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ze kterých může být čerpáno pro jejich ochranu a správu. Práce by se měla stát zdrojem
informací o všech mostech v Hradci Králové. Architektura několika královéhradeckých
mostů je známa. Práce se snaží přiblížit i architektonicky méně důležité mosty, které však
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This thesis was written to clarify a few explored topic - the history of Hradec Kralove
bridges and their role in the life of the city after 1900. The text includes a history of
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which has changed the role of bridges architecture in Hradec Kralove. For better
connection are given texts about the history of Hradec Kralove and profiles of architects
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Úvod
Člověk mnohdy v přírodě narazil na vodní tok, který si přál bezproblémově překonat.
Následující vývoj myšlení člověka a technologií umožnil stavbu složitějších konstrukcí.
V průběhu staletí můžeme pozorovat vývoj materiálu, ze kterého byly mosty stavěny, ale
i proměnu úlohy mostů.
Město Hradec Králové vzhledem ke své poloze na soutoku dvou řek poskytovalo ideální
prostředí pro stavbu mostů. Masivní výstavba hradeckých mostů začala ve 20. století, kdy
v rámci regulace toku řek Orlice a Labe vznikaly nejvýznamnější mosty v Hradci
Králové.
Mosty v Hradci Králové jsou významnými technickými památkami. Cílem mé práce je
zpracování historie královéhradeckých mostů, jejich popis, objasnění jejich úlohy
v architektuře města po roce 1900. V souvislosti s mosty uvádím informace o historii
Hradce Králové a životopisy autorů významných královéhradeckých mostů. V práci se
zabývám rovněž dotačními programy, ze kterých může nebo mohl čerpat správce nebo
majitel hradeckých mostů pro jejich ochranu i nutné rekonstrukce. Moje bakalářská práce
by měla přispět k informovanosti o hradeckých mostech.
Hlavním zdrojem při zpracovávání tématu mé práce jsou dostupné, avšak dosud
nevyužité archiválie o mostech.
Na území Hradce Králové se nachází třináct mostů, které jsou historicky, architektonicky
a dopravně významné. Je důležité si uvědomit, že kulturně cenné nejsou jen ty historicky
chráněné, ale i ty novější, které nejsou architektonicky příliš významné, ale z dopravně
funkčního hlediska jsou velmi cenné, a bez nich by město nemohlo fungovat.
Zájem o toto téma je viditelný z aktuálního dění okolo uvažované likvidace ocelového
mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech. Veřejnost usiluje o jeho záchranu. Technicky
zajímavý most má být stržen a nahrazen moderním mostem. Je překvapivé, že tento
významný most není chráněn. Velkou roli hraje i to, že není v památkové zóně.
Mosty nejsou jen významnou částí architektonického dědictví, ale i důležitou dopravní
spojnicí. Zanedbání údržby mostů vede k rozsáhlejším opravám a následně dochází
k dopravním komplikacím.
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1. Rozbor archivních pramenů a literatury
Archivní prameny k památkově chráněným mostům v Hradci Králové jsou deponovány
v Národním památkovém ústavu, v územním odborném pracovišti Josefov. Nacházejí se
zde fondy k Pražskému mostu, Kamennému mostu na Pláckách a k Moravskému mostu
s hydroelektrárnou. Fondy obsahují staré fotografie a popisy mostů se stručným
posudkem, především z 60. – 90. let minulého století, ale jsou zde i novější posudky na
stav mostů, datované k první polovině prvního desetiletí 21. století. Archiv neobsahoval
složku o památkově chráněném jezu Hučák s hydroelektrárnou a mostem. V katalogu
archivu byly uvedeny i další hradecké mosty, i ty které nejsou památkově chráněny, ale
při vyhledávání archivních fondů nebyly nalezeny.
Ve Státním okresním archivu v Hradci Králové jsou deponovány archiválie k mostům
postaveným v první polovině dvacátého století. Mezi nejrozsáhlejší fond patří Tyršův
most, u kterého je k nalezení kompletní dokumentace i s popisy přípravy stavby mostu a
přesnými nákresy. V archivu lze nalézt dokumenty, nákresy a výpočty pro nový most s
hydroelektrárnou. Tyto stavby nebyly realizovány, vzhledem k dochovaným výkresům
budovy hydroelektrárny by se zcela určitě jednalo o další královéhradeckou památku.
