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Tomáš Janda

V  září tohoto roku uplyne 85 let od  uvedení 

do  provozu silničního železobetonového 

obloukového mostu překonávajícího řeku Labe 

mezi obcemi Němčice a  Dříteč na  Pardubicku. 

O rekonstrukci, která byla provedena na počátku 

nového tisíciletí, informoval časopis Beton 

TKS v  čísle 2/2003. Tento článek přibližuje 

historii přemostění řeky Labe v daných místech 

a stavbu železobetonového mostu v letech 1933 

až 1934, realizovanou zároveň s  regulací řeky 

Labe. ❚  It will be 85 years from the moment 

of opening the reinforced concrete arch road 

bridge over the Labe river between the villages 

of Němčice and Dříteč in the Pardubice county. 

The Beton TKS magazine informed in the 

second issue in 2003 about the reconstruction 

of this bridge, carried out at the beginning of 

the new millennium. This article shows history 

of bridging over the Labe river in this area and 

the construction of the reinforced concrete 

bridge between 1933 and 1934 which was done 

together with regulation of the river.

DŘEVĚNÝ MOST
Počátkem 80. let 19. století byly prová-
děny úpravy silnice z Pardubic do Hrad-
ce Králové. Hlavní silniční spojení ved-
lo pod Kunětickou horou a procházelo 
obcemi Němčice a  Dříteč. Silnice me-
zi těmito obcemi překonávala řeku La-
be dřevěným mostem, který pod nápo-
rem jarních povodní a dalších pohrom, 
které přinášela neregulovaná řeka, vy-
žadoval časté opravy a mnohokrát byl 
celý zničen.

OCELOVÉ MOSTY
Původní dřevěný most u obce Němčice 
byl v roce 1882 nahrazen mostem oce-
lovým a druhý ocelový most, umožňují-
cí průchod velké vody, byl v roce 1881 
osazen jako inundační v násypu silnič-
ního tělesa.

Konstrukce ocelového mostu přes 
řeku Labe měla hlavní příhradové pří-
mopásové nosníky bez svislic. Rozpě-
tí konstrukce bylo 48,2 m. Šířka mos-
tu 5 m a nosnost 6 t byla pro tehdejší 
dopravu dostatečná. Most přes inun-
dační otvor byl parabolické příhradové 
konstrukce o  rozpětí 30  m, šířce 4  m 
a nosnosti 6 t. Obě ocelové konstrukce 
dodala Vojtěšská huť z Kladna.

PŘÍBĚH SILNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU LABE U OBCE 
NĚMČICE NEDALEKO PARDUBIC ❚ THE STORY OF A ROAD 
BRIDGE OVER THE LABE RIVER AT THE NĚMČICE VILLAGE 
NEAR PARDUBICE
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V archivech nebylo možné dohledat, 
proč byla konstrukce mostu přes inun-
dační otvor silničního tělesa široká pou-
ze 4 m, když byl most přes Labe o 1 m 
širší. V roce 1910 byla podána stížnost 
s  dotazem, zda by bylo možné tento 
most rozšířit, odpověď však byla nega-
tivní. Tato nepříznivá situace byla vyře-
šena až o  mnoho let později stavbou 
nového mostu.

NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MOST
Rozměry a  únosnost obou ocelových 
mostů představovaly koncem 20. let mi-
nulého století problém, který bylo třeba 

řešit. Ředitelství vodních cest (ŘVC) za-
čalo v  té době projektovat úpravy ře-
ky Labe v  okolí obcí Dříteč a  Němči-
ce. Po společných jednáních s Okresní 
správní komisí v Pardubicích byla uza-
vřena dohoda a v rámci úprav řeky by-
la připravována i stavba mostu nového. 
Nejprve byla navržena železobetonová 
oblouková konstrukce s  táhly a  zavě-
šenou mostovkou o dvou polích. První 
pole mělo překonávat nové koryto řeky 
Labe a druhé následný inundační otvor. 
Později byl most přeprojektován na že-
lezobetonový se třemi oblouky o rozpě-
tí 30 m každého z nich.

Úpravy řeky Labe měly být celé uhra-
zeny ŘVC, stavba mostu Ministerstvem 
veřejných prací (MVP), Okresní správ-
ní komisí v  Pardubicích a  ŘVC. Stav-
ba celého mostu v Němčicích, včetně 
úpravy silnice, byla svěřena ŘVC a dal-
ší výše uvedené organizace na ní pou-
ze finančně přispívaly.

Okresní správní komise v  Pardubi-
cích se poučila z nedobrých zkušenos-
tí ze stavby mostu přes řeku Labe v Ře-
čanech nad Labem. V  rámci regulací 
Labe v okolí této obce zadalo ŘVC pou-
ze stavbu opěr a pilířů mostu. Násled-
né spory mezi Ministerstvem zeměděl-
ství, MVP, ŘVC a Okresní správní komisí 
v Pardubicích měly dopad na místní ob-
čany. Ti z přívozu několik let pozorovali 
hotové pilíře a opěry mostu, protože do-
hoda o tom, kdo zaplatí stavbu mostov-
ky a úpravu silnice k mostu mezi uve-
denými organizacemi trvala několik let.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na stavbu mostu u Němčic byl vypraco-
ván podrobný projekt pracovníkem ŘVC 
Ing.  Hynkem Vrbickým. Dle plánů měl 
být nejprve postaven nový most a ná-
sledně mělo být realizováno přeložení 
toku řeky Labe do nového koryta. Vý-
běrové řízení na stavbu mostu a úpravy 
řeky Labe bylo vyhlášeno 9. února 1932, 
nabídky měly být odevzdány nejpozději 
do 15. března 1932.

