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Betonové mosty se stavějí od počátku 20. sto-

letí, postupně zcela nahradily staré kamenné 

mosty a  staly se soupeřem konstrukcí ocelo-

vých. V článku jsou stručně připomenuty někte-

ré význačné stavby a  jejich výrobní postupy, 

z nichž je patrný velký pokrok ve výstavbě beto-

nových mostů. ❚  Concrete bridge structures 

emerged with the beginning of the 20th century 

and during a short time have completely elimina-

ted stone bridges and have been a serious com-

petition to steel bridges. This article presents a 

brief description of some structures and  their 

construction methods showing a large progress 

made in concrete bridges.

Přes dva tisíce let měly evropský pro-
stor pro sebe bezkonkurenčně vyhra-
zeny mosty dřevěné, obvykle krátké-
ho trvání, a následně hlavně klenbové 
mosty kamenné, které dlouhodobě 
a  spolehlivě plnily tehdejší požadavky 
místní i  dálkové dopravy, ale také vo-
jenských sborů, které potřebovaly rych-
le dosáhnout svého cíle a  přesunout 
zbraně i zásoby. Byly to stavby nároč-
né a drahé, proto jich bylo málo a sta-
věly se po  delší úvaze, když nestačil 
pouhý brod nebo přívoz. Jen orientač-
ně uveďme kamenný silniční most Ca-
hors s obrannými věžemi (obr. 1) a také 
římský akvadukt Pont du Gard, obdivu-
hodnou stavbu z římské doby.

V 19. století se industrializací zvýši-
la výroba a kvalita železa, které se br-
zy stalo výhodné pro stavbu mostů 
i s velkým rozpětím. Koncem 19. století 
tak rozpětí železných a následně oce-
lových mostů překročilo již úctyhod-
ných 500 m železničním mostem Firth 
of Forth poblíže Edinburghu.

CESTA K  BETONOVÝM MOSTŮM 
SOUČASNOSTI
John Smeaton navrhl již v  letech 1755 
až 1757 betonový maják, v  roce 1817 
prof. Louis Vicat dospěl k závěru svých 
výzkumů umělého cementu a navrhl be-
tonování základů pilířů mostu přes řeku 

Dordogne ve městě Souillac, stavěného 
v  letech 1812 až 1824 ještě s kamen-
nými klenbami světlosti 22  m. Joseph 
Aspdin získal roku 1824 patent na port-
landský cement a  díky tomuto poji-
vu a  jeho dalšímu vývoji beton získával 
schopnost konkurovat jiným materiálům. 
Připomeňme jen, že přírodní hydraulic-
ká pojiva byla používána od  nepaměti. 
První betonový most, spíše lávku, navrhl  
Joseph Monier v  roce 1875. Od  té do-
by byly postaveny některé další klenbové 
mosty malých rozpětí. V roce 1892 podal 
rakouský profesor Josef Melan přihlášku 
patentu na betonové mosty s tuhou vý-
ztuží, které byly úspěšné zvláště v USA.

Rozsáhlý rozvoj betonu v  mostních 
konstrukcích nastal počátkem 20. stole-
tí. V  roce 1900 byl dokončen první vět-
ší most v Châtellerault se třemi segmen-
tovými oblouky rozpětí 40 + 50 + 40 m 
podle návrhu Françoise Hennebiqua. Ten 
na  úkor značně dražších kamenných 
mostů započal éru výstavby betonových 
mostů i větších rozpětí. V letech 1909 až 
1911 stavěný most Risorgimento v Římě 
(obr. 2) o rozpětí 100 m podle návrhu Gio-
vanniho A. Porcheddu a v licenci Françoi-
se Hennebiqua, podle dnešního označe-
ní integrální, je ukázkou konstrukce, která 
bez závad dosud slouží již přes 100 let. 

Eugène Freyssinet v  letech 1911 až 
1913 vyprojektoval a také řídil stavbu tří 
lehkých trámových mostů (z  nich dva 
s příhradovými stěnami) přes řeku Allier 
poblíže města Vichy s rozpětím 72,5 m. 
Jeho další obloukový most z  prosté-
ho betonu přes řeku Lot, přítok Loiry, 
má světlost 96 m, avšak stavba přeru-
šená válkou byla dokončena až v  roce 
1919. V  té době nástupem betonu de-
finitivně skončila éra sice obvykle krás-
ných a trvanlivých, avšak drahých mos-
tů kamenných.

Po válce byl v roce 1923 dokončen 
Freyssinetův obloukový most s  roz-
pětím 132  m přes Seinu u  Roue-
nu a  v  roce 1930 byl dokončen je-
ho další velký most o  třech velkých 
obloucích po  186  m přes řeku Elorn 
v  Plougastelu v  Bretagni (obr.  3). Je 
připomínán zvláště pro uplatnění vý-
hodné a úsporné přesuvné skruže na-
místo běžných náročných dřevěných 
skruží pod celou stavbou. Jeden tuhý 
dřevěný oblouk s  patkami staženými 
táhly byl na pontonech postupně pře-
plaven do všech polí. 