Mezi další deponované archiválie patří zápisy o nerealizované stavbě mostu přes řeku
Orlici. V archivu jsou deponovány historické mapy z počátku 20. století vztahující se
k mostům v Hradci Králové. V době, kdy bylo možné si vypůjčit archiválie z archivu,
došlo ke ztrátě některých z nich. Materiály k mostům postaveným v druhé polovině
dvacátého století zde nejsou deponovány, ale jejich archivní fondy jsou deponovány
v podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové má v Hradci Králové tři velké
mosty, které spadají pod jejich správu. Jedná se o mosty U Soutoku, Orlický most a
Labský most. Jelikož se jedná o nové mosty, které prošly rekonstrukcí v posledních
letech, jejich složky nejsou příliš obsáhlé a jedná se o archivní fondy s mostními listy,
které byly vyhotoveny po dokončení stavby. Další mostní listy, mapy, výkresy a
dokumenty jsou dostupné z rekonstrukcí mostů. Archivní fondy o nových mostech
v Hradci Králové by měly být deponovány ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.
Most plukovníka Šrámka ve Svinarech je pod správou Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje, která vlastní část historických mostních listů, ale zejména
disponuje aktuálními informacemi o mostu. Jsou zde k nahlédnutí vypracované návrhy
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na nový most, který by mohl být postaven místo historického mostu. Vzhledem
k probíhajícímu návrhu o prohlášení mostu plukovníka Šrámka za historickou památku
nebyl možný náhled do aktuální mostní prohlídky a historie rekonstrukcí mostu. Tento
krok byl dán protokolem, aby nedošlo k předání informací dalším osobám
zainteresovaných do této kauzy. Historické fondy by měly být uloženy ve
spisovně Technických služeb města Hradce Králové nebo ve Státním okresním archivu
v Hradci Králové.
Přístup do archivu státních organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec
Králové a Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje je složitější než do ostatních
archivů. Archivní spisy jsou uloženy u odborného pracovníka, který má most ve své
správě. Odborný pracovník má ve své správě přes 200 mostních staveb
v Královéhradeckém kraji. Organizace nemají hlavní archivy, ale malé personální
archivy.
Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku se nenacházejí žádné fondy o mostech v Hradci
Králové. I přes snahu najít archivní zdroje, prostřednictvím kterých by došlo k upřesnění
roků stavby mostů, minulých pojmenování mostů a dalších údajů, nebyly žádné archiválie
nalezeny. Informace o všech historických mostech by měly být uloženy ve Státním
okresním archivu v Hradci Králové.
Informace o Železničním mostu lze nalézt ve spisovně Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC) v Pardubicích. Zdejší archivní fond je nejlépe zpracován a je nejpřehlednější.
Mostní složka obsahovala mostní listy, historické i aktuální. Mostní složky obsahovaly i
informace o provedených rekonstrukcích, i s fotografickou přílohou. Konstrukční plány
byly také ve složce. Další informace o Železničním mostu byly k nahlédnutí ve Státním
okresním archivu v Hradci Králové, kde jsou dokumentovány zejména historické
souvislosti, které vedly k rozšíření mostu o lávku a následná jednání o rekonstrukci
mostu, při které došlo k výměně horní stavby mostu.
I přes veškeré moje snahy nebylo možné seznámit se s archiváliemi archivu státního
podniku Povodí Labe, neboť podle prohlášení pracovníků podniku archiv nemají,
popřípadě neobsahuje žádné archiválie. Vzhledem k uspořádané výstavě o Labi a Orlici
v roce 2012 (Labe a Orlice, dvě řeky, jeden příběh; pořadatelé výstavy: muzeum
Východních Čech v Hradec Králové ve spolupráci s Povodím Labe), na kterou byly
archivní fotografie zapůjčeny z Povodí Labe, musí archiv existovat.
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Technické služby města Hradce Králové mají pod správou šest mostů. Archivní fondy o
mostech jsou deponovány ve spisovně Technických služeb. Při přesunu spisovny do nové
budovy na letišti v Hradci Králové došlo ke ztrátě několika složek o mostech v Hradci
Králové. Spisovna obsahuje celé složky o Kamenném mostu na Pláckách a mostu přes
bývalý Piletický potok. Tyto složky jsou kompletní a obsahují i nákresy dekorací na
mostech, ale hlavně jsou zde deponovány mostní listy, recenze mostů v období druhé
poloviny dvacátého století. Rekonstrukce obou mostů jsou zde podrobně zaznamenány.
