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tématem článku je rekonstrukce tramvajových 

mostů na ulici Plzeňská v  ostravě. na místě 

původních mostů byly po jejich demolici navr-

ženy nové spřažené konstrukce z  předpjatého 

betonu. mimořádností stavby byla skutečnost, 

že výstavba probíhala ve velmi stísněných pod-

mínkách za provozu okolní dopravy. ❚ the 

article describes reconstruction of tram bridges 

at Plzeňská street in the city of ostrava. the 

new composite prestressed concrete bridges 

were erected after demolition of the original 

bridges in the same position. construction site 

was affected by unusually limited space.

Most mezi dvěma mosty, i  tak by 
se dalo nazvat náročné stavební dílo 
zhotovené v intravilánu města Ostravy. 
Jednalo se o  kompletní přestavbu 
dvou tramvajových mostních objektů 
na ulici Plzeňské, které převádějí jednu 
z páteřních tepen tramvajové dopravy 
v Ostravě. Mosty se nacházejí na úseku 
trati Nová Ves – Kotase – Na Obvodě 
v km 3,034 50 – 3,252 20 v městské 
části Ostrava-Zábřeh. Převáděná tram-
vajová trať zahrnuje dvoukolejnou trať 
s osovou vzdáleností 4 m. Jeden most-
ní objekt převádí tramvajovou dopravu 
přes dopravně vytíženou silnici I/11 (uli-
ce Rudná) a druhý mostní objekt pře-
vádí tramvajovou dopravu přes želez-
niční a tramvajovou trať. Mimořádností 
stavby byla skutečnost, že se tram-
vajové mostní objekty nacházejí mezi 
souběžně vedenými silničními mosty. 
S tímto faktem souvisela technologická 
náročnost a  zvýšené nároky na koor-
dinaci projekčních a realizačních prací. 

Stavba zahrnovala demolici stávajících 
mostních objektů a následnou výstav-
bu objektů nových.

mostní  objekty

so201 – tramvajový most  
ev. č. 5-022 přes ulici rudnou  
Tramvajový čtyřpolový most má rozpě-
tí jednotlivých polí 14,55 + 2x 17,6 + 
14,55 m a šířku 11,38 m (obr. 3). Most 
je umístěný mezi dvěma sousedními 
silničními mosty.

Překážku tvoří silnice I/11 (ulice 
Rudná), přičemž pod polem 2 pro-
bíhá silnice I/11 ve směru na Porubu 
a pod polem 3 ve směru na Kunčice. 
Vzhledem k výšce mostu nad terénem 
a navrženému počtu mostních otvorů 
nebylo negativně ovlivněno území pod 
mostem. Základním požadavkem by-
lo zachování stávající podjezdné výš-
ky a  zachování omezeného provozu 
po dobu výstavby. 

so202 – tramvajový most  
ev. č. 5-023 přes tramvajovou 
a železniční trať  
Tramvajový třípolový most má rozpětí jed-
notlivých polí 16,07 + 16,74 + 16,07 m 
a šířku 9,8 m (obr. 4). Most je také umís-
těný mezi dvěma sousedními silniční-
mi mosty.

Překážku tvoři dvoukolejná trať SŽDC 
Ostrava-Kunčice – výhybna Polanka 
n. O. v žkm 35,150 – 35,180 a dvouko-
lejná tramvajová trať DPO Přívoz – Zá-
břeh km 9,863 24 – 9,921 85. Základním 
požadavkem opět bylo zachování stáva-
jící podjezdné výšky a zajištění omeze-
ného provozu během výstavby.

místní  podmínky
Převáděná tramvajová trať je vedena 
v přímé. Souběžně s tramvajovými mos-
ty jsou vedeny i mosty silniční. Prostor 
mezi jednotlivými stavebními objekty či-
ní místy jen 500 mm (obr. 5). Skutečnos-
tí, která zhoršovala postup prací, bylo 
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zachování provozu na přilehlých silnič-
ních mostech. Protože je silnice I/11 
jedna z nejvytíženějších silnicí v Ostra-
vě, ani zde nemohl být provoz omezen 
úplně, a tak byl zcela vyloučen pouze 
na nejbližších přilehlých pruzích. Podle 
etap bouracích prací a fází výstavby by-
ly využívány pouze vybrané jízdní pru-
hy k umožnění přístupu ke konstrukci. ;

Železniční trať, která ubíhá pod dru-
hým mostním objektem, je neméně 
důležitou dopravní trasou. Trať přivá-
dí nákladní, osobní, ale i mezinárodní 
dopravu na dopravní uzel Ostrava-Svi-
nov. Z  tohoto důvodu bylo nutné na-
plánovat a  zkoordinovat postup pra-
cí společně s  výlukami. Pod druhým 
stavebním objektem je v třetím most-
ním poli navíc vedena tramvajová trať. 
Z důvodu problematicky vedených ob-
jízdných tras bylo rozhodnuto, že tram-
vajová doprava pod mostem bude po 
dobu výstavby zachována. Byla pro-
vedena splítka (průnik průjezdného 
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Obr. 1 Pohled na realizovanou konstrukci  
❚  Fig. 1 View to the structure

