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Tomáš Vodička

V  letošním roce byla dokončena rekonstrukce 

mostu Generála Pattona, jejíž přípravy a  výběr 

optimálního provedení výrazně ovlivnila skuteč-

nost, že se jedná o  plzeňskou dopravní tepnu. 

Situaci komplikoval také fakt, že se nedochovala 

žádná dokumentace z doby výstavby. ❚  This 

year, the reconstruction of the General Patton 

Bridge was completed. Planning and selection 

of the optimal design for this reconstruction 

was significantly influenced by the fact that it 

is a Pilsen key transport route. The situation 

was also complicated by the fact that no docu-

mentation from the time of construction was 

preserved.

Most Generála Pattona v Plzni byl bu-
dován jako součást severojižního prů-
tahu městem. Stavba mostu byla zahá-
jena na konci roku 1967, trvala pět let 
a most byl slavnostně otevřen 11. lis-
topadu 1972. V té době dostal název 
most Antonína Zápotockého podle ko-
munistického prezidenta, který proslul 
zejména nechvalně známou měnovou 
reformou v roce 1953. V roce 1990 byl 
přejmenován po čtyřhvězdičkovém ge-
nerálu 3. americké armády, která pod 
jeho velením osvobodila západní část 
Československa, tedy včetně města 
Plzeň, Georgi Smithu Pattonovi.

MOST JAKO SOUČÁST 
INFRASTRUKTURY MĚSTA
Most Generála Pattona (ev. č. 20-036..1 
a  ..2) je zásadní součástí komunikač-
ního systému města Plzně, propojuje 

střed města s územím Severního Před-
městí a současně tvoří, stejně jako v do-
bě vzniku, část severojižního průtahu 
městem. V  dopravním systému měs-
ta je most v současnosti prakticky ne-
nahraditelný.

Jeho vlastníkem je Česká republika 
a správcem je Ředitelství silnic a dál-
nic ČR. Most převádí silnici I. třídy  
č. I/20 (Karlovy Vary – Plzeň – České 
Budějovice) v  souběhu se silnicí I/27 
(Železná Ruda – Plzeň – Most) spo-
lu s  dvoukolejnou tramvajovou tratí 

a oboustrannými chodníky přes řeku 
Mži, silnici I/26 (Ejpovice–Plzeň–Fol-
mava) a  místní komunikace. Vlastní-
kem tramvajové trati na mostě je měs-
to Plzeň.

Intenzita provozu na mostě je v sou-
časnosti kolem 43  000 vozidel a  850 
tramvajových vlaků za den, kromě to-
ho je po mostě převáděna řada inže-
nýrských sítí, na obou stranách mostu 
jsou chodníky a je po něm vedena i cy-
klostezka. Most má funkci jak tranzitní, 
tak významnou intravilánovou. (obr. 1)

REKONSTRUKCE MOSTU GENERÁLA PATTONA V PLZNI ❚ 
RECONSTRUCTION OF THE GENERAL PATTON BRIDGE IN PILSEN
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STAV PŘED REKONSTRUKCÍ
Most je tvořen dvěma spojitými nosný-
mi konstrukcemi z předpjatého beto-
nu. Nosná konstrukce obou mostů je 
čtyřkomorová s náběhy u pilířů hlavní-
ho pole přes řeku Mži. Délka mostu je 
226,8 m, rozpětí polí je 22,6 + 23,1 + 
42 + 51,3 + 41 + 22,6 m, volná šířka 
mostu je 31 m, z toho tramvajový pás 
zabírá 6,5 m. Po každém mostě byla 
vedena dvoupruhová vozovka pro je-
den směr dopravy v šířce 8 m a chod-
ník v šířce 4,2 m (obr. 2a). Dvě samo-
statné mostní konstrukce byly těsně 
vedle sebe, spára mezi mosty byla 
překryta konstrukcí tramvajové trati. 
Pilíře jsou tvořeny u  každého z mos-
tů dvojicemi oválných sloupů vetknu-
tých do nosné konstrukce. Společné 
pro oba mosty jsou masivní betonové 
opěry s rovnoběžnými křídly obložené 
kamenným zdivem. 

Most za  dobu své více než 45leté 
existence neprošel zásadní rekonstruk-
cí, bylo provedeno jen několik provizor-
ních oprav.

