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Projekt rekonstrukce negrelliho viaduktu kom-

plexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, 

železničního svršku, zabezpečovacího, sdělova-

cího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení. 

cílem je zajistit plnění závazných parametrů 

modernizované trati. rekonstrukce zahrnuje 

zejména odstranění vestaveb a  přístaveb, při 

němž budou vybourány všechny zazděné otvory, 

umístění nových moderních výhybek v  kolejišti, 

protihluková opatření aplikovaná na kolejnice 

a  antivibrační rohože pod štěrkovým ložem. 

následovat bude také rekonstrukce železničního 

spodku a pokládka nového železničního svršku. 

zastaralá mechanická zařízení budou nahraze-

na moderními elektronickými zabezpečovacími 

a sdělovacími zařízeními, čímž se výrazně omezí 

vliv lidského činitele a dojde ke zvýšení bezpeč-

nosti provozu. ❚ the project of reconstruction 

of the negrelli viaduct is a  complex solution 

to an unsuitable state of the bridge structure, 

rail superstructure, signalling block system, 

communication and heavy-current equipment 

and traction lines. the goal is to ensure fulfilling 

the binding parameters of the modernized 

railway. the reconstruction includes in particular 

removal of the in-built parts and extensions, 

where all walled holes will be knocked, new, 

modern switches will be placed into the tracks, 

noise reduction measures will be applied to 

the rails and antivibration mats will be placed 

under the gravel bed. this will be followed by 

a reconstruction of the railway bed a and laying 

the new rail superstructure. obsolete mechanical 

equipment will be replaced by modern electronic 

signalling and communication systems which 

will significantly limit the human influence and 

increase of the security of all operations. 

Negrelliho viadukt leží v traťovém úseku 
Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bub-
ny, který je součástí tratí Praha Masaryko-
vo nádraží – Děčín hl. n. (TÚ 0801) a Pra-
ha Masarykovo nádraží Hrabovka – Praha 
Masarykovo nádraží Karlín (TÚ 1505). Za-
čátek viaduktu leží v části Nového Města 
spadající do Prahy 8. Nad autobusovým 
nádražím Florenc tvoří hranici mezi No-
vým Městem a Karlínem, pokračuje úze-
mím Karlína přes vltavský ostrov Štvanice 
až do bubenské části Holešovic. Via-
dukt délky 1 110 m tvoří 15 samostatných 
mostních objektů, šířka mostovky me-
zi kamenným zábradlím je 7,6 m. (obr. 2)

Do provozu byl viadukt uveden 
1.  května 1850 a  v  roce 1875 byl 

doplněn o  tzv. spojovací viadukt pro 
trať Hrabovka–Karlín. Ještě před za-
hájením stavebních prací byl na zákla-
dě zkušeností z povodně v  roce 1845 
projekt výstavby viaduktu upraven a ta-
ké díky tomu byl v roce 2002 jedním ze 
čtyř mostů přes Vltavu v Praze, na kte-
rých nebyl přerušen provoz. Po povodni 
v roce 2002 se navíc stal nedílnou sou-
částí protipovodňové ochrany v  Karlí-
ně i  v  Holešovicích, neboť jsou v  jeho 
mostních pilířích na obou stranách Vlta-
vy zabudovány konstrukce, do kterých 
se v případě potřeby osadí mobilní pro-
tipovodňové bariéry.

Obě uvedené části trati jsou součás-
tí celostátní dráhy, vlastníkem je ČR za-
stoupená SŽDC, s. o., a provozovate-
lem drážní dopravy je společnost ČD, 
a. s. Most je spolu s hradlem čp. 249 
zapsán v Ústředním seznamu nemovi-
tých kulturních památek ČR.
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reKonStruKce negrellIHo vIaDuKtu v Praze ❚

reconStructIon oF tHe negrellI vIaDuct In Prague

Obr. 1 Letecký pohled na drážní stavědlo  
č. 4 a místo styku dvou protichůdných oblouků, 
původního Negrelliho viaduktu a mladší 
hrabovské větve ❚  Fig. 1 Aerial view of 
signal box No. 4 and a point of contact of two 
opposing curves of the original Negrelli viaduct  
and the younger Hrabovská brand
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Historie výstavby
V roce 1841 byl Dvorskou komorou císa-
ři Ferdinandovi předložen návrh na stav-
bu šesti tratí rozbíhajících se z Vídně do 
center Rakousko-Uherska. Mezi první-
mi měla být vybudována trasa propo-
jující Vídeň s Prahou a dále s Drážďany. 
V roce 1842 bylo za tím účelem ve Víd-
ni zřízeno Generální ředitelství státních 
drah, vedením pražsko-drážďanské drá-
hy byl pověřen inženýr Jan Perner, český 
vlastenec, který ale těsně před započe-
tím stavby nešťastně zahynul na násled-
ky nehody v Choceňském tunelu. A tak 