Obr. 2 Situace ❚  Fig. 2 Situation

Obr. 3 Tramvajový most ev. č. 5-022 přes 
ulici Rudnou: a) podélný řez, b) příčný řez  
❚ Fig. 3 Tramway bridge ev. no. 5-022  
over the Rudná street: a) longitudinal section,  
b) cross-section

Obr. 4 Tramvajový most ev. č. 5-023 přes 
tramvajovou a železniční trať – podélný 
řez ❚ Fig. 4 Tramway bridge  
ev. no. 5-023 over the tramway and  
railway tracks – longitudinal section

Obr. 5 Pohled na volný prostor mezi 
mosty ❚  Fig. 5 View to the free space 
between the bridges

Obr. 6a,b Dobové fotografie z výstavby mostu 
ČS svazu mládeže ❚ Fig. 6a,b Period 
pictures from the construction of the bridge  
of the Czechoslovak youth union  
(zdroj/source: archive of Vítkovice, a. s.)
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průřezu dvou souběžných kolejí), která 
dostatečně zvýšila pracovní místo pro 
výstavbu mostu. Provoz tramvají pod 
mostem byl tedy pouze omezen.  

Ke zvýšení časové efektivity bylo vy-
užito prací v nočních hodinách. Ovšem 
i  zde byly práce omezeny dle schvá-
lených hygienických limitů (především 
pro hluk), jelikož se mostní objekty na-
cházejí v  blízkosti obytné zástavby. 
V neposlední řadě bylo řešeno několik 
přeložek inženýrských sítí, které jsou 
kvůli lokaci v  intravilánu hojně rozmís-
těny v okolí mostu.

demolice mostů
Původní mostní konstrukce byly zhotove-
ny na monolitické železobetonové spod-
ní stavbě s využitím předpjatých tyčových 
prefabrikátů typu KA-61. I z tohoto důvo-
du byl podobný typ konstrukce využit při 
projektování konstrukce nové. 

Prvním problémem, který bylo nutné 
vyřešit, byla samotná demolice mos-
tů. Z  dobových fotografií bylo zjiště-
no, že spodní stavba silničních mos-
tů nijak nespolupůsobí s  konstrukcí 
tramvajových mostů (obr. 6). Zároveň 
bylo nutné uvážit, zda je možné sná-
šet nosníky po jednotlivých polích tak, 
aby nevznikl kinematický mechanismus 
a nehrozilo nebezpečí neřízené demo-
lice. Doplňkově byly provedeny son-
dy pro zjištění uložení pilířů, které ne-
potvrdily kloubové uložení v patě pilíře, 
proto byly mosty demolovány postup-
ně po jednotlivých polích bez doda-
tečných podpěrných skruží. Jednot-
livé nosníky byly podélně rozřezány 
a  postupně odváženy. Nakládání by-
lo zabezpečeno pomocí jeřábů. Z po-
pisu místních podmínek je jasné, že je-
řáb nemohl být umístěn na sousedních 
mostech, proto musely být využity je-
řáby umožňující vyložení až 28 m, kte-
ré byly stabilizovány za opěrami mostu. 
(obr. 7)

zaloŽení  a   spodní  stavba
Spodní stavba mostů je navržena jako 
monolitická železobetonová. Opěry no-
vých mostů jsou umístěny na částeč-
ně zachovaných základech opěr pů-
vodních mostů. Každá opěra je tvořená 
základem a dříkem, který zároveň tvo-
ří úložný práh. Z  úložného prahu vy-
stupuje závěrná zídka s  konzolou na 

přechodovou desku. Aby byl zachován 
členitý ráz okolních mostních konstruk-
cí, jsou jednotlivé pilíře tvořeny skupi-
nou sloupů šestiúhelníkového tvaru. Ve 
zhlaví sloupů je navržen ztužující úložný 
práh. Sloupy pilířů jsou vetknuty do zá-
kladového bloku.

Výstavba pilířů byla prováděna v pa-
žených výkopech. U  pilířů bylo nutné 
dbát na zvýšenou bezpečnost prací. 
U mostu přes dráhu byl pracovní pro-
stor pro výstavbu v  limitní vzdálenosti 
od průjezdných profilů železniční trati. 

nosnÁ konstrukce
Nosné konstrukce mostů jsou provede-
ny z předpjatých tyčových prefabrikátů 
(VSTI) výšky 600, resp. 850 mm a žele-
zobetonové monolitické spřahující des-
ky proměnné tloušťky 250 až 300 mm 
(obr. 8 a 9). Příčně jsou nosníky ulože-
ny vodorovně. 