První výraznější problémy se 
na  mostě začaly vyskytovat oko-
lo roku 2003, kdy docházelo k opa-
kovaným poruchám vozovky v  pra-
vém jízdním pásu směrem na  Bory. 
Při opravě jedné z těchto poruch by-
la provedena sonda do  konstrukce 
mostního svršku, která odhalila špat-
ný stav hydroizolace a zejména jejího 
podkladu, který byl proveden z  má-
lo kvalitního betonu a degradoval již 
v  podstatě na  vrstvu mírně zpevně-
ného štěrkopísku. Toto zjištění ved-
lo k zahájení přípravy celkové rekon-
strukce mostu.

V roce 2004 byla provedena detail-
ní prohlídka mostu s popisem všech 

zjištěných závad a  vznikla první roz-
vaha o  způsobu rekonstrukce. Byly 
identifikovány hlavní závady, navrže-
ny možné způsoby jejich odstraně-
ní a  v  návaznosti na  to byl prove-
den i  první návrh možného postupu 
opravy mostu ve  vazbě na  dopravu 
a  odhad nákladů na  celkovou opra-
vu mostu.

Bylo konstatováno, že hlavní záva-
dy spočívají v nevhodném řešení tram-
vajové trati zejména v oblasti dilatač-
ních závěrů, nekvalitní až nefunkční 
hydroizolaci, velké šířce mostu bez 
odvodnění povrchu izolace a  špat-
ných, vodu propouštějících mostních 
závěrech.

STUDIE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
S ohledem na význam mostu bylo roz-
hodnuto vypracovat studii technického 
řešení rekonstrukce včetně předpoklá-
daných nákladů, a to i s uvážením nákla-
dů na celý životní cyklus mostu. Rekon-
strukce mostu byla uvažována ve třech 
základních variantách:
A) rekonstrukce mostu se zachová-
ním stávající nosné konstrukce i spod-
ní stavby,
B) výměna nosné konstrukce a zacho-
vání spodní stavby,
C) výměna nosné konstrukce i spodní 
stavby (obr. 3).

Ve variantách B a C se počítalo s vy-
budováním tří samostatných mostů 

VARIANTA Č.3: „RÁMOVÁ“ OCELOBETONOVÁ SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE

1 Poloha mostu v dopravním systému města 2 Příčný řez mostem: a) původní stav,  
b) po rekonstrukci 3 a), b), c) Zvažované varianty zcela nového mostu ❚  1 Bridge location in  
the city transport system 2 Cross-section of the bridge: a) original state, b) after reconstruction  
3 a), b), c) Considered variants of a brand new bridge
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VARIANTA Č.1: OCELOVÝ OBLOUK S MEZILEHLOU OCELOBETONOVOU SPŘAŽENOU MOSTOVKOU

KARLOVY VARY (LOCHOTÍN) KLATOVY(BORY)

MŽE
CHODNÍKUL. LOCHOTÍNSKÁ ROZVADOV

PRAHA3a

VARIANTA Č.1: OCELOVÝ OBLOUK S MEZILEHLOU OCELOBETONOVOU SPŘAŽENOU MOSTOVKOU
VARIANTA Č.1: OCELOVÝ OBLOUK S MEZILEHLOU OCELOBETONOVOU SPŘAŽENOU MOSTOVKOU
VARIANTA Č.1: OCELOVÝ OBLOUK S MEZILEHLOU OCELOBETONOVOU SPŘAŽENOU MOSTOVKOU

VARIANTA Č.2: BETONOVÝ OBLOUK S HORNÍ MOSTOVKOU

3b

3c
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4 Fáze výstavby rekonstrukce mostu –  
most směr Lochotín 5 Kotvy předpínací výztuže 
6 Vnitřní komora mostu zanesená bahnem 
kvůli nefunkčnímu odvodnění 7 Provizorní 
podepření nosné konstrukce u opěry 
8 Provádění přeložky středotlakého 
plynovodu ❚  4 Construction phase of bridge 
reconstruction – bridge towards Lochotín  
5 Anchorages of prestressing tendons  
6 The inner box of the bridge clogged with mud 
due to non-functional drainage 7 Temporary 
support of the superstructure at the abutment  
8 Relocation of the medium-pressure gas pipeline
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tak, aby každý z provozovatelů převá-
děných komunikací měl ve správě sa-
mostatnou nosnou konstrukci. Byly tak 
navrženy dva krajní mosty pro automo-
bilovou a pěší dopravu, které by připad-
ly do správy Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, a jeden střední pro tramvajový pro-
voz a  inženýrské sítě, který by připadl 
do správy městu Plzeň.