Výběrového řízení se zúčastnilo 
23 stavebních firem. V  době vrcholící 

1 Celkový pohled na ocelové konstrukce obou mostů, 1895 2 Pohled na konstrukci ocelového mostu 
přes Labe ve směru na obec Němčice, 1895 3 Mosty z konce 20. let 20. století 4 Výkop pro základy 
železobetonového mostu: a) v pozadí ocelové mosty, b) lokomobila ukrytá pod přístřeškem sloužila 
k pohonu míchačky na beton 5 Pohled z ocelového mostu přes Labe na staveniště železobetonového 
mostu  ❚  1 Total view of the steel structures of both the bridges, 1895 2 View to the structure of the 
steel bridge over the Labe river in the direction of the Němčice village, 1895 3 Bridges from the end of 
the 1920s 4 Trench for the base of the reinforced concrete bridge: a) steel bridges in the background, 
b) locomobile was used as drive for the mixer 5 View of the building site of the reinforced concrete 
bridge from the steel bridge over the Labe river 

4a 4b

5



6 8 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 9

H I S T O R I E  ❚  H I S T O R Y

hospodářské krize se stavební firmy 
doslova praly o každou státní zakázku. 
Úřední rozpočet činil 3  932  950  Kč, 
z  této částky bylo na  stavbu mos-
tu kalkulováno 985  000  Kč. Nejniž-
ší nabídku na  úpravu řeky a  stavbu 
mostu podala firma Khaml  &  Novák 
z  Hradce Králové. Nabízená cena 
za  provedení soutěžených prací byla 
3  790 877 Kč, na  stavbu mostu při-
padalo 844  567  Kč. Nejvyšší nabíd-
ku podala Pražská stavební a  be-
tonářská společnost. Její celková 
nabídka byla ohodnocena částkou 
7  603  200  Kč, stavba mostu část-
kou 948 850 Kč. Pokud z celkových 
nabídek vybereme pouze kalkulace 
na stavbu mostu, nejlevnější realizaci 
nabízela firma Ing. Kratochvíla z Pra-
hy, a to za 684 352,80 Kč. Nejdražší 
byla firma Ing. Zdeňka Kruliše z Prahy 
s rozpočtem 1 150 337,90 Kč.

Zadávací komise doporučila zadá-
ní stavby firmě Khaml & Novák. Vrch-
ní stavební dozor na  stavbě prová-
děl Ing. Josef Vonka, stavbu vlastního 
mostu několikrát měsíčně kontroloval 
Ing. Jindřich Schumandl z MVP.

VÝSTAVBA
Firma Khaml & Novák převzala stave-
niště 25. října 1932, stavba samotného 
mostu byla zahájena 11. dubna 1933.

Výkop pro základy mostu dle plá-
nů firma postupně dokončila na  pře-
lomu května a června 1933. Vzhledem 
k zvětralosti opuky byl výkop pro zákla-
dy pilířů mostu prohlouben o 700 mm, 
u opěr o 600 mm. Oproti projektu byla 
zvětšena i plocha založení jednotlivých 
pilířů a opěr.

Počátkem června bylo zahájeno be-
tonování základů mostu, poté násle-
dovalo betonování pilířů a  opěr. Pilí-
ře, které měly být v budoucím korytu 
řeky Labe, byly obkládány kvádrovým 
a kopákovým zdivem. Tyto práce byly 
ukončeny 13. září.

Skruže pro betonování oblouků spo-
čívaly na pilotách. Beranění pilot se pro-
vádělo od  19. června do  26. červen-
ce a  stavba skruže a  lešení započala 
25. července. Stavební správa skruže 
po  důkladné kontrole převzala 2. zá-
ří a povolila ukládání výztuže. Ocelová 
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výztuž byla ohýbána přímo na stavbě 
a následně ukládána do připraveného 
bednění. Tyto práce byly ukončeny 20. 
září. Všechny tři oblouky byly následně 
betonovány současně, a  to ve  dnech 
26. září až 7. října. Mostní oblouky byly 
odskruženy po 108 dnech tvrdnutí be-
tonu 24. ledna 1934. Největší naměřené 
snížení vrcholu oblouku bylo 4,25 mm, 
a to oblouku nejblíže k obci Němčice.