byl vrchním inspektorem jmenován Alois 
Negrelli, průkopník dopravního stavitel-
ství, rakouský inženýr italského původu, 
po kterém dnes nese pražský viadukt 
své jméno. (obr. 3a)

Přes Prahu vedla železnice po via-
duktu, jehož výstavba probíhala mezi 
lety 1846 až 1849, podílelo se na ní až 
3 000 dělníků různých národností a sta-
vební náklady dosáhly 1  500  000 zla-
tých. Při stavbě byly poprvé ve větší mí-
ře použity parní zvedací stroje a  parní 
beranidla, která se používala k beraně-
ní dubových kůlů pod budoucí mostní 

pilíře. Z  pískovcového zdiva a  v  přípa-
dě plochých kleneb přes obě rame-
na Vltavy žulového zdiva bylo zbudová-
no 87 kleneb. Z nich osm kleneb (přes 
Vlta vu) dosahuje světlosti 25,3 m, ostat-
ní mají světlost 6,39 až 10,75 m. (obr. 3b)  
Pilíře mostu byly vystavěny z lomového 
opukového kamene loženého na maltu, 

s  lícovým zdivem z pískovce. U kleneb 
přes Vltavu byl líc pilířů zbudován ze 
žulových kvádrů. Část kleneb a  pilířů 
od ulice Za Poříčskou bránou směrem 
k  autobusovému nádraží Florenc byla 
vystavěna ze zdiva cihelného, z tzv. cihel 
zvonivek, které jsou ostře pálené a více 
odolné proti povětrnosti. Některé klenby 
a pilíře jsou čistě z cihelného zdiva, mís-
ty v kombinaci s pískovcem (průčelní zdi 
a čelní pás klenby a také líc pilířů). (obr. 4)

V roce 1875 (krátce po zbourání měst-
ských hradeb) byl postaven tzv. spojova-
cí viadukt pro trať Hrabovka–Karlín z ci-
helného zdiva u kleneb i pilířů a se dvěma 
ocelovými příhradovými mosty. Se svý-
mi 1 110 m, které měl viadukt po dokon-
čení, se stal unikátem ve světovém mě-
řítku, neboť se mnohde v té době stavěly 
obdobné mosty ještě ze dřeva. Stavba-
ři odvedli úctyhodnou práci, most odolal 
povodním, zubu času i zvyšujícímu se za-
tížení od železničních souprav.

V  průběhu 20.  století byla dispozi-
ce mostu různě upravována. Pravdě-
podobně v roce 1932 došlo k náhradě 
části viaduktu na jeho začátku (u nyněj-
šího autobusového nádraží) jednopolo-
vou deskou se zabetonovanými nosníky 
zajišťující průchod bývalé uhelné kole-
je. Podle částečně zachované archiv-
ní dokumentace byly ve 30. až 50. le-
tech některé klenby přezděny z nových 
pískovcových kvádrů, příp. byl zcela vy-
měněn líc pilířů a průčelních zdí. Kvali-
ta použitého pískovce byla zřejmě velmi 
různorodá a  bylo patrně již tehdy nut-

né dosloužilé kameny vyměnit. Někte-
ré cihelné i pískovcové klenby byly v té-
to době nahrazeny železobetonovými 
klenbami na původních pilířích mostu. 
Původní příhradový most přes ulici Per-
nerova byl v 50. letech nahrazen ocelo-
vou konstrukcí se spřaženou železobe-
tonovou deskou. O  něco později byla 