Další složky Malšovického, Pražského a Tyršova mostu jsou zde obsaženy v menším
objemu, kdy částečně chybí historie rekonstrukcí, ale jsou zde obsaženy architektonické
plány a částečně mostní listy. Další archiválie obsahují informace o Malšovickém a
Orlickém mostu. Velkou zásluhu na zachování informací o historických mostech má
bývalý ředitel Technických služeb Ing. Hrůza, autor mnoha nových nákresů hradeckých
mostů. Nedostatečné informace o mostech ve správě Technických služeb lze doplnit
z jiných archivních zdrojů, zejména z NPÚ - ÚOP Josefov, kde jsou mostní listy
k Pražskému mostu, mostní informace o Tyršově mostu jsou ve Státním okresním archivu
v Hradci Králové.
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové bohužel nevlastní žádné archiválie
vztahující se k mostům v Hradci Králové.
Vojenský ústřední archiv poskytuje vojenské historické mapy, zejména z období stavby
pevnosti, kde je možné ověřit počty mostů na území pevnosti Hradec Králové, a zjistit
tak změny v průběhu následujících století. Mapy jsou deponovány ve spisech o Hradci
Králové, o pevnosti Hradec Králové a o vojenských budovách v pevnosti Hradec Králové.
Ve vojenských mapách jsou detailně rozkresleny toky obou řek i s mosty, protože se
jednalo o obranný prvek města.
V Ústředním archivů zeměměřičství a katastru v Praze jsou deponovány historické a
vojenské mapy Hradce Králové, k náhledu jsou i na webových stránkách archivu. Archiv
poskytuje službu zaslání kopií vybraných map do místa bydliště.
Odbor památkové péče v Hradci Králové nevlastní žádné archiválie ke královéhradeckým
mostům a pro své brožury a kulturní akce čerpá ze Státního okresního archivu v Hradci
Králové.
Stavební úřad v Hradci Králové vydává od roku 2003 stavební povolení ke stavbě nových
mostních konstrukcí a k rekonstrukcím stávajících mostních konstrukcí. Pro schválení je
4

nutné dodat projektovou dokumentaci s výkresem. Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb.1
může do dokumentace nahlédnout jen účastník řízení – správce, vlastník nebo společnost
vykonávající rekonstrukci. Projektovou dokumentaci pořizuje správce stavby, je proto
snadnější vyžádat spisovou dokumentaci od správce.
Archivní zdroje o královéhradeckých mostech jsou obsáhlé, ale některé zdroje nejsou
zcela kompletní, což je vzhledem k velké historické a kulturní hodnotě mostů velká
škoda. Některé fondy byly ztraceny při stěhování archivů a spisoven, k velkým ztrátám
došlo také při rozdělování správ jednotlivých mostů, kdy došlo k několika přesunům mezi
jednotlivými archivy. Některé zdroje ještě nejsou probádány a je pravděpodobné, že ještě
nedošlo k novému zpracování některých přesunutých archivů.
Literatura ke královéhradeckým mostům není příliš obsáhlá, nejčastěji se jedná o
medailonky s popisem stavby, rokem postavení a drobnými informacemi. Literatura se
dá rozdělit na dvě části, jednu část představuje literatura věnovaná mostním stavbám
v České republice. Druhá část literatury sestává zejména z encyklopedií technických
staveb, které obsahují informace i o jiných technických památkách. Neexistuje literatura
zabývající se jen mosty v Hradci Králové nebo literatura obsahující větší množství
informací o všech mostech v Hradci Králové.
V literatuře zaměřující se na zajímavé stavby v Hradci Králové se objevují nejzdobnější
mosty – Pražský most, jez Hučák s hydroelektrárnou a mostem, Moravský most
s hydroelektrárnou a Kamenný most na Pláckách. Tyto mosty jsou nejzmiňovanějšími
mosty ve všech publikacích. Mosty, které nejsou architektonicky zajímavé, nebývají
často zmiňovány, zejména o novějších mostech nejsou v literatuře skoro žádné informace.
Zmíněné medailonky jsou k dohledání v Encyklopedii města Hradce Králové (2011).
Zajímavým zdrojem informací jsou publikace věnované městským částem Hradce
Králové. Například kniha Malšovice Zdeňka Doubka a Heleny Rezkové (2012) –
obsahuje pojednání o třech méně známých mostech – Orlický most, Malšovický most a
most Bailey Bridge.
