
Op
mo
Ing. J

Stavb
je již
větší
Most

Most

Proje

Půvo
stole
s pod
kons

Půvo
Založ
snaz
nuce
 

timaliza
osty  

Jakub Štěrb

ba začala ro
ž dokončen
ím, byť jsou
t přes Jesen

t přes Jese

ektantem m

odní ocelov
etí nahraze
délnými náb

strukce z 5 n

odní ocelový
žení mostu

ze zjistit cok
en pracovat)

ace trat

ba, SUDOP

oku 2008 ja
na. Délkou 
u zde spíše
nickou přeh

enickou pře

mostu byla fi

vý most pře
en konstruk
běhy. Most 
nosníků sep

ý most byl v
 se nepoda
koli o založ
). 

i Planá 

P PRAHA a.

ako druhá z 
40 km a p

e mosty me
hradu a Mos

ehradu – „V

rma PONTE

es řeku Ohř
kcí ze žele
je na dvouk

pnutých v ú

Obr. 1  P

většího roz
ařilo ověřit 
žení (na tom

 

u Mariá

.s.  

trojice stav
počtem 100
enších rozp
st v Mariáns

Velká Všeb

EX s.r.o., zh

ři ze 70. let
ezobetonov
kolejném ús
rovni horníc

Původní most

pětí. Opěry
i přes spol

m je vidět s

ánských

veb na trati 
0 mostů, pr
pětí. Za zmí
ských lázníc

boř“  

hotovitel mo

t 19. stolet
vých dodate
seku. Pod k
ch a dolních

t z 60. let 

y jsou předs
lupráci se s
s jakými po

h Lázní 

Plzeň-Cheb
ropustků a 
ínku stojí 2
ch.  

ostu je firma

í byl v 60. 
ečně předp
každou kole
h pásnic. 

sazené před
senzibilem!?
odklady je n

– Cheb

b a v součas
zdí patří k

2 mostní obj

a Bögl & Kr

letech min
pjatých no
ejí je samos

d opěry pův
?, při již zo
někdy proje

 

, 

snosti  
k těm 
bjekty: 

ýsl.  

ulého 
sníků 

statná 

 

vodní. 
oufalé 
ektant 



 

Nová
kolej
ocelo
s pos
kons
pomo
provo
po vy
osaz
příčn

Most

Proje
je firm

Půvo
sítě. 
prove
sestá

Obr. 2  Pů

á konstrukc
. Rozpětí j
ová hrncová
sunem 80 

strukce: Nej
ocí 2 kolejo
ozu do blíz
ybetonován

zena nová 
ně pomocí V

t v Mariáns

ektantem mo
ma Berger B

odní most je
Z této do

edena roku
ávala z dvoj

ůvodní most  

ce je spřaž
e 36 m. H
á. Dilatačn
mm. Výstav
jprve bylo z
ových jeřáb
ké stanice, 

ní úložných 
nosná kons

VP šroubů v

ských Lázn

ostu je firma
Bohemia. 

e z roku 18
by se doch
u 1955 a 
jice plnostě

žená ocel-b
motnost oc
í závěry jso
vba probíha
zrušeno př
ů EDK 750
kde byly h

prahů a osa
strukce. Mo
ve ztužidlec

Obr. 4  N

ních – „Velk

a VIN Cons

870 z dob, 
hovala spo
z toho rok
ěnných nosn

beton. Opě
celové kons
ou oba stej
ala za prov
íčné předp

0 ze soused
hydraulickým
azení ložise
ontáž prob

ch. Hmotnos

Nový most z ro

ká Hleďseb

sult spol. s r

kdy probíh
odní stavba
ku pocháze
níků s přímý

Obr. 3  No

t samostat
strukce 2x1
jné ocelové
vozu po po
ětí a jedno
dní koleje a
mi nůžkami 
ek rovněž d
íhala po dv
st montovan

oku 2009 

be“ 

.o. - Ing. Pa

alo budová
. Poslední 
ela ocelová
ým upevněn

vá konstrukce

ná konstru
03 t = 206

é povrchové
olovinách: D
otlivé nosník
a odvezeny 

rozstříhány
vojicí jeřáb
vojicích nos
ného dílu 50

avel Kormaň

ání naší zák
rekonstruk

á nosná ko
ním koleje. 

e 

kce pro ka
6 t. Ložiska
é jednolam
Demontáž n
ky byly sne
za nickolej

y. Ve druhé
ů EDK-750
sníků spoje
0 t. 

ňák, zhotovi

kladní želez
kce objektu
onstrukce, 

 

 

aždou 
a jsou 
elové 

nosné 
eseny 
jného 

é fázi; 
; byla 
ených 

 

itelem 

zniční 
 byla 
která 



Půvo
se u
a roz
byla 
poda

odní předsta
kázala jako

zestavěným
demontáž 

ařilo i přes tr

ava z proje
o nereálná,

m sousedním
provedena

rolejové ved

Obr

ktu, že mos
protože je

m stavbám 
a zespodu 
dení. 

Obr. 6  Dem

r. 5  Původní m

st bude sne
eřáb byl na 
se neměl d
z komunik

montáž původn

most 

esen těžkým
základně 

do místa kud
kace autom

ní konstrukce

m kolejovým
na Moravě 
dy po kolejí

mobilovým je

m jeřábem 
a díky výl

ích dostat. 
eřábem, co

 

 

GEK, 
ukám 
Proto 
ož se 

 



 

Nová
20,0 
a jed
s pos

Liter

[1] S
m

 

Obr. 7  Původ

á konstrukc
m. Hmotn

dnoválcová.
sunem 80 m

ratura: 

SUDOP PRA
mostů, 2005

dní konstrukce

ce je stejně 
ost ocelové
 Dilatační 

mm. 

AHA a.s., P
5 

e 

jako v před
é konstrukc
závěry jsou

Obr. 9  M

Pontex s.r.o.

 

dchozím př
ce 26,7 t. L
u oba stejn

Montáž nové k

., VIN Cons

Obr. 8

ípadě spřaž
Ložiska jso
né ocelové

onstrukce 

sult s.r.o.: P

8  Nová konst

žená ocel-b
u ocelová 
 povrchové

rojektová d

trukce 

beton. Rozp
odlévaná p

é jednolam

okumentac

 

 

pětí je 
pevná 
elové 

 

ce 


	Obsah sborníku: 