Další stavbou oblouku z prostého be-
tonu s největším rozpětím na světě v délce 

téměř 140 m je most přes rokli La Caille 
(obr. 4) podle návrhu Alberta Caquota 
dokončený v roce 1928. V té době se 
začal rozvíjet předpjatý beton a  záro-
veň se posuzovala jeho dosud neznámá 
dlouhodobá deformace a  dotvarová-
ní. Také v  jiných státech se postupo-
valo obdobným způsobem. U nás bylo 
do roku 1928 postaveno několik beto-
nových obloukových mostů přes Vltavu, 
v Kralupech o rozpětí 60 + 80 + 60 m 
(obr. 5) a v Bechyni přes Lužnici o roz-
pětí 90 m, po němž přejížděla i Křižíko-
va elektrická dráha.

V Německu byl v roce 1938 na dálni-
ci A15 východně od Jeny dokončen vel-
ký a široký most přes Teufelstal (Čerto-
vo údolí) s dvěma vetknutými oblouky 
vedle sebe o světlosti 138 m, technicky 
dokonalé dílo tehdy největšího rozpětí 
ve střední Evropě harmonicky zapada-
jící do zalesněných svahů. Měl vysokou 
úroveň technickou i estetickou a repre-
zentoval vyspělost německé stavební 
techniky při stavbě dálnic.
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Ve  Švédsku, asi 400  km severně 
od Stockholmu, byla v roce 1937 zahá-
jena stavba velkého obloukového mostu 
Sandö přes řeku Angerman (obr. 6) při 
mořském pobřeží, který v té době svý-
mi rozměry značně překonával všechny 
ostatní betonové stavby. Rozpětí jeho 
oblouku bylo 246 m a mostovka se na-
cházela 42 m nad hladinou vody. Úspor-
ná stavební skruž po vzoru Plougastelu 
byla z dřevěného pásu šířky jen 11,3 m 
a konstrukční výšky 4 m. Po jejím připla-
vení do trasy mostu a stabilizování polo-
hy začalo betonování oblouku po dílech. 
Hladký průběh stavby byl až těsně před 
dokončením oblouku přerušen vyboče-
ním skruže a zřícením celé stavby. O ži-
vot přišlo 18 pracujících. Stalo se to prá-
vě den před vyhlášením 2. světové války, 
která zprávu o neštěstí zastínila. Opětov-
ná stavba na klasické skruži byla úspěš-
ně dokončena v roce 1943.

Největším českým mostním dílem 
meziválečné doby je betonový oblouko-
vý most přes Vltavu na silnici spojující Pí-
sek s Táborem u obce Podolsko (obr. 7), 
nahrazující starý a  již nevyhovující řetě-
zový most stavěný firmou Lanna v letech 

1847 až 1948. O stavbě nového mostu 
bylo rozhodnuto již dříve, ale vlivem vel-
ké krize byla odsunuta. Podrobný pro-
jekt od Jana Blažka byl ověřován analý-
zou deformací na celuloidovém modelu. 
Byl velmi dobře vyřešen nejen z technic-
kého hlediska, ale také po stránce es-
tetické se zřetelem k jeho umístění nad 
hlubokým údolím řeky. Jako jediný čes-
ký most před válkou získal na architek-
tonické výstavě v Paříži v roce 1937 zla-
tou medaili a získal titul „Le beau pont de 
l´Europe“ (krásný evropský most) a také 
Velkou cenu na výstavě v Lutychu v ro-
ce 1939. Most celkové délky 510 m, po-
stavený v letech 1939 až 1943 s hlavním 
polem o rozpětí 150 m, tehdy největším 
ve střední Evropě a u nás dosud nepře-
konaným, je prodloužen dvěma menší-
mi oblouky na jedné straně a šesti men-
šími oblouky na  straně druhé o  stejné 
světlosti 35,5 m. Ojedinělou konstrukč-
ní zvláštností je opakování dvou stejných 
malých oblouků i ve velkém poli, které se 
opírají o masivní velkou klenbu.

Další významné obloukové betono-
vé mosty byly u nás postaveny v před-
válečné době. Zvláště atraktivní je most 

ve Štěchovicích (obr. 8) s obloukem o roz-
pětí 113,8 m. Na zahájené stavbě dálnice 
byly rozestavěny tři velké obloukové mos-
ty, ale za války byla jejich stavba zasta-
vena. Nevýhodou konstrukčně i vzhledo-
vě příznivých oblouků byla opět nákladná 
a časově náročná dřevěná skruž.

Kromě uvedených obloukových bylo 
postaveno mnoho trámových betono-
vých mostů. Ty však pro své malé roz-
pětí nebyly tak přitažlivé.

Po  válečné přestávce bylo nutno 
rychle opravovat velké škody na mos-
tech, častěji však stavět mosty nové, 
aby se odstranilo velké omezení do-
pravy. Předvídavost rychlého rozšíření 
automobilismu se projevila i  v  nových 
pohledech na počet a vlastnosti mos-
tů. Množství potřebných malých mostů 
bylo motivem pro jejich návrhovou ty-
pizaci a prefabrikaci výroby. Předpjatý 
beton umožnil daleko větší rozpětí sub-
tilnějších betonových konstrukcí, bylo to 
však podmíněno vyšší pevností betonu 
a vyřešením napínání a kotvení ocelo-
vé výztuže. Zavedení moderních výrob-
ních technologií přineslo zrychlení sta-
veb a finanční i materiálové úspory.