Knihy zabývající se celkově Hradcem Králové obsahují menší zmínky o mostech, o
vývoji mostů a jejich úloze za doby existence pevnosti Hradec Králové. Specializované
knihy o moderní architektuře odkazují na Kotěrovo a Gočárovo dílo, zejména na vliv

1

Zákon o nahlížení do spisu.
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Gočárova okruhu na vývoj města, a jeho pozdější vývoj po 50. letech 20. století a na
budování nových mostů. Informace o architektech hradeckých mostů je možné dohledat
například v odborných publikacích o moderní architektuře města. Informace o životě a
díle i méně známých architektů lze získat v periodikách, encyklopediích a sbornících.
Mezi nejvýznamnější autory pojednání o mostech v Hradci Králové patří Zdeněk
Doubek. Napsal několik knih o Hradci Králové, ve kterých často zmiňuje hradecké
mosty. Ve svém článku – Mosty v Hradci Králové, historický vývoj, technické parametry,
zajímavosti ve Zpravodaji Společnosti ochránců památek ve Východních Čechách (1999)
uvádí informace o většině mostů v Hradci Králové. Mezi uznávané celorepublikové
autory knih o mostech patří Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc., který je autorem mnoha
odborných publikací. Královéhradecké mosty zmiňuje ve své knize Encyklopedie mostů
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1999), kde jsou popsány některé mosty v Hradci
Králové.
V literatuře nejsou mnohdy uváděny přesné informace, zejména letopočty staveb mostů
se liší i o 5 let. V tomto případě je vhodné čerpat z archivních pramenů. Mosty bývají
často označeny roky stavby na nosných pilířích. Nesprávně bývají označováni někteří
architekti jako přímí navrhovatelé technického řešení mostů, jejich hlavní přínos byl však
zejména v architektonickém řešení a v návrzích zdobných prvků mostu. Při uvádění délky
přemostění mostu dochází také k chybám. Délka přemostění je menší nebo větší i o 15
metrů. Délku přemostění lze nejlépe dohledat v mostních listech, kde musí být uvedená
přesná délka kvůli rekonstrukcím mostu. V literatuře dochází k přebírání textů z dříve
vyšlých titulů, kdy nově vydaná kniha nejenom nepřináší nové informace, ale mnohdy i
přejímá informace nepřesné.
Pro ověření správnosti informací lze využít historická fotoalba, kde se nachází dobové
fotografie mostů s menšími popisky. Fotografie ukazují historickou podobu původních
mostů nebo ukazují stavbu nynějších mostů. Pro doplnění informací, ověření roku stavby,
se dají využít i letecké snímky města.
V periodickém tisku jsou k nalezení informace týkající se oprav mostů, které probíhaly
v 90. letech. Mezi autory článků jsou hlavně bývalí ředitelé a pracovníci technických
služeb města, a proto lze tyto informace považovat za důvěryhodné. Lze je ověřit
například v dostupných materiálech archivu královéhradeckých Technických služeb.
V periodickém tisku lze nalézt i aktuální informace k nahrazení mostu plukovníka
6

Šrámka ve Svinarech. Ke stavbě mostu Bailey Bridge je možné získat informace
v periodickém tisku, kde je popsána jeho stavba i rekonstrukce.
Statutární město Hradec Králové vydalo průvodce po hradeckých mostech. Malá
brožurka obsahuje výčet všech královéhradeckých mostů se základními informacemi.
Informace nejsou přesné, v brožurce jsou překlepy a věcné chyby. Vzhledem
k turistickým trasám, které obsahují zastávky na hradeckých mostech, jsou mosty často
zmiňovány v brožurkách pro turisty. Tyto informace nejsou nijak přínosné, většinou
obsahují text převzatý z některé odborné knihy.
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2. Z historie Hradce Králové
Úrodná oblast soutoku řek Labe s Orlicí poskytovala vhodné místo pro osídlení. Ostroh
nad soutokem byl osídlen již za pravěku, osídlení v těchto dobách je podloženo
archeologickými výzkumy.2
První zmínky o Hradci Králové zachycuje listina z opatovického kláštera, ve které je
město zmiňováno jako urbs3. Další písemné sbírky město zmiňují až v 13. století.4
Roku 1225 byl Hradec Králové prohlášen městem s určitými výsadami, v rámci tohoto
statusu začal vzrůstat význam Hradce Králové a došlo k výstavbě gotického hradu a s tím
související výstavbě aglomerace a církevních staveb.5
Ve 14. století došlo ke stavebnímu rozvoji, kdy byla vybudována dvě nová předměstí.