2
s

Obr. 2 Situace ❚  Fig. 2 Situation 

Obr. 3 a) Alois Negrelli (autor kresby: August 
Prinzhofer), b) Negrelliho viadukt v Karlíně, 
1854 (autor kresby: Josef Rybička podle 
předlohy Karla Brantla) ❚  Fig. 3 a) Alois 
Negrelli (author of the drawing: August 
Prinzhofer), b) Negrelli viaduct in Karlín, 
1854 (author of the drawing: Josef Rybička 
according to the template of Karel Brantl) 
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část kleneb (v  místech křížení s  ulice-
mi Křižíkova a  Bubenské nábřeží) na-
hrazena jinými konstrukcemi z důvodu 
nedostatečné šířky a výšky pro provoz 
ve městě. Část viaduktu nad Křižíkovou 
ulicí byla v letech 1954 až 1956 nahra-
zena nosnou konstrukcí z  prefabriko-
vaných nosníků z předem předpjatého 
betonu. Jednalo se o první realizaci to-
hoto typu konstrukce na železnici u nás. 
V roce 1981 nahradila klenby přes Bu-
benské nábřeží dvoupolová nosná kon-
strukce z dodatečně předpjatých nos-
níků typu KT. 

GeoloGickÉ a  GeotecHnickÉ 
podmínky
Zájmové území je tvořeno plochou 
údolní nivou řeky Vltavy. Vlastní terén 
je v maximální míře ovlivněn antropo-
genní činností. Jedná se o území, kte-
ré bylo vně historických hradeb Prahy. 
Na pravém břehu byla tři ramena Vltavy, 
která jsou v současné době zavezena. 
Celý terén byl upraven navážkami, které 
dosahují mocnosti až 6 m. Skalní pod-
loží je budováno horninami pražské-
ho ordoviku (paleozoikum). V  zájmo-
vém území se na pravém břehu Vltavy 
nachází šárecké a bohdalecké vrstvy, 
které přechází směrem blíže k  Vltavě 
do záhořanských vrstev. Směrem k se-
veru, u  Rohanského ostrova, přechá-
zí skalní podloží do vinického souvrst-
ví. Pod korytem řeky se objevují ještě 
vrstvy letenské. Všechna tato souvrství 
náleží do svrchního paleozoika stupně 
Beroun. Tato souvrství jsou charakte-
rizována jako sled zvrásněných tmavo-
šedých prachovců, prachovitých břid-
lic, jílovitých břidlic až jílovců.

Pokryvné útvary jsou v  zájmovém 
území reprezentovány především typic-
kými pleistocénními terasovými fluviál-
ními sedimenty překrytými holocenními 
náplavami a navážkami. Terasové ulože-
niny Vltavy tvoří písky s hlinitou příměsí. 
V hlubších polohách přechází sedimenty 
do písků a štěrkopísků. Při bázi je sedi-
ment často hrubě štěrkovitý, až balvanitý.

Původní terén byl v minulosti v  sou-
vislosti s výstavbou mostu a pozdějšími 
terénními úpravami a pokládkou inženýr-
ských sítí značně pozměněn a upraven. 
Jako zásyp byly použity zpravidla místní 
štěrkovitopísčité zeminy s  proměnlivým 
obsahem jemnozrnné frakce a  přímě-
sí stavebního odpadu, kamenů a  cihel. 
O způsobu navážení a hutnění zemin ne-
jsou k dispozici žádné informace. Nebylo 
proto možné vyloučit ani výskyt lokálních 
kaveren, které mohly vzniknout přede-
vším při povodňových stavech (2002, 

2013 aj.) v nedostatečně zhutněných mís-
tech. Jejich přítomnost se prokázala při 
provádění tryskové injektáže a  geofyzi-
kálním měřením, které bylo provedeno 
před zahájením sanace podzákladí.

HydroGeoloGickÉ pomĚry
Výskyt podzemní vody je v  zájmovém 
území vázaný především na dobře průli-
nově propustné písčité a štěrkopísčité te-
rasové polohy, v nichž se vytváří souvis-
lá hladina podzemní vody, jejíž hloubka je 
vázaná na stav vody ve Vltavě. Ordovický 
skalní podklad je na podzemní vodu chu-
dý. Břidlice v nezvětralém stavu jsou vel-
mi málo propustné, jejich zvětraliny ma-
jí charakter špatně propustných jílovitých 
zemin. Podzemní voda v ordovických bři-
dlicích má převážně síranovou agresivitu, 
přičemž nejvyšší agresivitu vykazuje sou-
vrství bohdalecké.