Návrh provádění stavby počítal 
s uzavřením vždy jedné poloviny mostu 
a její opravou, resp. výměnou. Na zby-
lé polovině měl být zajištěn jednokolejný 
tramvajový provoz a provoz automobi-
lů v obou směrech. S ohledem na ne-
stejné šířky nových mostních konstrukcí 
bylo navrženo několik provozních stavů 
a přeložek včetně částečného podélné-
ho ubourání jednoho ze stávajících pro-
vozovaných mostů. Pěší provoz měl být 
po dobu rekonstrukce (zhruba 1,5 roku) 
z mostu vyloučen.

Z širšího zhodnocení včetně porov-
nání nákladů na  životní cyklus vyšla 
nejhůře varianta A, protože při vyna-
ložení poměrně vysokých prostřed-
ků na  rekonstrukci stávajícího mostu 
je očekávatelná podstatně kratší ži-
votnost než při variantách B nebo C. 
Z  dosavadních zkušeností navíc bylo 
zřejmé, že je životnost sanací na  be-
tonových mostech velmi omezená 
a ve většině realizovaných případů se 
po cca 15 letech objevují na  sanova-
ných místech poruchy, které vyžadují 
opětovnou opravu.

K  realizaci byla tedy doporučena 
varianta B, tj. výměna nosné konstruk-
ce mostu a  zachování spodní stav-
by. Z mostu by byla odstraněna celá 
původní nosná konstrukce a  spod-
ní stavba by byla upravena pro osa-
zení nové. Ta by byla rozdělena na tři 
samostatné mosty, jeden pro každý 
směr silniční dopravy a jeden pro do-
pravu tramvajovou. Nosnou konstruk-
ci každého mostu měla tvořit ocelová 
trámová konstrukce spřažená s des-
kou mostovky. Odstranilo by se tím 
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problematické vedení tramvajové tra-
ti na  vnitřních konzolách nosné kon-
strukce.

Na  základě zpracované studie byla 
zhotovena projektová dokumentace pro 
stavební povolení a bylo zahájeno její pro-
jednání u dotčených orgánů a organizací. 
Z uvedených jednání a studie však vyply-
nulo, že by byl dopad přestavby mostu 
na dopravní obslužnost města neakcep-
tovatelný. Zejména zajištění průjezdnos-
ti tramvajové dopravy na mostě by zna-
menalo extrémní omezení automobilové 
dopravy v časech dopravní špičky, čímž 
by byly prakticky zablokovány okolní kři-
žovatky a s největší pravděpodobností by 
nastal kolaps v celém městě.

S ohledem na výše uvedené skuteč-
nosti bylo potřeba opustit řešení technic-
ky a ekonomicky nejvýhodnější a hledat 
řešení, které by bylo dopravně akcepto-
vatelné. Bylo zřejmé, že výměna nosné 
konstrukce, která by byla z mnoha dů-
vodů optimální, nepřipadala v úvahu. Pří-
pravné práce se tak upřely k možnos-
ti zachování stávající nosné konstrukce. 
Zásadním problémem byla naprostá ab-
sence podkladů o stávajícím mostě. In-
formace bylo možno čerpat jen ze dvou 
dochovaných výkresů, o nichž ani neby-
lo známo, zda jsou z dokumentace sku-
tečného provedení, a dále z několika fo-
tografií z doby výstavby. Nebylo známo 
nic o vedení předpínacích kabelů, příp. 
i výztuže v mostě, o detailech provede-
ní nosné konstrukce, neexistovaly údaje 
o provedení spodní stavby ani založení.

Proto byla před zahájením rekon-
strukce provedena řada opatření pro 
ověření technického stavu mostu včet-
ně zatěžovací zkoušky, aby se předešlo 
možným komplikacím spojeným se za-
tížitelností mostu po rekonstrukci.

