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Zatímco v minulém století bylo postave-

no asi patnáct silničních mostů delších 

víc než deset kilometrů, jen za prvních 

patnáct let tohoto století jich vyrostlo ko-

lem dvaceti, zvláště v Asii. Nemálo dlou-

hých mostů tvoří opakující se stejná pole, 

jejichž nosná konstrukce je z prefabriká-

tů (segmenty nebo nosníky), v poslední 

době se setkáme i s mosty budovanými 

na výsuvných skružích. Mezi ně se vklá-

dá jedna nebo několik konstrukcí s vět-

ším rozpětím, které umožňují námořní 

dopravu, nejčastěji se jedná o konstrukce 

visuté nebo zavěšené, popř. konstrukce 

letmo betonované. 

Rekord u Pontchartrain
Rekord v délce mostu drželo 42 let USA 

s 38,4 km dlouhým přemostěním jezera 

Pontchartrain. Je tvořeno dvěma para-

lelními mosty postavenými v roce 1956 

(jižní most) a v roce 1969 (severní most). 

Nosná konstrukce obou mostů je z pre-

fabrikovaných předpjatých nosníků. Již-

ní most má 2 170 polí s rozpětím 17 m 

a jeho výstavba trvala 14 měsíců, zatím-

co druhý má pole o rozpětích cca 25,6 m 

s dobou výstavby 20 měsíců. Mostní kon-

strukce je pouze pět metrů nad hladinou 

jezera, a proto byla vložena sklápěcí pole 

pro umožnění pohybu lodí. Jsou tam také 

Dlouhé silniční mosty I. část

Požadavky na zkrácení jízdní doby, úsporu nákladů na dopravu, 
šetření zemědělskou půdou i ekologie vyvolávají zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu. Mnoho hustě 
osídlených oblastí se nachází podél mořského pobřeží, což s sebou nese potřebu spojit přilehlé ostrovy 
s pevninou nebo překlenout záliv mostem. Tak se objevuje nezbytnost dlouhých mostů.

Most Õresund
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osovou vzdálenost 44,4 m. Průměrná 

rychlost výstavby byla tři až čtyři pole 

za týden. 

Spojení Dánska se Švédskem
V devadesátých letech minulého století 

byla v Evropě realizována významná do-

pravní stavba, jejímž cílem bylo spojení 

Dánska se Švédskem. Stavba proběhla ve 

dvou etapách. V letech 1991–1998 bylo 

realizováno přemostění mezi dánskými 

ostrovy Fun a Sjaeland (Velký Belt-Store-

baelt), jehož součástí je druhý největší 

visutý most na světě s rozpětím střed-

ního pole 1 624 m. Pole viaduktu má ty-

pické rozpětí 110,4 m. Přemostění s při-

pojenými viadukty má délku 6,8 km. Ve 

druhé etapě vzniklo spojení Kodaně se 

švédským Malmö. Projekt schválily vlá-

dy Švédska a Dánska v roce 1994 a již 

v roce 2000 byla stavba dokončena. Zná-

mý patrový most Öresund, který slouží 

automobilové i železniční dopravě, má 

délku 7,85 km. Mostovku tvoří ocelová 

příhradová konstrukce se spřaženou be-

tonovou deskou. Spřažené nosníky délky 

140 m měly hmotnost 6 000 t. Součástí 

přemostění je i zavěšený most s rozpě-

tím středního pole 490 m s harfovým 

uspořádáním závěsů. Jeho pylony jsou 

prefabrikované a pro jejich montáž byla 

použita metoda převzatá ze staveb rop-

ných plošin. Pro realizaci těchto dvou 

projektů byl zkonstruován obří námořní 

jeřáb (Svanen), jehož maximální nosnost 

byla 7 123 t. Tento jeřáb byl opětovně 

použit při výstavbě dalšího dlouhého 

mostu – Confederation Bridge v Kanadě, 

jehož celková délka je 12,9 km.

Doc. Vladislav Hrdoušek, 

Ing. Helena Včelová

Most Pontchartrain, 
Louisiana, USA

Expressway Bangkok, 
montáž segmentů

V Lisabonu byl postaven most Lezíria (Ponte da Lezíria) o délce 
11,67 km. Střední část mostu překračuje řeku Tagus, má osm polí 
(krajní 95 m, střední pole jsou proměnné délky kolem 130 m) a byla 
letmo betonována. Dlouhá předpolí jsou navržena z prefabrikovaných 
předpjatých komorových nosníků délky 33 až 36 m spojených 
monolitickou deskou. Výstavba mostu trvala 21 měsíců. Na snímku 
je letmé betonování

V letech 1958–1962 byl postaven ve 
Venezuele most přes jezero Maracaibo v délce 
8,6 km. Most má 135 polí, přičemž uprostřed 
přemostění je 5 zavěšených polí o rozpětí 
235 m. Na ně navazují dlouhé estakády 
s rozpětím polí od 36 m do 86 m. Most je 
z předpjatého betonu a pro splnění požadavku 
rychlé výstavby bylo využito ve velkém rozsahu 
prefabrikace

vložena přechodová pole pro potřeby 

přejezdu z jednoho mostu na druhý. 

Bangkok
Výstavba celého dopravního systému 

v Bangkoku byla rozdělena na osm etap. 

První část délky 8,5 km byla zprovozně-

na v roce 1998. Pro výstavbu mostů byla 

zvolena segmentová technologie. O gi-

gantických rozměrech výrobny svědčí 

několik údajů. Bylo nutné vybudovat vý-

robní základnu pro výrobu cca 40 000 

segmentů a 30 000 jiných prefabrikátů. 

Byla vybudována na ploše 650 000 m2 

a měsíčně bylo vyrobeno až 1 800 dílců. 

Segmenty jsou navrženy na celou šířku 

Expressway (27,2 m pro šestipruhovou 

komunikaci). Jsou předepnuty volnými 

kabely a staticky působí v každém poli 

jako prosté nosníky. Horní deska mos-

tovky je příčně předepnuta. Pilíře mají 
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