vzhled mostu vyjadřuje i použitou technologii a trvan-

livost použitého moderního materiálu. Mencl zde navrhl klou-

bovou konstrukci z prostého betonu téměř bez jakékoli vý-

ztuže, části mostu tvoří mohutné náspy. Monumentalita mě-

la také pomoci mostu prosadit se v budoucí zástavbě, kterou 

Pavel Janák pro nedaleký přístav plánoval. Doznívající kubis-

tický styl v Janákově tvorbě ovlivnil vyznění hmoty mostu na-

tolik, že celkový dojem připomíná práci abstraktního sochaře. 

Působení hranolů, křivek i hrotitých forem po stranách oblou-

ků vytváří velice zajímavé prostorové efekty. To vše doplňu-

jí dokonale promyšlené detaily v podobě kandelábrů veřejné-

ho osvětlení, robustních schodišť nebo zábradlí. Oba auto-

ři mostu dávali přednost plnému přiznání použitého materiá-

lu, zejména Mencl neměl s drahými kamennými obklady pří-

liš dobré zkušenosti, proto na Libeňském mostu není beton 

nijak zakrýván; přesto stavitelé pro lepší vzhled do betonové 

směsi přidávali drť z bílého mramoru.

Stavba Libeňského mostu proběhla v letech 1924 až 1928 

a slavnostní otevření a  odevzdání veřejnosti se uskutečnilo 

v pondělí 29. října 1928 jako součást vyvrcholení několikaden-

ních oslav desetiletého výročí vzniku samostatného Česko-

slovenska. Stužku v barvách národní trikolory tehdy přestřihl 

Obr. 13 Odpadlé krycí vrstvy výztuže z konstrukce schodiště u pilíře 

mezi prvním a druhým obloukem ve směru od Holešovic, dezolátní stav 

železobetonové části konstrukce ❚ Fig. 13 Fallen-off cover layers 

of the reinforcement from staircase construction between the first 

and second arch in the direction from Holešovice, defective state of 

reinforced concrete in part of the construction

Obr. 14 V minulosti sanovaná část madla zábradlí, pravděpodobně 

již brzy po realizaci mostu ❚ Fig. 14 Part of the handrail probably 

renovated soon after the realization of the bridge

Obr. 15 Nahrazená část madla zábradlí vlevo – zcela jiný charakter 

materiálu, v pravé části chybějící odtržená část madla a obnažená 

výztuž, tráva v patní spáře u chodníku z litého asfaltu ❚ 

Fig. 15 Replaced part of the handrail on the left – a completely 

different character of the material, on the right side missing, torn-off part 

of a handle, and exposed reinforcement, grass in the heel joint of the 

mastic asphalt sidewalk

Obr. 16 Detail odpadlé části madla zábradlí, vodorovná výztuž u vnější 

strany (směrem od chodníku) v předsazené vrstvě betonu, viditelně 

rozdílná nasákavost jádra a povrchové předsazené vrstvy ❚ 

Fig. 16 Detail of the fallen-off handrails, horizontal reinforcement at the 

outer side (away from the sidewalk) in an offset layer of concrete, visibly 

different absorption capacity of the core and surface offset layers

Obr. 17 Odloupnutá krycí vrstva zábradlí s obnaženou výztuží – typický 

příklad často se opakující poruchy zábradlí ❚ Fig. 17 Peeled off 

cover layer of the railing with exposed reinforcement – a typical example 

of frequently recurring railing failure.

Obr. 18 Obnažená výztuž na rohu zábradlí, typický druh poruchy ❚ 

Fig. 18 Exposed reinforcement at the corner of the railing, typical 

example of a disorder
Obr. III Skruž pro klenbu [4] ❚ Fig. III Scaffolding for the arch  [4]

Obr. IV Boční pohled na jižní průčelí mostu, strana proti proudu [4] 

❚ Fig. IV Side view to the southern face of the bridge, the side 

against the river current [4]