1 Kamenný silniční most Cahors s obrannými 
věžemi, Francie, 14. století 2 Obloukový most 
Risorgimento v Římě, Itálie, 1911 3 Most 
Elorn v Bretagni, Francie, 1930 4 Most přes 
rokli La Caille, Francie, 1928 5 Most přes 
Vltavu v Kralupech, ČR, 1928 6 Most Sandö 
přes řeku Angerman, Švédsko, 1943 7 Most 
u Podolska, ČR, 1943 8 Most ve Štěchovicích, 
ČR, 1939   ❚  1 Stone road bridge Cahors 
with defense towers, France, 14th century  
2 Arch bridge Risorgimento in Rome, Italy, 
1911 3 Elorn bridge in Bretagne, France, 1930  
4 Bridge over the La Caille gorge, France, 
1928 5 Bridge over the Vltava river in Kralupy, 
Czech Republic, 1928 6 Sandö bridge over 
the Angerman river, Sweden, 1943 7 Bridge 
near Podolsko, Czech Republic, 1943  
8 Bridge in Štěchovice, Czech Republic, 1939
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TRÁMOVÉ MOSTY
Trámové mosty menších rozpětí zhruba 
do 50 m se stavěly z vedle sebe polože-
ných předpjatých nosníků. V jejich pro-
vedení bylo více alternativ. Volil se be-
ton napínaný předem i dodatečně, pro 
montáž nosníků se používalo různých 
inventárních ocelových konstrukcí růz-
ného druhu. Při použití jeřábů s  vyš-
ší nosností se mohla osazovat na pilíře 
i celá mostovka jednoho pole najednou, 
jak tomu bylo např. u mostu dlouhého 
více než 38  km a  dokončeného roku 
1956 přes jezero Pontchartrain.

Trámové mosty velkých rozpětí, po-
stavené především náhradou za zniče-
né mosty přes Rýn a další řeky během 
války, byly betonovány letmo bez pou-
žití náročných skruží podle návrhu Ulri-
cha Finsterwaldera v Německu a brzy 
byly následovány i v jiných evropských 
zemích. Rozpětí 100  m a  více nebylo 
výjimkou. Most ve Wormsu, dokončený 

v roce 1953, měl rozpětí polí až 114 m 
a v roce 1965 dokončený 1 030 m dlou-
hý most v Bendorfu (obr. 9) překračo-
val řeku Rýn rozpětím 208 m. Pro stav-
bu nosné konstrukce postačovaly jen 
betonovací vozíky, tedy krátká bedně-
ní uchycená na  přesuvné konstrukci, 
které se staly opakovaně využitelným 
inventárním zařízením. Široce zave-
dené betonování letmo umožnilo pře-
mostění norských fjordů s  hlubokou 
vodou bez pilířů, kde most Stolma do-
sáhl rozpětí 300 m. Ve srovnání s dří-
vější dobou si stavební podniky opatři-
ly náročná technická vybavení a další, 
jen občas používané mechanismy bylo 
možné si vypůjčit.

Mimořádnou stavbou z  předpjaté-
ho betonu je po technické i pohledové 
stránce most na dálnici A6 přes údo-
lí říčky Kocher v  Bavorsku (obr.  10). 
Má délku 1  128  m, štíhlé pilíře výšky 
až 178 m, rozpětí polí převážně 138 m 

a  šířku 36  m. Byl postaven betono-
váním letmo podle návrhu prof.  Fritze 
Leonhardta v letech 1976 až 1979.

Po vytvoření Velké Prahy roku 1922 
bylo nezbytné dopravně připojit Pan-
krác přes Nuselské údolí. Poslední sou-
těž ukončená v roce 1960 doporučova-
la trámový most z předpjatého betonu 
s  jediným kompaktním komorovým 
nosníkem betonovaným letmo a s ná-
sledným připojením bočních konzol. 
Most vyhovoval i po stránce estetické 
a  jen málo narušoval průhled údolím. 
Po úpravách v prováděcím projektu má 
spojitá rámová konstrukce délku 485 m 
a pět polí, tři z nich o rozpětí 115,5 m 
(obr. 11). Horní patro mostu nese šest 
pruhů automobilové dopravy s dvěma 
chodníky o celkové šířce 26 m. Spodní 
patro je vyhrazeno pro linku C pražské-
ho metra. Pro auta byl otevřen v únoru 
1973, jízda metra začala v květnu 1974. 
Nuselský most byl ve  své době velmi 

9 Trámový most přes řeku Rýn v Bendorfu, 
Německo, 1965 10 Most přes údolí říčky 
Kocher v Bavorsku, Německo, 1979  
11 Nuselský most v Praze, ČR, 1973  
12 Příhradová mostní konstrukce v Kuvajtu, 
1983 13 Most na dálnici A40 z Mâcon 
do Ženevy, Švýcarsko, 1989 ❚  9 Beam 
bridge over the Rhein river in Bendorf, 
Germany, 1965 10 Bridge over the Kocher 
creek valley in Bavaria, Germany, 1979  
11 Nuselský bridge in Prague, Czech 
Republic, 1973 12 Truss bridge structure 
in Kuwait, 1983 13 Bridge over the A40 
motorway from Macon to Geneva,  
Switzerland, 1989
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pokrokovou stavbou z předpjatého be-
tonu a význačnou je dodnes.

S  malým časovým odstupem byl 
v polovině minulého století zaveden dal-
ší nový způsob stavby mostů z prefab-
rikovaných segmentů. Segmenty by-
ly zavěšeny na  montážních mostech 
a  spáry mezi nimi byly dobetonová-
ny, jako např. u 5 km dlouhého mostu  
Oosterschelde (1963 až 1965). Zane-
dlouho navrhl Jean Muller kontakt-
ní spojování segmentů s  identickými 
styčnými plochami a zdokonalilo se ta-
ké montážní zařízení. V této úpravě by-
lo postaveno více významných mostů.