tektonickÉ pomĚry
V  místě, kde na karlínské straně při 
úpatí kopce Vítkov začíná Negrelliho 
viadukt, je významná tektonická linie – 
pražský zlom, který je na severní stra-
ně doprovázen zónou silného tektonic-
kého porušení. Tato tektonická porucha 
způsobuje významné oslabení pevnosti 
okolních hornin. Jedná se tak o široké 
poruchové pásmo složené z  řady díl-
čích paralelních zlomů.

důvod a  cíl  rekonstrukce
Hlavním důvodem rekonstrukce mos-
tu je špatný technický stav klenbových 
konstrukcí. Vlivem poruch izolace a od-
vodnění a následného zatékání vody do 
konstrukce vykazují klenby řadu po-
ruch a vyžadují sanaci zdiva nebo vý-
měnu zdicích prvků. Je nutné vymě-
nit a obnovit systém odvodnění mostu, 
zesílit vybrané základy pilířů a  zpev-
nit zdivo injektáží. V  některých přípa-
dech je vzhledem k rozsahu poškození 
zdiva nutné klenby kompletně roze-
brat, dosloužilé kameny nahradit nový-
mi a klenby, příp. i s pilíři znovu vyzdít.

Cílem rekonstrukce je zajistit plně-
ní závazných parametrů modernizova-
né trati. Jedná se především o prosto-
rovou průchodnost GC, traťovou třídu 
zatížení D4, úpravy geometrických pa-
rametrů koleje odstraňující lokální ome-
zení rychlosti, zajištění dostatečné ka-
pacity dráhy, dodržení hygienických 
limitů hluku a vibrací a nahrazení nevy-
hovujících konstrukcí a  zařízení. Nové 
moderní výhybky s  pohyblivými hroty 
srdcovky umístěné v kolejišti, protihlu-
ková opatření aplikovaná na kolejnice 
(bokovnice) a  antivibrační rohože pod 

RFEM 5
RSTAB 8
Program pro výpočet prutových konstrukcí

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28, 120 00 Praha 2
+420 227 203 206
info@dlubal.cz
www.dlubal.cz

MKP Program pro výpočet 3D konstrukcí

Statika,
která Vás 

bude bavit !
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štěrkovým ložem přispějí k  ochraně 
obyvatelů před hlukem. Rekonstrukce 
železničního spodku a  nový železnič-
ní svršek se odrazí na kvalitě cestování 
v podobě klidné a plynulé jízdy. 

stručný popis 
rekonstrukce
Ačkoliv byly ve velkém rozsahu provádě-
ny průzkumy, nebylo možné předem vy-
loučit, že po odstranění povrchových vrs-
tev kamene, odhalení rubu kleneb nebo 
zpřístupnění v době zpracování projektu 
nepřístupných prostor bude muset být 
během stavby rozhodnuto o změně roz-
sahu sanačních prací, výměně kamenů 
a příp. i přestavbách kleneb. 

Viadukt je rekonstruován v celé své 
délce, tj. 1 413 m. Opraveno bude všech 
100 kleneb, přičemž osm z  nich pře-
klenuje dvě ramena Vltavy, pět most-
ních objektů vede přes komunikace, 
dvě mostní konstrukce, které pochá-
zejí z  pozdějšího období, budou na-
hrazeny a  14 kleneb čeká komplet-
ní přestavba. Pro kameny byl vytvořen 
jednoznačný způsob číslování (aplikova-
ný ve fotogram metrickém měření), který 
i v případě rozebrání a nutnosti opětov-
né výstavby klenby umožní jednoznač-
nou identifikaci kamenů. Při rozebírání 
kleneb a jejich opětovné výstavbě bude 
v maximální možné míře kladen důraz 
na opětovné užití materiálově vhodných 
kamenů. O  jejich vhodnosti bude roz-
hodnuto doplňkovým průzkumem pro-
váděným nedestruktivními metodami.

Vzhledem k  tomu, že je most stát-
ní nemovitou kulturní památkou, téměř 
třetinu z  celkového objemu provádě-
ných prací tvoří restaurátorský prů-
zkum a podrobná diagnostika jednotli-
vých zdicích prvků, na základě kterých 
je v případě sanace zdiva rozhodová-
no o dalším postupu sanačních prací.