VÝSLEDNÁ VARIANTA 
REKONSTRUKCE MOSTU
Výsledné řešení bylo navrženo tak, 
že byly zachovány a sanovány spod-
ní stavba i  nosná konstrukce a  bylo 

zhotoveno nové příslušenství mostu. 
V rámci rekonstrukce došlo k úpravě 
šířkového uspořádání na mostě smě-
rem na  Bory, kde byl na  úkor zúže-
ní chodníku přidán jeden jízdní pruh 
(užší jsou i  nové jízdní pruhy), kte-
rý plynule pokračuje až ke křižovatce 
za  mostem v  sadech Pětatřicátníků. 
Na mostě se tak vytvořil prostor pro 
prolínání vozidel připojujících se z kru-
hového objezdu na  severním před-
mostí a vozidel odbočujících za mos-
tem vpravo západním směrem. Cílem 
tohoto opatření je odstranit dopravní 
závadu na připojení rampy z kruhové-
ho objezdu. (obr. 2b)

Výraznou komplikací rekonstruk-
ce bylo značné množství inženýrských 
sítí vedených přes most a  především 
požadavky na  vedení dopravy během 
stavby. Po celou dobu rekonstrukce by-
lo na  mostě potřeba zachovat silniční 
provoz ve  dvou, byť zúžených jízdních 
pruzích v  každém směru a  tramvajový 
provoz minimálně po  jedné koleji s  ky-
vadlovým provozem. Při tomto provozu 
nebylo možné křížit tramvajový a silnič-
ní provoz.

Vzhledem k  délce jednokolejného 
úseku musel být tramvajový provoz 
stavbou veden kyvadlově pomocí do-
pravní signalizace s  tím, že jednotlivé 
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vlaky vytvářely konvoje sestávající ze 
dvou až tří souprav. Celý průjezd sou-
prav stavbou v obou směrech trval při-
bližně čtyři minuty a  tímto způsobem 
bylo možno na mostě převést po  jed-
né koleji i  velice frekventovanou tram-
vajovou dopravu.

Přehled fází rekonstrukce mostu 
směr Lochotín je zobrazen na obr. 4. 
Rekonstrukce každého mostu by-
la zahájena vždy převedením tram-
vajového provozu na  druhou nos-
nou konstrukci. Následně byla místo 
tramvajové trati zhotovena provizorní 
vozovka, silniční provoz byl sveden 
k ose celého mostu a byla provede-
na rekonstrukce vnější části mostu. 
U  mostu směr Lochotín byla prove-
dena pouze část finální římsy, místo 
zbylé části byla zhotovena provizor-
ní vozovka, kam byl převeden pro-
voz při rekonstrukci vnitřní části mos-
tu. Po dokončení rekonstrukce vnitřní 
části byla doprava převedena do  fi-
nálního stavu a v místě provizorní vo-
zovky byla zhotovena chybějící část 
římsy (chodníku).

PŘEDPOKLADY PROJEKTU 
VERSUS REALITA
V průběhu realizace byly některé před-
poklady projektantů ze zadávací doku-
mentace potvrzeny, jiné se naopak ne-
naplnily.

Pozitivním zjištěním byl stav předpí-
nací výztuže, která byla ve velmi dob-
rém stavu a nevykazovala známky ko-
roze, a  také stav všech odhalených 
kotev a  kanálků předpínací výztuže, 
které byly zainjektovány. (obr. 5)

Na druhou stranu se potvrdily před-
poklady o  nefunkčnosti odvodňovací-
ho systému, který byl veden vnitřkem 
krajní komory obou mostů. Během ži-
votnosti mostu došlo k porušení tohoto 
systému a vzhledem k nemožné kon-
trole, která by porušení odhalila, do-
cházelo k zaplavování vnitřních prostor, 
což dokazovalo značné množství bah-
na uvnitř komor. (obr. 6)