Betonová západní část mostu přes 
Velký Belt je dlouhá 6  618  m a  má 
63 polí, z nichž je 51 délky 110 m. Most 
je podélně rozdělen na dvě souběžné 
samostatné nosné konstrukce pro že-
leznici a  pro silnici, umístěné na  spo-
lečných pilířích. Byl sestaven z  velmi 
těžkých prefabrikátů délky až 110  m, 
vyrobených ve výrobně na břehu mo-
ře, dopravených na  lodích a  zvednu-
tých na pilíře plovoucím jeřábem o nos-
nosti 8 700 t.

Pro dlouhé mosty menších rozpě-
tí a někdy i  různě zakřivené trasy byla 
kromě segmentů zavedena technolo-
gie posuvných skruží. Náročné zaří-
zení s bedněním v délce jednoho pole 
a přesahující ocelovou nosnou skruží se 
po vybetonování jednoho pole opako-
vaně přesouvalo do dalšího. Tento mo-
nolitický postup se ekonomicky vypla-
tí jen pro dlouhé mosty s poli stejných 
rozpětí a s následným použitím na dal-
ších stavbách. Má své výhody, např. 
nezávislost stavby na terénu, vyžaduje 
však nosnou konstrukci stálého průře-
zu, popř. s pravidelnými náběhy a spí-
še kratších polí (obvykle cca do 50 m). 
Zaveden byl nejprve na  německých 

stavbách, ale rozšířil se i do ostatních 
zemí. U nás byl využit zejména při stav-
bách dálničních mostů ve  Hvězdoni-
cích a v Berouně.

Pro stavbu betonových mostů spl-
ňujících omezující podmínky se použí-
vá také vysouvání nosných konstrukcí. 
Most však musí být buď v  přímé tra-
se, v kruhovém oblouku, nebo ve šrou-
bovici a  musí mít stálou konstrukční 
výšku. Za opěrou se v bednění délky  
orientačně 20 m zhotoví jeden díl nosné 
konstrukce, ten se hydraulicky vysune 
v ose mostu o svou délku, aby se v té-
že formě betonoval další díl. Ve srovná-
ní s jinými postupy je k tomu třeba jen 
nenáročné zařízení. Vysouvání se využí-
vá také i pro přesun mostovky na pilíře 
obloukového mostu. Tuto metodu, zná-
mou z  montáže ocelových konstrukcí 
výhodným spojováním dílů, bylo nutno 
upravit pro betonové mosty spojováním 
dílů předpětím. Mostovka je vysouvána 
na teflonových podložkách po vyhlaze-
ném plechu, aby tření bylo nízké. Prv-
ním známým případem byl most ve Ve-
nezuele, vysouvaný přes řeku Caroni. 
Dnes se mostovky zcela běžně vysou-
vají po celém světě.

PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE
Obdobou ocelových konstrukcí je ně-
kolik betonových mostů s  příhrado-
vou betonovou mostovkou, které jsou 
svým rozměrově příznivým uspořádá-
ním a  dojmem velkého vylehčení stěn 
velmi pohledné. 

V  Kuvajtu byl postaven takový typ 
mostu – spojuje pevninu s  ostrovem 
Bubiyan – a  přinesl originální řešení 
s řadou inovací (obr. 12). Za příznivých 
základových podmínek mohlo být zvo-
leno malé rozpětí polí 40,2  m. Most 
přes 2,5  km dlouhý má 61 stejných 

polí a jen jediné s poněkud větším roz-
pětím pro proplouvání lodí. Prefabriko-
vaná nosná konstrukce má stálou výš-
ku 3,2 m a šířku postačující pro celkem 
čtyři jízdní pruhy vozovky a dva chod-
níky. Vždy pět polí mostu tvoří jeden 
celek, oddělený dilatační spárou. Vel-
mi jednoduché pilíře jsou ze dvou pilot 
kruhového průměru 1,8 m zakotvených 
ve dně do hloubky 5 až 10 m, prodlou-
žených nahoru a  spojených úložným 
prahem. Na nich umístěná nosná kon-
strukce sestává ze dvou desek spoje-
ných diagonálními vzpěrami. Mostovka 
byla smontována ze segmentů širokých 
jako most a dlouhých cca 4,5 m, nad 
pilíři poněkud kratších. Podélné před-
pětí bylo získáno osmi kabely vedený-
mi volně ve vnitřním prostoru mostov-
ky. Na posuvném ocelovém montážním 
mostu podepřeném na pilířích byly za-
věšeny segmenty celého pole, dokud 
nebyly vzájemně spojeny předpjatými 
kabely. Tento postup byl tak rychlý, že 
bylo za den smontováno jedno mostní 
pole. Stavba celého mostu trvala pou-
ze 26 měsíců a byla odevzdána do pro-
vozu v roce 1983.

Most na dálnici A 40 z Mâcon do Že-
nevy je veden po bočním svahu, spa-
dajícím do  jezera Sylans (obr. 13). Má 
délku 1 266 m a 22 polí, většinou 60m 
rozpětí. Jeho nosná konstrukce o výš-
ce 4,2 m má průhledné příhradové stě-
ny ze štíhlých zkřížených betonových 
diagonál o průřezu 0,2 × 0,2 m. Jízd-
ní směry dálnice ve svahu jsou na sa-
mostatných konstrukcích v  nestejné 
výšce. Most byl montován z  prefab-
rikovaných segmentů postupem let-
mo a  nosné předpjaté kabely jsou 
volně vedeny ve vnitřním prostoru mi-
mo beton konstrukce. Byl dokončen 
v roce 1989.