Na začátku rekonstrukce bylo pro-
vedeno odstranění vestaveb a  přísta-
veb v  prostoru mostu. Byly zbourá-
ny cihlové zdi, kterými byly zahrazeny 
mostní otvory, včetně vrat, vestavě-
ných pater a  dalších konstrukcí, byly 
zbourány také přistavěné garáže, dílny 
i restaurace u Křižíkovy ulice. Dále byl 
demontován železniční svršek a trakč-
ní vedení a odtěženo štěrkové lože. Na 
podpůrné konzoly byl dočasně na bo-
ku mostu, příp. na kabelové lávky vyvě-
šen silový kabel PREdi, a. s., 22 kV, kte-
rý byl veden původně po mostě a byl 
v kolizi s prováděnými pracemi.

Zahájení stavební činnosti z  úrovně 
mostovky začalo snesením kolejového 
lože, trakčního vedení a vedení na mostě. 

Oproti předpokladu projektové doku-
mentace nebyla zastižena roznášecí des-
ka. Ta byla nahrazena vrstvou kameniva, 
které muselo být přetěženo (byly vybrá-
ny velké kusy), aby bylo minimalizováno 
riziko bodového zatížení klenby při pojez-
du mechanizace po mostě. Pro zajištění 
dostatečné únosnosti a odstranění me-
zerovitosti zdiva byla s ohledem na stav 
obnažených pilířů navržena nízkotlaká in-
jektáž jádra dříků pilířů. Po podepření kle-
neb podskružením následovalo odtěžení 
zásypu kleneb, jejich obnažení, průzkum 
a  sanace z  rubové strany. V  současné 
době je rub kleneb opatřován pojistnou 
izolací a klenby jsou postupně vyplňová-
ny mezerovitým betonem. Navrhovaná 
nová železobetonová deska s izolačním 
systémem bude roznášet zatížení na sa-
nované klenby. Římsa a zábradlí jsou na-
vrženy nové. V následujícím kroku bude 
zřízen železniční svršek, bude osazeno 
vystrojení trati za současného uložení ka-
belovodu a dalších chrániček vedených 
ve štěrkovém loži. Na závěr bude osaze-
no trakční vedení. (obr. 5 až 9)

Souběžně se zahájením prací na mos-
tovce bylo z úrovně povrchu terénu zapo-
čato s čištěním líců kleneb a následnou 
diagnostikou zdicích prvků. Zároveň pro-
bíhalo zpevnění podzákladí pomocí trys-
kové injektáže. Je sanována spodní stav-
ba v řece, za tímto účelem jsou  v jednom 
korytě Vltavy v současné době zřizová-
ny dvojité nasazené štětovnicové jímky. 
Ve druhém korytě řeky probíhají práce 
na sanaci dříků pilířů vzhledem k zastiže-
ným skutečnostem ve spolupráci s potá-
pěči. Po komplexní sanaci spodní stavby 
budou provedeny úpravy okolního terénu 
a dokončovací práce. (obr. 10)

beton pro roznÁŠecí  desku 
a  Římsy
Ruby kleneb byly mechanicky očištěny 
a následně byl celý vnitřní povrch opat-
řen vyrovnávací stěrkou, která slouží ja-
ko podklad pod navržený hydroizolač-
ní systém. Účelem stěrky je vyrovnání 
výrazných nerovností na rubu klenby, 
protože kameny nebylo zvykem z  ru-
bové strany opracovávat. Vzhledem 

5

4
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k  umístění vyrovnávací stěrky byl kla-
den důraz na její materiálové vlastnosti, 
a to především nízké smrštění a omeze-
ný rozvoj trhlin při provedení na nerov-
nou plochu stávající klenby. Použit byl 
beton C25/30-X0, alternativně zde bylo 
využito, místo stěrky na bázi cementu, 
stříkaného betonu v odpovídající kvalitě, 
a  to konkrétně na objektech SO 14-12 
a SO 14-14 především z důvodů jedno-
duššího zpracování, dopravy na vrchol 
klenby a zarovnání trčících žulových ka-
menů. Systém stříkaného betonu byl 
dále využit jako vyrovnání po odbourání 
a začištění poprsních zdí.