Povrch přímo pojížděné spřažené 
železobetonové desky je členěný. Pro 
montáž kolejnic byly na spřahující des-
ce vytvořeny železobetonové bloky, na 
které byly přímo uloženy podkladnice. 
Toto řešení bylo použito na původních 
mostech a  převzato bylo i  na novou 
konstrukci. Podobné řešení není zce-
la ojedinělé, bylo použito např. také na 
Trojském mostě přes Vltavu.

Odvodnění povrchu mostu je dí-
ky niveletě s  malým sklonem vytvo-
řeno vyspádováním horního povrchu 
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Obr. 7 a) Demolice mostu přes silnici I/11,  
b) demolice mostu přes železniční trať   

❚  Fig. 7 a) Demolition of the bridge over  
the I/11 road, b) demolition of the bridge  
over the railway track

Obr. 8 Uložení prafebrikovaných VSTI 
nosníků ❚  Fig. 8 Placing the precast  
VSTI beams 

Obr. 9a,b Využití prefabrikovaných částí 
příčníků  ❚  Fig. 9a,b Utilization of the 
precast parts of diaphragms

Obr. 10 Pohled na přechodovou oblast 
❚  Fig. 10 View of the linking area
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desky. Členěný povrch spřahující des-
ky je navíc doplněn o bloky pro umís-
tění tramvajových trakčních stožárů. 

Pro zrychlení výstavby bylo využito 
i částečné prefabrikace příčníků. Nad 
pilíři jsou příčníky z části tvořeny pre-
fabrikovanou železobetonovou des-
kou tloušťky 350 mm zasahující pod 
spodní líc nosníků. Postup výstavby 
nosné konstrukce spočíval v osazení 
prefabrikovaných částí příčníků, ná-
sledném uložení předpjatých nosní-
ků a finálním zmonolitnění monolitic-
kých částí příčníků a spřahující desky 
s prefabrikovanými částmi nosné kon-
strukce. U opěr byly využity klasické 
monolitické příčníky.

Příčníky byly osazeny na podpůr-
né lisy, které byly uloženy na rozší-
řené úložné prahy pilířů. Protože by-
ly hlavní podélné nosníky osazovány 
po jednotlivých polích, docházelo po 
dobu výstavby k nesymetrickému na-
máhání příčníků. Z  tohoto důvodu 
bylo nutné stabilizovat prefabrikova-
ný příčník soustavou čtyř kotevních 
závitových tyčí, které byly předem 
zabetonovány do staviva. V prefabri-
kovaných částech příčníků byly vyne-
chány otvory, přes které byly kotevní 
tyče provlečeny a následně dotaže-
ny. Tento proces byl nesmírně nároč-
ný zejména z hlediska přesnosti vý-
roby prefabrikovaných částí příčníků 
a osazení kotevních tyčí.

Nosná konstrukce je uložena na 
hrncových ložiscích. Na každé podpě-
ře se nachází trojice ložisek. Na opě-
rách jsou povrchové ocelové mostní 
závěry, standardně používané na sil-
ničních mostech. Ochranu nosné kon-
strukce tvoří vrstva stříkané pocho-
zí izolace. 

vybavení  a   nÁvaznost 
na okolí
Zvláštností obou mostů je provede-
ní kolejí s  pevnou jízdní dráhou. Jak 
již bylo zmíněno, na nosné konstruk-
ci jsou vybetonovány úložné bloky pro 
uchycení kolejnic. Kolejová jízdní dráha 
je opatřena dilatačním zařízením umís-
těným u dilatovaných opěr. 

Pro plynulý přejezd tramvajových 
vozidel z pevné jízdní dráhy na mostě 
na jízdní dráhu ve volném terénu by-
ly zhotoveny přechodové desky s po-
dobnými úložnými bloky jako na spřa-
hující desce. Přechodové desky délky 
5 m jsou vybetonovány pod sklonem 
10  %, přičemž na vzdálenějším kon-
ci od opěry je přechodová deska 
zasypána štěrkovým ložem a  kole-
je přechází na standardní uložení na 
pražcích. (obr. 10)

zÁvĚr
Článek popisuje rekonstrukci tramva-
jových mostů na Plzeňské ulici na tra-
ti Nová Ves – Kotase – Na Obvodě 
v Ostravě-Zábřehu. Zmíněná tramvajo-
vá trať tvoří v Ostravě páteřní dopravní 
tepnu. Demolice a  samotná výstavba 
nových mostů byla prováděna ve vel-
mi stísněných podmínkách, což před-
stavovalo zvýšené nároky na koordi-
naci projektu se samotnou výstavbou. 
Vzhledem k  blízké vzdálenosti sou-
sedních silničních mostů, překračová-
ní silnice I. třídy, železničního korido-
ru a  tramvajové trati se ukázalo velmi 
efektivním řešením využití prefabriko-
vaných částí nosné konstrukce, ze-
jména pak prefabrikovaných příčníků. 
Náhradou původních mostních kon-
strukcí byla významně zlepšena plynu-
lost tramvajové dopravy na úseku pře-
váděné tramvajové trati.
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