12 13
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OBLOUKOVÉ MOSTY
Obloukové mosty, staticky výhodné 
konstrukce namáhané tlakem, byly kvůli 
nezbytné stavbě skruže ve srovnání s ji-
nými konstrukcemi znevýhodněny a ná-
ročnost jejich výstavby nezlepšilo ani 
zjednodušení skruží v  případech, kdy 
byl most umístěn nízko nad  plochým 
terénem, kde mohla být skruž pouze 
malých rozměrů. Technologii betonáže 
letmo bylo potřebné upravit i pro stav-
bu oblouků.

Most přes řeku Parramatta v  Gla-
desville, předměstí  Sydney v  Austrá-
lii, je prvním betonovým obloukovým 
mostem, který v roce 1964 svým roz-
pětím překonal hranici 300 m. Při své 

celkové délce 580 m má oblouk o roz-
pětí 305  m. Dvojice štíhlých sloupů 
s příčníky nesou betonovou mostovku 
z prefabrikovaných nosníků pro sedm 
jízdních pruhů vozovky a  oboustran-
né úzké chodníky. Nosná betonová 
oblouková konstrukce je ze čtyř těs-
ně vedle sebe umístěných pásů, se-
stavených ze 108 kvalitně vyrobených 
prefabrikovaných segmentů polože-
ných na  úzkou skruž pro jeden pás. 
Aktivací plochých lisů ve spárách me-
zi segmenty došlo k mírnému zvednu-
tí oblouků a uvolnění skruže, aby moh-
la být přesunuta do sousední polohy. 
Při tak velkém rozpětí oblouku a stav-
bě úsporné, příčně přesouvané skruže 

se dalo u tohoto mostu konkurovat i ji-
nému řešení konstrukce.

Postupem doby se také staticky 
i  konstrukčně výhodné oblouky vel-
kých rozpětí mohly ekonomicky sta-
vět upravenou technologií betonování 
letmo. Stavební postup je obdobný ja-
ko u velkých trámových mostů, jen je 
poněkud komplikovanější tím, že jsou 
jednotlivé díly zavěšovány na  lanech 
vedoucích přes pylony a  zakotvených 
ve  svazích údolí. Takto byl postaven 
dnes již starší most na ostrov Krk z let 
1976 až 1980 s  rozpětím betonového 
oblouku 390 m v úrovni hladiny moře 
a novější most Wanxian v Číně z roku 
2016 s rozpětím dokonce 420 m. Tato 

14 Obloukový most přes řeku Scioto ve městě 
Columbus, Ohio, USA, 2011 15 Most přes 
rokli Tamina poblíže města Chur, Švýcarsko, 
2017 16 Železniční most Almonte přes řeku 
Tajo, Španělsko, 2016 17 Most Luisitania 
ve městě Mérida, Španělsko, 1991 18 Trojský 
most přes Vltavu v Praze, ČR, 2014 ❚   

14 Arch bridge over the Scioto river in 
Columbus, Ohio, USA, 2011 15 Bridge over 
the Tamina gorge near Chur, Switzerland, 
2011 16 Railway bridge over the Tajo river, 
Spain, 2016 17 Luisitania bridge in Mérida, 
Spain, 1991 18 Troja bridge over the Vltava 
river in Prague, Czech Republic, 2014

14 15

16

17 18



4 9

S P E K T R U M  ❚  S P E C T R U M

4 / 2 0 1 9  ❚ 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  •  B E T O N

technologie našla uplatnění při stavbě 
i dalších obloukových mostů. U nás by-
la aplikována na  mostě přes Oparen-
ské údolí o světlosti 135 m, dokonče-
ném v roce 2010.

Nový most přes řeku Scioto v hlav-
ním městě Columbus státu Ohio v USA 
(obr.  14) nahradil starý a  poškozený 
most z roku 1917. Je to malý most cel-
kové délky 171,3 m s největším rozpě-
tím pole jen 42,6 m. Je na něm 11,3 m 
široká vozovka se třemi jízdními pruhy 
a chodníky. Je zde uváděn jen pro svůj 
neobvyklý, moderní výrobní postup, 
spojený s  velmi zdařilým estetickým 
ztvárněním. Nosná konstrukce má čty-
ři úzká oblouková žebra z lehkého be-
tonu. Každé žebro je sestaveno ze tří 
prefabrikovaných dílů, resp. segmentů, 
o hmotnosti do 82  t. Na žebrech by-
ly v podélném směru uloženy prefab-
rikované trámy a na nich byla vybeto-
nována předpjatá, monolitická deska 
mostovky o  tloušťce 250  mm, spo-
jitá přes celou délku a  šířku mostu. 
Průhledný a  zcela volný prostor mezi 
nosnými oblouky a mostovkou bez je-
diného sloupku, a  to ani nad pilířem, 
dává celé konstrukci velkou lehkost 
a zároveň extrémně jednoduchý a es-
tetický tvar, který zaujme svou origi-
nalitou i vzhledem. Tvarová úprava líc-
ních ploch klenby vytváří při slunečním 
osvětlení příznivou hru světla a  stínů. 
Je to moderní inženýrské dílo s doko-
nalým tvarem a  bez potřeby dalších 
příkras. Most brzy po svém dokonče-
ní v  roce 2011 získal od  různých od-
borných společností a asociací celkem 
deset ocenění.