Vzhledem k  tomu, že materiál, kte-
rý byl v původním zásypu, nebylo mož-
né zpětně použít, bylo třeba zvolit nový 
vhodný zásyp s požadovanými vlastnost-
mi. Směrodatné bylo zajištění drenáž-
ní funkce předepsanou mezerovitostí 20 
až 25 % a zároveň zachování objemo-
vé hmotnosti a tlakové pevnosti. Z toho-
to důvodu byl zvolen mezerovitý beton, 
který je ukládán po vrstvách maximální 
tloušťky 300 mm. Další vrstva může být 

ukládána, až předchozí vrstva dosáhne 
požadované pevnosti pro omezení tlaků 
čerstvé směsi na poprsní zídky. Hutnění 
je prováděno pošlapem nebo ručními vál-
ci, tak aby nebyla znemožněna primárně 
drenážní funkce celého zásypu.
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Obr. 4 Hrabovská větev z cihel zvonivek ❚ 

Fig. 4 Hrabovská branch from clinker bricks 

Obr. 5 Podskružení kleneb  
❚  Fig. 5 Centering the vaults 

Obr. 6 Přezdívání hrabovské větve  
❚  Fig. 6 Re-laying the Hrabovská branch 

Obr. 7 Obnažené klenby Negrelliho  
viaduktu, pohled na drážní hradlo  
❚  Fig. 7 Uncovered vaults of the  
Negrelli viaduct, view to the signal box

Obr. 8 Odhalené kamenné klenby,  
pohled směrem na Bubenské nábřeží  
❚  Fig. 8 Uncovered stone vaults,  
view to the waterfront in Praha-Bubny

Obr. 9 Rozebírání nejvíce poškozených 
kleneb na ostrově Štvanice ❚   

Fig. 9 Dismantling the most damaged  
vaults on the Štvanice island 

Obr. 10 Konstrukce štětovnicové jímky 
v korytě Vltavy ❚  Fig. 10 Building  
the sheet pile pit on the Vltava bed
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Na odbourané úrovni poprsních zí-
dek mostu je symetricky od osy pilíře 
proveden železobetonový úložný práh 
s ozubem, který je pomocí vlepovaných 
trnů z  betonářské výztuže kotven do 
stávajících poprsních zdí. Úložný práh 
je z betonu C25/30-XC4, XF3, z boku 
je obložen kotveným obkladem z  pů-
vodních pískovcových kvádrů. Kame-
ny jsou do úložného prahu kotveny pro-
střednictvím trnů z betonářské výztuže 
osazených do vrtů vyplněných vyso-
kopevnostní nesmršťující zálivkou. Na 
úložný práh z obou stran budou nava-
zovat monolitické bloky z vyztuženého 
betonu. Tyto bloky budou, stejně jako 
úložné prahy, kotveny pomocí vlepova-
ných trnů z betonářské výztuže do po-
prsních zdí. Železobetonové roznášecí 

desky z  betonu C30/37-XC4,  XF3 se 
směsí polypropylenových vláken bu-
dou na úložné prahy nasazeny přes 
ozub. Jednotlivé desky budou dilatová-
ny vždy nad vrcholem klenby, kde ma-
jí nulový sklon. Spád desky bude zajiš-
těn jak v příčném, tak podélném směru 
k odvodňovači, který je umístěn v ose 
nad pilířem, a přes soustavu nerezové-
ho odvodnění vyveden poprsní zdí do 
svislého svodu na vnější straně pilíře. 
Každá deska tedy bude tvořit tvar tzv. 
psaníčka a z vnější strany bude přeta-
žena přes hranu poprsní zdi a  ukon-
čena okapničkou. Před zahájením be-
tonáží budou na lícní stranu budoucí 
desky vloženy matrice s vhodným vzo-
rem, aby bylo docíleno rozbití celistvé 
plochy dle architektonického návrhu.

Obr. 11 Původní most nad Křižíkovou ulicí 
– podélný řez (byl to první železniční most 
v ČSR, kde byl v polovině 50. let uplatněn 
předpjatý beton) ❚  Fig. 11 Original bridge 
over the Křižíkova street – longitudinal section 
(first bridge in the ČSR where prestressed 
concrete was used in the middle of the 1950s)

Obr. 12 Demolice mostu nad Křižíkovou 
ulicí: a) každý den snesl jeřáb sedm z celkem 
jednadvaceti nosníků, b), c) na zemi byly 
nosníky půleny hydraulickými nůžkami, aby  
je bylo možno odvézt ❚  Fig. 12 Demolition 
of the bridge over the Křižíkova street: a) every 
day the crane took down seven of the total of 
twenty one beams, b), c) the beams were cut 
in halves by hydraulic scissors