Obr. V Pohled ze dna příštího řečiště před jeho napuštěním [4] ❚ 
Fig. V View from the river-to-be bottom before filling-in [4]
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• dokumentace pro stavební povolení – 2010, návrh opra-

vy a  zesílení stávajícího mostu ve stávající šířce, čistopisy 

nevydány, protože diagnostika prokázala nereálnost toho-

to návrhu,

• expertiza ČVUT – Kloknerův ústav, detailní analýza výsled-

ku průzkumů a  projektů souvisejících s  Libeňským mos-

tem – 2015,

• diagnostika, podrobný monitoring a stanovení únosnos-

ti mostu U loděnice, ev. č. X-656 (klenbový most s rozpě-

tím větším než u mostu přes Vltavu byl zvolen kvůli snadné-

mu přístupu), Inset, s. r. o., bude dokončeno v květnu 2016 

(pozn. redakce: až po uzávěrce).

ZATÍŽ ITELNOST MOSTU

Zatížitelnost a únosnost mostu byly stanoveny v roce 2002 na 

zjednodušeném i prostorovém modelu. Bylo zjištěno, že most 

nevyhovuje na zatížení tramvají dle tehdy platných předpisů. 

Uvažovány byly proto skutečné tramvaje v předepsaném reži-

mu (podélné odstupy) a stanovena zbytková zatížitelnost pro 

vozidla. V roce 2010 byla provedena zatěžovací zkouška včet-

ně řady doplňujících měření pro ověření chování mostu. Z vý-

sledků vyplynulo, že čtyři klenbové pásy v příčném směru pů-

sobí prakticky samostatně, a zatížitelnost byla upravena.

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM Z  ROKU 2010

V roce 2009 bylo rozhodnuto o změně koncepce rekonstruk-

ce Libeňského mostu s  tím, že se prověří možnost opra-

vy a zesílení stávajícího mostu při zachování původní šířky, tj. 

21 m. Jako podklad pro tento projekt byl v roce 2010 vypra-

cován doplňující diagnostický průzkum, který měl ověřit, zda 

je tato koncepce reálná.

Základní výstupy:

• pevnost tlaku betonu oblouků C16/20, modul pružnos-

ti 22 GPa,

• beton nosné konstrukce má nevhodné složení směsi – hru-

bá frakce kameniva je v  konstrukci zastoupena nerovno-

měrně (při betonáží docházelo k  segregaci kameniva), lo-

kálně byla ve vývrtech zachycena zrna kameniva s velikos-

tí cca 130 mm,

• hutnění betonové směsi bylo prováděno nedostatečně – za-

znamenán častý výskyt kaveren v okolí zejména větších zrn 

kameniva, v místech průsaků patrné výluhy,

• průměrná nasákavost 3,8 %,

• mrazuvzdornost (metoda A, voda bez CHRL) – úplný roz-

pad většiny vzorků,

• přítomnost ASR gelu v  hrubém těženém kamenivu zjiště-

na ojediněle,

• zkoušky injektovatelnosti betonu oblouků prokázaly, že ne-

ní reálné dosáhnout zlepšení parametrů stávajícího betonu 

(zvýšení pevnosti a odolnosti proti mrazu).

Referenční injektáže

Injektážemi se mělo prověřit, zda je možno zlepšit vlastnos-

ti betonu (pevnosti, odolnosti). Struktura betonu nosné kon-

strukce je hutná s poměrně častými výskyty větších pórů a ka-

veren, které však většinou nejsou vzájemně propojené. Navr-

žené injektážní materiály v kombinaci s navrženou technologií 

provádění neměly na parametry betonu prakticky vliv. Charak-

ter struktury betonu nosné konstrukce obloukových pasů ne-

umožnil kvalitní a spolehlivé proinjektování. Výsledkem proto 

bylo, že na základě provedených zkoušek se nedá hospodár-

ným způsobem dosáhnout kvalitativní zlepšení betonu, tj. zvý-

šení průměrné pevnosti, resp. homogenizace struktury. Jed-

ním z důvodů je optimalizovaná křivka zrnitosti použitého ka-

meniva, která umožnila použití neobvykle nízkého obsahu ce-

mentu cca 225 kg/m3 betonu.