Unikátní obloukový most s  největ-
ším rozpětím ve  Švýcarsku byl po-
staven v  alpské oblasti přes rokli Ta-
mina poblíže města Chur (obr.  15). 
Velmi pohledná a  s  mimořádnou cit-
livostí v  horském prostředí navrže-
ná betonová oblouková konstrukce 
o světlosti 260 m je umístěna ve výš-
ce 200  m nad dnem rokle se strmý-
mi, až svislými svahy. Oblouk je ne-
souměrný, s  výškovým rozdílem jeho 
patek 33  m. Obdélníkový průřez má 

2 × 5 m ve vrcholu a směrem k pat-
kám se mírně zvětšuje. Mostovkou 
je jednokomorový nosník se svislými 
stěnami z  předpjatého betonu a  stá-
lou konstrukční výškou 2,7 m, konzo-
lami rozšířený na 9,5 m pro dva pruhy 
vozovky. V prostoru oblouku mostov-
ku podpírají štíhlé šikmé stěny směřu-
jící kolmo na jeho střednici ve vzdále-
nostech až 53 m od sebe. Je to jeden 
z motivů, který dodává mostu velkou 
lehkost a mimořádně příznivý estetic-
ký tvar. Stavba mostu byla zahájena 
v  roce 2013. Pro oblouk bylo využito 
technologie betonování letmo po úse-
cích 5 m dlouhých, zavěšených na la-
nech a vedených přes provizorní pylo-
ny výšky 105 m. Pro přísun materiálu 
byl instalován velký jeřáb s  ramenem 
vyloženým až 75  m a  se schopností 
zvedat břemena do  výšky až 113  m. 
Stavba byla navržena kanceláří Leon-
hardt & Partners a předána do provo-
zu v červnu 2017. Je příkladem moder-
ního mostu, který je schopen zajistit 
dopravní požadavky a zároveň uspo-
kojit vysoké estetické nároky.

Betonové oblouky velkých rozpě-
tí našly uplatnění i  u  železničních tratí 
vysokých rychlostí. V Německu na tra-
ti v úseku Nürnberg–Erfurt z  let 2006 
až 2017 jsou mosty s rozpětím oblou-
ku 270  m. Ve  Španělsku byl v  letech 
2011 až 2016 postaven obloukový že-
lezniční most Almonte přes řeku Tajo 
(obr. 16) s rozpětím 384 m. Oblouky by-
ly stavěny progresivně letmo bez skruže 
a předpjatá mostovka stálého průřezu 
byla vysouvána od opěry na pilíře nad 
terénem i nad obloukem. Vzhled těch-
to mostů je velmi příznivý a oblouk ta-
ké účelně přenáší brzdné síly do patek.

Při větších rozpětích se začaly na-
vrhovat i hybridní obloukové konstruk-
ce z oceli a betonu. Z výrobních důvo-
dů bylo výhodné vyrobit a  smontovat 
oblouk z oceli a zavěšenou mostovku, 
která zachycuje vodorovné síly nos-
ného oblouku, ponechat betonovou, 
s  případným předpětím. Štíhlý ob-
louk s  ocelovými závěsy velmi ma-
lých průměrů nese mostovku, někdy 

sestavenou i  z  prefabrikovaných seg-
mentů. Tato kombinace je stavebně vý-
hodná a kromě toho při dobrém návr-
hu i velmi pohledná.

Atraktivnost menšího španělské-
ho historického města Mérida na řece 
Guadiana byla zvýšena mostem Lui-
sitania (obr.  17) postaveným v  letech 
1988 až 1991. Celková délka přemos-
tění 460  m pozůstává z  hlavního ob-
loukového pole délky 189  m a  obou-
stranně navazujících tří polí o  rozpětí 
po 45 m. Pilíře mostu jsou železobeto-
nové, vhodně tvarované. Páteřní částí 
mostovky je předpjatý komorový nos-
ník sestavený z betonových segmentů, 
na  jehož povrchu je umístěn chodník. 
Příčnou předpjatou výztuží jsou k ně-
mu připojeny boční konzoly pro dvou-
pruhové vozovky. V hlavním poli je nad 
mostovkou umístěn velký oblouk. Je-
ho tvarované betonové patky s brána-
mi pro chodník přecházejí na velmi leh-
ce navrženou konstrukci parabolického 
ocelového oblouku s  vrcholem ve vý-
ši 32 m. Na něm připojených 23 dvojic 
nosných ocelových tyčí se v  příčném 
směru dolů rozbíhá k  mostovce a  je 
ukotveno u zábradlí po stranách chod-
níku o šířce 5,5 m.