Obr. 13a,b Nový most přes Křižíkovu ulici – 
vizualizace ❚  Fig. 13a,b New bridge over 
the Křižíkova street - visualization
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Na roznášecí desku budou nasaze-
ny železobetonové římsy, které jsou dila-
továny na kratší úseky, tak aby byl ome-
zen vznik smršťovacích trhlin. Výjimku 
tvoří most přes Křižíkovu ulici, objekt 
SO 14-07, který byl postupně ubourán až 
po základovou konstrukci. Část stávající 
konstrukce zůstala zachována a po zho-
tovení nových základových bloků a opěr 
přijde na řadu osazení nově navržené 
nosné konstrukce. Betonová část nosné 
konstrukce se skládá ze spřažené mos-
tovky ve vylehčené části příčle a z plného 
rámového rohu, který zmonolitní ocelo-
vou část se spodní stavbou při součas-
ném zalití montážních ložisek.

Celková šířka desky bude po dél-
ce obou mostovek nosné konstrukce 
konstantní, deska bude v celé své dél-
ce přímá. Deska mostovky bude beto-
nována v nadvýšeném tvaru. V průbě-
hu betonáže a po jejím ukončení musí 
být zajištěno sledování tvaru s násled-
ným vyhodnocením.

Betonáž je uvažována v  celém příč-
ném řezu ve třech krocích tak, aby byl re-
dukován vznik trhlin v oblasti rámového 
rohu. V prvním kroku bude betonována 
spřažená deska v místě vylehčené příčle, 
v druhém kroku bude betonován rámový 
roh, aby byl omezen vznik trhlin v místě 
přechodu masivního rámového rohu na 
tenkou spřaženou část a ve třetím kroku 
bude betonována část desky mezi dříve 
vybetonovanou spřaženou deskou a rá-
movým rohem. Bednění bude vzhledem 
k  malé délce nosné konstrukce prove-
deno na její celou délku před započetím 
první fáze betonáže, aby byla zajištěna 
spojitost tvaru desky navazujícího tak-
tu betonáže, stejně tak bude provedeno 
kompletní vyvázání armatury.

demolice mostu pŘes 
kŘiŽ íkovu ulici
Most přes Křižíkovu ulici, stavební ob-
jekt SO 14-07, byl prvním železničním 
mostem v ČSR, kde byl v polovině 50. 
let uplatněn předpjatý beton. Důvodem 
k náhradě původních tří kleneb Negrelliho 
viaduktu mostem z kabelobetonu s roz-
pětím až 29,73 m byl stále zesilující auto-
mobilový provoz a s ním spojená nedo-
statečná propustnost viaduktu v  těchto 
místech. Jednalo se o  dva dvojkolejné 
mosty nesoucí tratě rozbíhající se proti-
směrnými oblouky směrem k Masaryko-
vu nádraží a do Libně. Demolované mos-
ty byly v provozu 63 let.

Nosnou konstrukci mostu pod třemi 
kolejemi tvořil rošt s pěti prostě pode-
přenými trámy průřezu ve tvaru písme-
ne T, pro kolej čtvrtou bylo trámů šest. 

Pro zajištění střechovitého sklonu 2 % 
byla výška trámů po délce proměn-
ná a pohybovala se mezi 1,6 až 1,8 m. 
Z  boků trámů vycházely části devíti 
příčníků. Spojení trámů v  rošt zajistily 
kabely procházející příčníky a příruba-
mi trámů. (obr. 11)

Příprava demolice mostní konstruk-
ce v nevyhovujícím stavu byla zahájena 
2. května 2018. Prvních sedm nosníků 
bylo po vzájemném uvolnění v příčném 
směru sneseno 200t jeřábem 5.  květ-
na 2018. Na zemi byly nosníky půleny 
hydraulickými nůžkami a následně od-
váženy na zařízení staveniště k drcení. 

Poslední nosník byl snesen 7.  květ-
na 2018 v  odpoledních hodinách, te-
dy s malým, ale znatelným předstihem 
oproti předpokladu. Následuje bourání 
mostních opěr a budou provedeny sa-
nační práce. (obr. 12)