OPRAVA A ZESÍLENÍ  STÁVAJÍCÍHO MOSTU

V roce 2010 byla možnost opravy stávajícího mostu přes Vl-

tavu podrobně diskutována na základě výsledků průzkumů 

a prohlídek provedených v předchozím období. Tato varianta 

byla vyhodnocena jako velmi riziková (zejména s ohledem na 

zbytkovou životnost a únosnost mostu) a časově a finančně 

náročná. Pokud se dnes opět zvažuje možnost opravy stáva-

jícího mostu, je nutno upozornit na řešení pěti základních pro-

blémů:

Zlepšení parametrů betonu – životnost, pevnost

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že beton je na hranici 

životnosti a zlepšení jeho vlastností není reálné. Z tohoto hle-

diska nelze stávající oblouky opravit.

Zesílení stávajících oblouků 

Stávající oblouky z  prostého betonu nemají dostatečnou 

únosnost, neboť pevnosti betonu jsou nízké a zkoušky in-

jektovatelnosti prokázaly nemožnost zvýšení pevnosti beto-

nu touto metodou. Pokud se bude při návrhu postupovat dle 

EC, je nutno vzít v úvahu ČSN EN 1992-1-1 čl. 12.1, kte-

rý výslovně uvádí, že pro uvedený typ mostu (tj. most s ne-

zanedbatelnými dynamickými účinky od tramvajového pro-

vozu) není možná konstrukce z prostého či slabě vyztuže-

ného betonu. Jak projektant, tak i stavební úřad budou te-

dy stát před problémem, jehož jediným řešením je požádat 

o výjimku z normy. Otázkou je, kdo tuto výjimku vydá a za 

jakých podmínek.

Jedinou možností proto zůstává zesílení přibetonování silně 

vyztužené vrstvy betonu na spodní a horní líc betonu. Rizi-

kem zůstává vyztužení krajního pásu v místě parapetních zdí 

a zajištění přenosu sil do kloubů. Celkový vzhled mostu bu-

de zásadně ovlivněn. Rizikem zůstává provádění betonáže na 

spodním líci oblouků a spolupůsobení obou přibetonovaných 

částí. Nová silně vyztužená vrstva betonu musí přenést znač-
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né účinky zatížení a představa zesílení pouze torkretem a sí-

těmi není reálná.

Rektifikace či výměna kloubů

Tento problém je zcela zásadní pro stanovení rozsahu prací, 

a tím i ceny opravy. Varianta, při které by klouby zůstaly ve stá-

vajícím stavu, je zcela neakceptovatelná. Klouby jsou tvořeny 

dvojicí tvarovaných olověných desek, které do sebe zapada-

jí a byly osazeny do bednění ještě před betonáží obloukových 

pasů. Z prohlídek je zřejmé, že u některých kloubů došlo k de-

formacím (pootočení i posuny) a není vyloučeno, že některé 

desky zcela vypadly (nebylo ověřeno, neboť většina kloubů je 

bez plošiny nepřístupná a jejich stav se prakticky nedá zjistit). 

V důsledku deformací a geometrie mostu je pravděpodobné, 

že řada kloubů působí jako částečně či pružně vetknutá, na 

což není konstrukce dimenzována. 

Bez zajištění a zvednutí stávajících betonových oblouků ne-

ní jejich rektifikace a  pravděpodobně i nutná náhrada kon-

taktních desek možná. Tato operace je technicky, časově i fi-

nančně náročná a zatím nebylo ověřeno, zda je vůbec reál-

ná. Protože jsou klouby tvarované, nelze jednotlivé segmenty 

klenby prostě zdvihnout, vyměnit klouby a konstrukci spustit. 

Toto není geometricky možné. Možná jsou dvě řešení:

• rozepření vrcholového klouby lisy a následné zvednutí (není 

však ověřeno, zda konstrukce vyhoví),

• odbourání části konstrukce (pravděpodobně vrcholový 

kloub), posun segmentů do středu pole, výměna desek 

první primátor Velké Prahy Karel Baxa, po kterém měl být 

most původně pojmenován. Název Baxův most (oficiálně po-

užívaný v letech 1938 až 1940 a 1945 až 1952) se však nikdy 

příliš neuchytil a obyvatelé Prahy jej nazývali především mos-

tem Libeňským, stejně jako jeho dřevěného předchůdce. Do 

roku 1962 nesl most název Stalingradský, ale pak se město 

opět vrátilo ke  jménu Libeňský most a toto místní označení 

zůstává platné dodnes. 