Nový Trojský most přes řeku Vlta-
vu v Praze (obr.  18), dokončený v  ro-
ce 2014, je 262 m dlouhý. Hlavní po-
le s obloukovou konstrukcí má rozpětí 
200,4 m a druhé trámové pole nad troj-
ským inundačním břehem 40,4 m. Šíř-
ka mostu 36 m je využita pro dvě kole-
je tramvají v jeho ose, po obou stranách 
jsou dva jízdní pruhy pro automobilovou 
dopravu a  cyklistické stezky s  chod-
níky. Nosná konstrukce mostu velké-
ho pole je hybridní, kombinující ocel 
a předpjatý beton. Vodorovné síly oce-
lového oblouku jsou zachyceny dvě-
ma předpjatými betonovými táhly. Tyto 
dva nosné prvky jsou vzájemně spo-
jeny křížícími se diagonálními závěsy 
z ocelových tyčí. Ze všech pražských 
mostů přes Vltavu jako jediný nemá pi-
líře v řece. Návrh mostu zhotovila kan-
celář Mott MacDonald a byl postaven 
společností Metrostav.
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MOSTY SE ZAVĚŠENOU 
MOSTOVKOU
Beton našel své uplatnění také u mos-
tů s velkým rozpětím a zavěšenou mos-
tovkou, do té doby vyhrazených jen pro 
ocel. Již první stavby ukázaly, že jsou 
účelné a  vzhledově na  vysoké úrov-
ni. Příkladem může být most Brotonne 
přes řeku Seinu z roku 1977 o rozpětí 
hlavního pole 320 m.

V Seville byl jako jedna z největších 
atrakcí na světové výstavě Expo 1992 
postaven most Alamillo podle návr-
hu Santiaga Calatravy (obr. 19). Jediné 
pole betonového mostu délky 200 m je 
neseno harfovou osnovou třinácti dvojic 
závěsů uchycených na jediném pylonu 
na konci mostu o výšce 142 m. Je vy-
kloněn nad břeh v úhlu 58˚ a v plochém 
terénu města je zdaleka viditelný, a pro-
to se mohl stát také vyhlídkovým mís-
tem na Sevillu. Pylon nemá žádné ko-
tevní kabely. V ose mostovky je umístěn 
chodník a  na  konzolách po  stranách 
vždy tři pruhy vozovky. Tato výjimečná 
stavba, náročná svým návrhem i prove-
dením, zůstala trvalou ozdobou města.

K  zavěšeným mostům nevšední 
konstrukce můžeme přiřadit i  most 
Ganter (obr. 20) ve Švýcarsku, i když 
je poněkud jiného návrhu. Téměř nad 
Simplonským tunelem navrhl Chris-
tian Menn betonový most přes 150 m 
hluboké údolí bystřiny Ganter o osmi 
polích a  délce 678  m. Trasa mostu 
má esovitý tvar a pouze jeho střední 
část s hlavním polem o rozpětí 174 m 
je přímá. Dva pylony na koncích hlav-
ního pole vystupují jen 15 m nad vo-
zovku. Zvláštností mostu jsou je-
ho závěsy zabetonované ve stěnách 
mezi pylony a  mostovkou, architek-
tonicky ztvárněné do  trojúhelníků. 
Vysoké pilíře mostu pevně spoje-
né s  předpjatým betonovým komo-
rovým nosníkem mostovky dovolují, 
aby byl celý most jedním konstrukč-
ním celkem. Důležitým motivem byl 
i  estetický účinek mostu v horském 
prostředí, vyznačující se přímými li-
niemi. Na mostovce široké 10 m ve-
de dvoupruhová vozovka s  krajními 
pruhy, konstrukční výška mostov-
ky je jen 5 m u podpor a cca 2,5 m 

ve  středu pole. Stavba byla dokon-
čena v prosinci 1980.

V  roce 1995 byl dokončen most 
Normandie přes řeku Seinu, který má 
v  Evropě největší rozpětí zavěšeného 
pole o  délce 856  m. Jeho betonová 
mostovka je ve střední části nahrazena 
ocelovou v délce 624 m. 

Rekordní rozpětí 1 104 m má zavě-
šený most ve Vladivostoku, dokonče-
ný v  roce 2012, ovšem ten má ocelo-
vou mostovku a betonové jen pylony.

V novější době se zavěšené mos-
ty navrhují také v půdorysném oblou-
ku. První z  nich – most Sunniberg – 
navrhl Christian Menn ve  Švýcarsku 
v  Klosters severně od  Davosu. Má 
dvě osnovy závěsů s polem o rozpě-
tí 140 m a byl dokončen v roce 1998. 
Později postavený most – Chord´s 
Bridge v  Jeruzalémě – s  rozpětím 
158 m je z  roku 2008 a má mostov-
ku zavěšenou na jednom zalomeném 
pylonu, postaveném bočně od  mos-
tovky. Michel Virlogeux navrhl most 
v  Térénez v  Bretagni (obr.  21) s  mo-
stovkou o  rozpětí 285 m, zavěšenou 

19 Most Alamillo se zavěšenou mostovkou 
v Seville, Španělsko, 1992 20 Most Ganter, 
Švýcarsko, 1980 21 Most v Térénez 
v Bretagni, Francie, 2011 22 Lávka nad 
Vranovskou přehradou, ČR, 1994 23 Lávka 
v Čelákovicích, ČR, 2014 ❚  19 Alamillo 
bridge with cantilevered bridge slab in Seville, 
Spain, 2014 20 Ganter bridge, Switzerland, 
1980 21 Bridge in Térénez, Bretagne, France, 
2011 22 Footbridge over the Vranovská 
dam, Czech Republic, 1994 23 Footbridge in 
Čelákovice, Czech Republic, 2014

19 20

21
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na příčně skloněných pylonech tvaru 
řeckého písmene lambda, jichž se do-
týká svým jedním okrajem. Byl dokon-
čen v roce 2011. 