U  betonů úložných prahů bylo 
oproti původnímu předpokladu zjiš-
těno, že se trvalé zatékání starými 
mostními závěry výrazněji podepsalo 
na kvalitě těžko přístupných (zejména 

za ložisky) betonových úložných prahů 
opěr a  rovněž i původní ocelová vál-
cová ložiska byla zastižena ve výrazně 
horším stavu, než se předpokládalo. 
K původnímu rozsahu prací tedy při-
byla i nutnost podepřít a přizvednout 
konce mostovky, odříznout části úlož-
ných prahů diamantovým lanem a do-
betonovat je, osadit nová ložiska, a to 
vše za plného provozu na opravova-
ném mostě. (obr. 7) 

Velmi obtížné byly souběžně probí-
hající přeložky inženýrských sítí vedou-
cích po mostě. Nejkomplikovanější byla 

Investor
ŘSD ČR, správa Plzeň 
a Město Plzeň zastoupené 
Odborem investic MMP

Studie technického 
řešení rekonstrukce 
včetně předpoklá-
daných nákladů

Pontex, spol. s r. o.

Technický dozor 
stavebníka

Woring, s. r. o.

Projektant Pontex, spol. s r. o.

Zhotovitel Colas CZ, a. s.

9 Pohled na téměř dokončenou opravu mostu Gen. Pattona ❚  9 View of the almost completed reconstruction of the Gen. Patton bridge
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přeložka plynovodu z  původní polohy 
v chodníkové římse do nové – zavěše-
né pod mostem. Vzhledem k požadav-
ku provozovatele byla nejprve zavěše-
na nerezová, 200 m dlouhá chránička, 
do  které bylo poté vsunuto samotné 
200 m dlouhé ocelové potrubí plyno-
vodu. (obr. 8)

ZÁVĚR
Provádění rekonstrukce mostu s  se-
bou neslo především nároky na koordi-
naci prací z hlediska jejich vlivu na kaž-
dodenní extrémní provoz v Plzni. Každý 
zásah do průjezdnosti na mostě měl té-
měř okamžitě za následek vznik kolon. 
I přes řadu problémů v průběhu celé re-
konstrukce byly koncem roku 2018 do-
končeny práce na  mostních svršcích 
obou mostů a oba mosty byly uvedeny 
do plného provozu. V současnosti je re-
konstrukce mostu plně dokončena, te-
dy byly dokončeny též práce na  čás-
tech mostu přístupných zdola.

Úspěšné provedení náročné rekon-
strukce a zachování funkčního provozu 
bez závažných dopravních problémů lze 
považovat za nejlepší výsledek dlouhé 
a pečlivé přípravy. Průběh rekonstruk-
ce ověřil, že navržený postup nezpůso-
bil zásadnější komplikace v  dopravě, 
kterých se místní obyvatelé před re-
konstrukcí obávali. V rámci rekonstruk-
ce se podařilo vyřešit většinu problema-
tických detailů původního technického 
řešení mostu a za pozitivní lze považo-
vat též skutečnost, že most byl ve své 
době postaven v takové kvalitě, že ani 
po 45 letech od svého vzniku nevykazo-
val takové zásadní závady, které by vy-
lučovaly zachování jeho nejvýznamněj-
ších částí. Řada nově použitých řešení 
je s ohledem na uspořádání mostu aty-
pická a ze strany investorů stavby, tech-
nického dozoru stavebníka, projektanta 
a zhotovitele byla učiněna veškerá opat-
ření, aby byla zajištěna maximální život-
nost mostu. (obr. 9)

Fotografie: archiv společnosti Pontex a Colas
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Prof. Zdeněk P. Bažant v komisích ACI 
(American Concrete Institute) celých 35 
let neúnavně vysvětloval a  prosazoval 
nutnost zavést do normových předpisů 
pro výpočet smykového porušení nos-
níků a propíchnutí desek faktor vlivu ve-
likosti konstrukce, který odvodil na zá-
kladě lomové mechaniky již v roce 1984 
[1] a v tém že roce navrhl jeho zahrnutí 
do normy [2] (spoluautorem byl jeho stu-
dent Jin-Keun Kim). Komisi ACI nako-
nec přesvědčil a v červnu 2019 byl jeho 
faktor velikosti zaveden do  normy ACI 
Standard 318. Smyková pevnost betonu 
v nosnících a deskách, včetně pevnosti 
vypočtené modelem příhradoviny (strut-
-and-tie model), musí nyní být upravena 
Bažantovým faktorem velikosti, tj. smy-
ková pevnost zjištěná klasickým mezním 
výpočtem musí být od nynějška přená-
sobena faktorem velikosti:

(pokud < 1; d = velikost konstrukce,  
C = 2, d0 = 0,254 m). 