Mgr. Jana Trtíková

absolventka Katedry dějin umění FF UPOL

e-mail: jana.trtikova@email.cz
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Obr. 19 Detailní pohled na korozi výztuže rámové konstrukce, absence 

krycí vrstvy na vodorovné i na svislé části nosné konstrukce ❚ 

Fig. 19 Detailed view of the corrosion of the reinforcement of the frame 

structure, absence of cover layer on the horizontal and on the vertical 

part of the structure

Obr. 20 Pohled na styk vodorovné a svislé konstrukce, lokálně 

prokreslená výztuž desky v poli, výluhy na spodní straně stropní 

konstrukce, prokreslena výztuž průvlaků ❚ Fig. 20 View of the 

intercourse of the horizontal and vertical structure, locally articulated 

reinforcement of the board in the span, extracts at the bottom of the 

ceiling construction, articulated reinforcement of girders

Obr. 21 Porucha s průsakem v místě pracovní spáry stěny ❚ 

Fig. 21 Failure with leak at the working joint of the wall

Obr. 22 Pohled na ukončení rámové konstrukce u dilatace 

na provizorní zdi z roku 2009, okolí kolem dilatace viditelně vlhké vlivem 

zatékání vody shora ❚ Fig. 22 View of the end of the frame structure 

at the dilatation at a temporary wall from 2009, nearby area around 

dilatation visibly wet due to water leaking from above

Obr. 23 Detailní pohled na korozi výztuže rámové konstrukce 

v místě podélné dilatace v ose mostu, degradace zejména podélných 

železobetonových trámů, další průsaky níže na navazující stěně ❚ 

Fig. 23 Detailed view of the corrosion of the reinforcement of the frame 

structure in the place of the longitudinal dilatation in axis of the bridge, 

degradation of especially longitudinal reinforced concrete beams, other 

leaks below on the adjacent wall
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Obr. VI Po dokončení stavby (zdroj: ČTK) ❚ Fig. VI After completion 

of the construction (source: ČTK)

Obr. VII Konzolovitě vyložená schodiště, spolu s mohutným zábradlím, 

členěním pilířů a betonovými stožáry nesou prvky kubismu (zdroj: Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy) ❚ Fig. VII Cantilever stairs, massive 

railings articulation of pillars and concrete poles feature elements 

of cubism (source: Prague Institute of Planning and Development)
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v patních kloubech, posun zpět a dobetonování s vytvoře-

ním vrcholového kloubu).

V obou případech je nutno vytvořit podpěrnou konstrukci, 

která výše uvedené operace umožní. Její náročnost bude ča-

sově a finančně minimálně stejná jako skruž pro novou kon-

strukci. 

Materiál kloubů – olovo

Jak již bylo uvedeno, kloubní desky jsou olověné. Olovo je vní-

máno jako inertní kov, ale skutečnost je jiná. Olovo je sice mé-

ně reaktivní než železo, ale je mnohem reaktivnější než měď. 

Koroze olova probíhá v některých médiích velice pomalu. Ty-

pickými případy je např. atmosférická koroze a koroze olova 

v tvrdé pramenité vodě. V těchto prostředích dochází k tvor-

bě nerozpustných korozních produktů (jako jsou např. oxid 

olovnatý, uhličitan nebo síran olovnatý), které chrání kov pro-

ti další korozi. 

Naproti tomu prostředí alkalické, půdní nebo měkké vody 

může vést za určitých podmínek k  podstatné korozi olova. 

Jelikož je olovo amfoterní kov, může jej koroze postihnout jak 

v kyselém, tak zásaditém prostředí. Průběhy korozních pro-

cesů v těchto prostředích jsou v zásadě tyto:

• v  alkalickém prostředí zásaditých půd nebo přítomnos-

ti zásaditých stavebních materiálů jako je cement, vápen-

ná omítka nebo beton může docházet k  tomu, že se olo-

vo začne rozpouštět jako HPbO2 a poté se rozštěpí na oxid 

olovnatý,

• v  půdním prostředí může ke korozi docházet pod neroz-

pustnými kompaktními vrstvami oxidů olova se slabým ne-

soudržným filmem cerusitu, který může přecházet na zása-

dité uhličitany s příměsí oxidu olova vytvářející porézní vrst-

vy s malou mechanickou pevností. Pod nánosy vrstev pak 

může koroze olova pokračovat v případě zvýšených obsa-

hů oxidu uhličitého, solí, síranů nebo hydroxidu vápenatého,

• v měkké vodě se obvykle nenachází dostatečné množství 

rozpuštěných látek, které by poskytly olovu ochranu v po-

době nepropustných vrstev uhličitanu či síranu olovnatého. 