V  posledních letech 20. století na-
stala budovatelská éra s  velkým ob-
jemem výstavby betonových (i  oce-
lových) mostů různého druhu v  Číně, 
přičemž bylo často dosaženo světově 
maximálních rozměrů a  množství vý-
značných staveb staví tuto zemi na prv-
ní místo mezi technicky vyspělými stá-
ty. Mosty i  jejich stavební technologie 
jsou stejné jako v celém ostatním světě.

LÁVKY
V poslední dekádě 20. století byla po-
stavena visutá lávka ze segmentů přes 
Švýcarskou zátoku jezera nad Vranov-
skou přehradou na  řece Dyji (obr.  22) 
podle projektu Jiřího Stráského. Je-
jí hlavní pole má velké rozpětí 252  m 
a  šířku mezi zábradlím ve  středu pole 

3,4 m rostoucí směrem k pylonům až 
na 6,6 m. Dva betonové pylony na bře-
zích ve  tvaru písmene A nad ni vystu-
pují do výše 23 m. Lávka je pohledově 
i  konstrukčně mimořádně zdařilou vi-
sutou konstrukcí. V  roce 1994 získa-
la mezinárodní ocenění na  světovém 
kongresu.

V  Čelákovicích navrhl Milan Kalný 
společně s týmem dodavatele (společ-
nost Metrostav) přemostění Labe láv-
kou moderní konstrukce (obr. 23). Be-
tonová mostovka zavěšená na  dvou 
ocelových pylonech výšky 37 m má tři 
pole o délkách 43 + 156 + 43 m a šíř-
ce 3 m. Je první lávkou z betonu ultra 
vysoké pevnosti 150  MPa. Mostovka 
s tloušťkou jen 60 mm je ztužena příč-
nými žebry a  po  stranách má pře-
depnuté podélníky výšky 600 mm. Její 
deska má pouze rozptýlenou ocelo-
vou výztuž. Zavěšené konstrukci se 
dala přednost pro její menší citlivost 
na  dynamické účinky. Byla dokonče-
na v roce 2014 a získala také meziná-
rodní ocenění.

ZÁVĚR
Během 20. století došlo k  význam-
nému rozvoji a  zdokonalení betono-
vých staveb. Zpočátku byly stavby 
po  konstrukční stránce jednodušší 
a  prováděné jen základními výrobní-
mi prostředky. Časem se zdokonalila 
potřebná teoretická základna, získa-
ly zkušenosti při navrhování i  stavbě 
mostů, začala se používat řada nároč-
ných a drahých mechanizačních pro-
středků a  byly vymyšleny nové sta-
vební technologie. Za  těchto poměrů 
se mohly realizovat konstrukce nároč-
né, často o  velkém rozpětí, technic-
ky pokrokové a ekonomicky výhodné. 

Znamenalo to nejen zvýšení únosnosti 
a atraktivnosti velkých rozpětí staveb, 
ale také rozsáhlou výstavbu méně ná-
padných mostů, potřebných přede-
vším při výstavbě dálnic a renovaci sil-
niční sítě. 

Při současném rychlém rozvoji 
mostních staveb nelze dnes mít přes-
nou představu o  tom, jak tomu bude 
nadále. Avšak dá se očekávat, že vý-
vojový trend bude pokračovat stej-
nou měrou jako i  u  jiných oborů lid-
ské činnosti. Využije se výhod betonu 
o vyšší pevnosti k vylehčení konstruk-
cí a  zvětšení jejich rozpětí. Postupné 
upřesnění v teorii i v navrhování mos-
tů přinese jejich další úpravy. Splnění 
požadavků na  vliv prostředí, četnost 
provozu, velké zatížení mostů a ome-
zení jejich degradace bude stále dů-
ležitější. Již dnes známe některé tren-
dy vedoucí ke  zdokonalení mostních 
staveb. Je tak velmi pravděpodobné, 
že se dosáhne ještě vyšší a dokona-
lejší úrovně při návrhu a stavbě mos-
tů, než je dnes.

Fotografie:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,  

18, 20, 23 – archiv autora,

6 – broer.no,

9 – Holger Weinandt (de.m.wikipedia.org),

12, 13, 15, 17, 21 – wikipedia.org,

14 – Randall Lee Schieber (saryan.info),

16 – csengineermag.com,

19 – inchiquemundo.com

22 – prof. Jiří Stráský

Ing. Jan Vítek, DrSc.

jan.vi@centrum.cz

Literatura:
[1] FISCHER, J., FISCHER, O. Pražské 

mosty. Praha: Academia, 1985.
[2] FREYSSINET, E. par lui-même. Travaux. 

1966.
[3] WITTFOHT, H. Triumph der 

Spannweiten. Düsseldorf: Beton-Verlag, 
1972.

[4] TROYANO, L. F. Bridge Engineering – 
A Global Perspective. Thomas Telford, 
2003.

[5] LEONHARDT, F. Brücken. Deutsche 
Verlag-Anstalt, 1984.

[6] CAPELLÁN, G. a kol. Viaduct over River 
Almonte. In: Sborník 24. Betonářské 
dny. 2017.

[7] VÍTEK, J. Historie předpjatého betonu. 
Praha: Informační centrum ČKAIT, 2016.

[8] VÍTEK, J. 150 let železobetonu. Beton 
TKS. 2018, roč. 18, č. 1, s. 50–53.

22 23