Zavedení faktoru velikosti vyža-
dovalo mnohé hlubší teoretické stu-
die, rozsáhlé počítačové modelování, 
pravděpodobnostní výpočty poruše-
ní a ověření mnohých výsledků experi-
mentů, včetně statistické analýzy sou-
boru rozsáhlé databáze obsahující cca 
800 výsledků nekoordinovaných zkou-
šek z celého světa. 

Dlouhou dobu byl prof.  Bažant 
v  ACI osamělým zastáncem tohoto 
postupu a  až v  posledních několika 
letech se v  komisích ACI jako 
rozhodující projevila podpora jeho 
bývalých studentů (Jial-Liang Le, 
Mija Hubler, Qiang Yu a  Christian 
Hoover) a  mladších spolupracov - 
níků (Gianluca Cusatis a  Christian 
Carloni – nynější a předešlí předsedové 
ACI komise 446 pro lomovou mecha-
niku), jakož i řady mladších vlivných členů 
komisí ACI (D. Sanders, A. Belarbi, 
G. Klein, D. Darwin, D. Kuchma,  
L. Novak, R. Frosch, T. Hsu, A. Cladera,  
H.-G. Park a další).

Před rokem 1984 byl jediným zná-
mým faktorem vlivu velikosti na křeh-
ké porušení vztah Weibullův, zalo-
žený na  statistice náhodné pevnosti 
materiálu. Prof.  Bažant však ukázal, 
že Weibullův faktor velikosti neplatí 

pro železobeton, protože velké trh-
liny rostou stabilně před dosažením 
maximálního zatížení (či únosnosti). 
Obecně dokázal, že jeho energeticky 
zdůvodněný faktor velikosti platí nejen 
pro železobeton, ale také pro všech-
ny kvazi-křehké materiály, zahrnující 
též vláknobeton, houževnaté keramiky, 
horniny, tuhé zeminy, kosti, zubní výpl-
ně, tuhé pěny, mořský led, dřevo ad., 
jakož i všechny křehké materiály v mi-
krometrové úrovni.

Přijetím Bažantova faktoru velikosti 
se ACI stává první betonářskou společ-
ností, která přijímá do normy lomovou 
mechaniku kvazi-křehkých materiálů ja-
ko základ výpočtu pevnosti pro křehká 
(tj. neplastická) porušení. Tento význam-
ný pokrok zvýší bezpečnost velkých be-
tonových konstrukcí a nepřímo i ekono-
mii a  trvanlivost a  omezí tvorbu trhlin, 
které zkracují životnost. Historicky do-
cházelo ke kolapsu velkých betonových 
konstrukcí s frekvencí cca 1 z tisíce, což 
je rozhodně nepřijatelné. Nová norma 
ACI by měla zajistit pravděpodobnost 
porušení menší než 1 z milionu, což je 
maximum obecně přijatelné pro všech-
ny inženýrské konstrukce, jako jsou leta-
dla, mosty, mikroelektronika ad.

Dlouhodobé obtíže se zaváděním 
nových poznatků do  norem ukazu-
jí i na problémy s výchovou stavebních 
inženýrů. Proč se zpřesnění normy pro-
táhlo na 35 let? Vysvětlení je jednoduché 
– vzdělání stavebních inženýrů obecně 
nezahrnuje lomovou mechaniku, s  vý-
jimkou doktorandského studia na něko-
lika univerzitách. Lomovou mechaniku 
je však třeba vyučovat, alespoň elemen-
tárně, již v základním inženýrském studiu 
současně s  výukou nauky o  pevnosti. 
Northwestern University, kde se kvazi-
-křehká lomová mechanika zrodila a vy-
víjela během posledních 30 let, je v tom-
to ohledu příkladem.

zdroj: tisková zpráva Stavební fakulty 

Northwestern University

PO 35LETÉM ÚSILÍ BYL BAŽANTŮV FAKTOR VLIVU 
VELIKOSTI PŘIJAT DO AMERICKÉ NORMY ACI
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