Z toho plyne, že olovo se může v měkké vodě snadno roz-

pouštět a může dojít k závažné korozi. 

Tvorba korozních produktů nezávisí jen na okolních podmín-

kách, ale závisí též na chemickém složení kovu. Přítomnost 

různých nečistot může zhoršovat jak mechanické, tak che-

mické vlastnosti v  závislosti na jejich typu a množství. Prv-

ky jako zinek a bismut urychlují korozní procesy, oproti tomu 

měď, cín a stříbro nemají na rychlost koroze velký vliv. Na-

opak výskyt nekovových prvků, jako je síra, chlor a křemík, 

může v kombinaci s nekovovými nečistotami vést k velice zá-

važnému problému. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ponechání stávajících 

kloubů je velkým rizikem a jejich důkladná kontrola je prak-

ticky nemožná.

Řešení detailu v místě vrcholového kloubu

Kloub v mostovce je vždy zdrojem závad a snižuje životnost 

mostu. U Libeňského mostu se jedná o obloukovou konstruk-

ci, kde dochází ve vrcholu k  dilatačním pohybům. Funkční 

a spolehlivé řešení tohoto detailu je velmi obtížné i s ohledem 

na tramvajovou trať na mostě a její možné deformace.

ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného je nutno jasně deklarovat násle-

dující:

• most má nedostatečnou únosnost, nevyhovuje na zatíže-

ní provozem tramvají dle normy, limit pro silniční vozidla byl 

snížen na 6 t,

• stáří mostu je 88 let a jeho životnost a spolehlivost jsou 

prakticky vyčerpány,

• zbytková životnost betonů je velice nízká, nelze ji jednoznač-

ně stanovit, materiál naprosto nevyhovuje požadavkům plat-

ných ČSN a EN,

• současný provoz na mostě je i přes dopravní omezení vy-

sokým rizikem pro správce mostu, který ponese odpověd-

nost v případě havárie,

• protože se jedná o konstrukci z  prostého betonu, může 

k  havárii dojít náhle v  důsledku křehkého lomu a kolaps 

mostu nemusí být predikován žádnými indiciemi (nadměr-

né deformace, trhliny ad.), 

• most omezuje tramvajovou dopravu nejen na mostě, ale 

i v navazujících úsecích,

• pouhá sanace stávajících oblouků neřeší základní problé-

my konstrukce ani z hlediska životnosti, ani z hlediska únos-

nosti. Sanace by znamenala pouze krátkodobé vizuální „vy-

lepšení“ vzhledu, je finančně nákladná, staticky nic neřeší,

• oprava mostu si vyžádá nové stavební povolení a na řa-

du souvisejících stavebních objektů i  územní rozhodnutí 

a způsobí posunutí stavby o několik let,

• oprava lze realizovat pouze výměnou hlavních nosných 

prvků, je nutno použít jiné materiály a detaily podle sou-

časných předpisů, vnější vzhled a původní tvarosloví lze 

zachovat, ale šlo by většinou o repliku,

• most je v havarijním stavu již řadu let a rekonstrukci již 

nelze odkládat. Nedělat nic a odkládat rozhodnutí je ta 

nejhorší varianta. 

Ing. Václav Hvízdal

Pontex, spol. s r. o.

e-mail: hvizdal@pontex.cz

Příspěvky na toto téma zazněly na konferenci Mosty 2016 v Brně.

Fotografie: 1 – Milan Senko, 2 až 23 – archiv Kloknerova ústavu, 24 – TSK
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Obr. 24 Vizualizace nového mostu ❚ Fig. 24 Visualization of the 

new bridge