Snesený most bude nahrazen kon-
strukcí navrženou jako železobetono-
vé rámy s vylehčením příčle, spřaženou 
ocelobetonovou konstrukcí s  proměn-
nou výškou průřezu příčle od 1,325 do 
1,7  m (obloukový podhled). Příčle bu-
dou vetknuté do železobetonových stěn 
opěr tloušťky 1,5 m s náběhem v rámo-
vém rohu, založených na soustavě mi-
kropilot. Opěry budou obloženy kame-
nem, vzhledově bude obklad odpovídat 
stávajícím kamenným konstrukcím via-
duktu. (obr. 13)

stav rekonstrukce  
k   19 .  červenci  2018
K 19. červenci 2018 probíhaly poslední 
práce speciálního zakládání na trysko-
vé injektáži a kotvení ubourávané opěry 
pod hradlem. Následovat budou práce 
v řečišti Vltavy mezi bubenským nábře-
žím a Štvanicí ve/na štětových jímkách 
(práce probíhají jak uvnitř jímek, tak 
na lešení umístěném na nich). Na ru-
bu kleneb je směrem od městské části 
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stavebník
Správa železniční dopravní 
cesty, s. o. 

Financování 

EU (program Nástroj pro 
propojení Evropy (CEF)), 
ČR (Státní fond dopravní 
infrastruktury)

Generální projektant Sudop Praha, a. s.

zhotovitel

Sdružení firem Hochtief CZ, a. s.  
(Divize dopravních staveb), 
Strabag Rail, a. s.,  
Avers, spol. s. r. o.

výstavba

duben 2017 až leden 2020 
(úplná výluka provozu na 
mostě), do července 2020 
(dokončovací práce)



1 0 b e t o n  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 8

Praha-Bubny aplikována stříkaná izo-
lace, ukládán nový systém odvodnění 
a  realizován zásyp mezerovitým beto-
nem s následnou betonáží podkladní-
ho betonu pod roznášecí desku, která 
bude umístěna na úložné prahy, jejichž 
betonáž celému procesu předchází. 
(obr. 14a až 14e)

Postupně jsou rozebírány klenby, 
které byly ve velmi špatném stavu. Na 

Štvanici musely být až pod úroveň po-
vrchu terénu rozebrány i tři pilíře.

zÁvĚr
Poloha viaduktu byla často kritizována již 
koncem 19. století, kdy se tato železnič-
ní stavba stala s postupujícím rozvojem 
města dopravní překážkou. Stavba via-
duktu byla brána jako nevítaný zásah do 
prostoru města s tím, že celá trasa mě-
la být vedena mnohem dále na východ. 
V době stavby však byly levné venkov-
ské pozemky pro železnici nejvhodnější, 
a tím ovlivnily polohu viaduktu v realizova-
né trase. Podobně jako stavba sama ne-
byl původně doceněn ani její projektant. 
Je to patrno i z názvu mostu, který byl 
po celých sto let označován všeobecně 
jako „viadukt Společnosti státní dráhy“, 
později jako „železniční viadukt z Karlína 
do Holešovic“. Jméno autora se objevu-
je v jeho názvu až v 50. letech minulého 
století. I  dnes bývá tato stavba vnímá-
na Pražany jako ohyzdná a nepříjemná 
stavba, která přes všechny rekonstrukce 

a  dodatečné zvětšování světlostí kom-
plikuje dopravu. Málokdo si uvědomu-
je nejen stáří této mostní stavby, ale i je-
jí skutečnou krásu. Díky rekonstrukci tak 
v neposlední řadě dojde k zachování vý-
znamné kulturní památky dopravního 
charakteru.

Fotografie: 1, 2, 4 až 9, 11 až 14 – archiv Hochtief CZ,  

3a – Peter Geymayer (zdroj: www.wikipedia.org),  

3b – Muzeum hlavního města  

Prahy / Věstník Klubu Za starou Prahu  

(zdroj: www.zastarouprahu.cz),  

10 – Libor Štěrba (Zakládání staveb)
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Obr. 14 Stav rekonstrukce dne 19. července 
2018: a) bednění pro betonáž opěrného prahu, 
b) nový betonový opěrný práh, c) provádění 
tryskové injektáže pod rozebrané pilíře mostu 
na Štvanici, d) pohled na spádové betony 
před položením drenážní trubky a zasypáním 
mezerovitým betonem, e) podkladní beton na 
mostě nad řekou ❚  Fig. 14 Situation of the 
reconstruction on 19 July 2018: a) formwork 
for concreting the retaining threshold,  
b) new, concrete retaining threshold,  
c) jet injecting under the dismantled bridge 
piers on the Štvanice island, d) view to the 
precipitous concretes before placing the 
drainage pipe and covering by cavern concrete, 
e) base concrete on the bridge over the river
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