Aby se dosáhlo co nejlepšího vzhle-
du tak velkého mostu, bylo Ing. arch. 
Karlu Hanauerovi zadáno vypracování 
architektonické úpravy mostu. Původ-
ně navržené betonové zábradlí v celé 
délce mostu zůstalo pouze nad opě-
rami a pilíři, neboť nad oblouky bylo 

P R O F E S I O N Á L N Í  Ř E Š E N Í
výzkum  vývoj  výroba  obchod  poradenství
pro sanace betonových konstrukcí

Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, Michnuv palác
Praha 1, Malá Strana
Telefon: +420 283 893 533
Fax: +420 284 816 112
E-mail: info@redrock-cz.com
www.redrock-cz.com

6 Celkový pohled na staveniště mostu, za téměř dokončenými skružemi bylo vybudováno  
lešení, po kterém byl dopravován beton určený pro betonování jednotlivých oblouků mostu  
7 Vybetonované základy jedné z opěr mostu a téměř dokončená skruž 8 Fotografie dělníků 
a vedení stavební firmy 9 Betonářská výztuž byla uložena a betonáž oblouků mohla začít  
10 Téměř dokončený most v létě 1934 11 Pod dokončeným mostem probíhalo hloubení nového 
koryta řeky Labe, v opěře mostu na druhém břehu je vidět limnigraf (přístroj na měření výšky 
hladiny vodního toku) ukrytý za kruhovým oknem ❚  6 Total view of the construction site where 
behind the almost finished centrings was constructed a scaffolding for transporting the concrete 
for concreting the individual arches of the bridge 7 Concreted base of the abutments of the 
bridge and almost finished centring 8 Picture of the workers and company heads  
9 Reinforcement was laid and concreting the arches could start 10 Almost finished bridge in the 
summer of 1934 11 Digging the new riverbed of the Labe river was carried out under the finished 
bridge, in the abutment on the other bank is a limnigraph (water level recorder) hidden behind  
the round window 
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nahrazeno zábradlím ocelovým. Nad 
pilíři však do betonového zábradlí byly 
zapracovány balkónky a do konstruk-
ce mostu byla vložena limnigrafická 
stanice (limnigraf je přístroj na měře-
ní a  registraci výšky hladiny vodního 
toku, pozn. red.), která byla původně 
umístěna u  pravého pilíře ocelového 
mostu.

Stavební práce pokračovaly na ja-
ře 1934. Protože se v Evropě zhoršo-
vala politická situace, byla v  květnu 
1934 provedena montáž zvláštních 
zařízení umožňujících rychlou de-
strukci mostu. Ve stejné době dělní-
ci osazovali ocelové plechy mostních 

závěrů. V  červnu byla provedena 
izolace kleneb a  parapetních zdí. 
V  letních měsících bylo přistoupe-
no ke štukování lícních ploch mostu, 
osazování obrubníků, betonáži plné-
ho železobetonového zábradlí a mon-
táži ocelových částí zábradlí. Jako 
poslední byla zřízena provizorní ště-
tová vozovka a následně byla prove-
dena zatěžovací zkouška. Most byl 
zatěžován parním válcem o váze 18 t 
a  největší naměřený průhyb vrcholu 
jedné z kleneb činil 1,25 mm. Trvalé 
deformace ve  vrcholech kleneb ne-
byly pozorovány a  vodorovné posu-
ny opěr byly nepatrné. 

15. září 1934 byla na  most pře-
vedena doprava a  postupující práce 
na regulaci řeky Labe začaly likvido-
vat i původní těleso silnice. Definitiv-
ní dlážděná vozovka z malých kostek 
se pokládala až v říjnu 1935. 

Celkové náklady na  stavbu mos-
tu dosáhly 1 113 394 Kč. Okres Par-
dubice z  této ceny zaplatil částku 
470  462  Kč, zbytek ceny uhradilo 
ŘVC a MVP.

ZÁVĚR
V roce 2002 byl most po sedmdesáti 
letech provozu zrekonstruován a slou-
ží svému účelu dodnes. Pokud sestou-
píme k břehu řeky Labe, naskytne se 
nám pohled na mostní konstrukci, kte-
rá je elegantní i dnes. Malým negativem 
je pouze část mostu s původním lim-
nigrafem, která je zničená a hyzdí tak 
jednu z opěr. Bylo by také vhodné pro-
vést drobnou údržbu na vozovce. Stej-
ně jako u velké většiny našich zajíma-
vých mostních konstrukcí však i  zde 
schází informační tabule, která by nejen 
místní, ale i turisty a zájemce o technic-
kou historii informovala o historii a tech-
nických parametrech mostu.

Fotografie: 

1 až 6, 8 až 10 – archiv autora, 

7, 11 – archiv Povodí Labe v Hradci Králové  

12 – Pavel Hrůza

Redakce děkuje za ochotu a pomoc při přípravě 

článku doc. Ing. Vladislavu Hrdouškovi, CSc.,  

a Ing. Pavlu Hrůzovi.

Tomáš Janda

t.janda02@seznam.cz

Článek byl posouzen odborným lektorem.

The article was reviewed.

Zdroje:
[1] Národní archiv. Fond: 1004, Ministerstvo 

veřejných prací.
[2] Státní okresní archiv Pardubice. Fond: 

Okresní úřad Pardubice (1918–1945).

12 a), b) Pohled na most, červen 2019 ❚   

12 a), b) The bridge in June 2019 
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