Západní předměstí, pojmenované Pražské Předměstí u řeky Labe a východní Mýtské
Předměstí, které bylo u Orlice. Území rozdělené řekami bylo spojeno 16 mosty. 6 Vstup
do města byl zajištěn Pražskou a Mýtskou bránou, dalším možným vstupem do města
byla kozí a rybářská stezka.7
15. století pak provázejí město náboženské rozpory, které vedou až k vykázání kněze
Ambrože z města.8 Od počátku 20. let 15. století je město sídlem východočeských husitů
– Orebitů. Období husitství bylo zkázou pro mnohé historické a umělecké památky
města9.
Ještě za vlády Jiřího z Poděbrad došlo k rozkvětu města.10 Roku 1547 došlo ke
stavovskému povstání proti českému králi Ferdinadu I. Habsburskému. Město, které
povstání podporovalo, bylo následně potrestáno, kdy přišlo o svá práva i příjmy.11

Petr PRŮŠA, Hradec Králové: průvodce památkami okresu Hradec Králové, Hradec Králové 1969.
Překlad: město.
4
Marie BENEŠOVÁ, Salón republiky: moderní architektura Hradce Králové, Hradec Králové 2000, s. 8.
5
Jiří MALINA, Hradec Králové: umělecké památky ve městě na soutoku Labe a Orlice, Ústí nad Orlicí
2003, s. 4.
6
Zdeněk DOUBEK, Mosty v Hradci Králové, historický vývoj, technické parametry, zajímavosti, in:
Zpravodaj: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1999, s. 11-15.
7
František TICHÝ, Hradec Králové: historie města: popis a průvodce, Hradec Králové 1927, s. 6.
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Karel MICHL, Hradec Králové - Menší Tábor, Hradec Králové 1958, s. 6.
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V roce 1423 zanikl hrad v Hradci Králové.
10
P. PRŮŠA, Hradec Králové ….
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Marie ŠECHTLOVÁ – Josef ŠECHTL, Hradec Králové: k sedmsetpadesátému výročí založení města a
třicátému výročí osvobození Sovětskou armádou v roce MCMLXXV, Hradec Králové 1976.
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Za třicetileté války přišlo město o 50 až 70% obyvatel, a to i v souvislosti s obsazením
města švédskou armádou, která ve městě vybudovala první moderní systém obrany. Tento
systém byl již koncipován na obranu proti moderním palným zbraním.12
Město zažilo menší stavební rozkvět po příchodu jezuitského řádu a založení biskupství
v roce 1664.13 „ Z osobností královéhradeckých biskupů si při přeměně architektonické
podoby města nejaktivněji počínali zbožný Němec Tobiáš Jan Becker (1701 – 1710) a
především jeho nástupce hrabě Jan Adam Vratislav z Mitrovic (1710 – 1721), který po
svém předchůdci dokončuje všechna nedostavěná díla: biskupskou rezidenci, kanovnické
domy a děkanství na náměstí, nedaleký seminář s kostelem sv. Jana Nepomuckého, kapli
sv. Klimenta při Bílé věži a sám iniciuje dva velké stavební podniky, totiž postavení velké
mariánské statue na náměstí a novostavbu kostela sv. Antonína na Mýtském předměstí,
zbořeného při josefínské přeměně města v pevnost.“14
Za vlády Josefa II. bylo rozhodnuto o výstavbě pevnosti. Nová bastionová pevnost ve
tvaru nedokonalé osmicípé hvězdy byla postavena podle návrhu Václava Pavlovského
s využitím prvků ze systému maršála Sébastiena Le Pestre de Vaubana, který kombinoval
obrané prvky s vodními toky.
Mýtské a Pražské předměstí bylo zbouráno, aby mohly být vybudovány fortifikační
budovy a hradby. Byla založena nová předměstí – Nový Hradec Králové, Kukleny,
Farářství a Pouchov. V rámci nové pevnosti a nových předměstí bylo přistoupeno
k výstavbě pevnostních mostů15. Před hradbami vznikly inundační plochy16 pro
zaplavení. Koryta řek byla zpevněna.
Již v roce 1778 byla pevnost uvedena do užívání, ale její výstavba trvala až do konce 18.
století, kdy byla zcela dokončena. Stavba pevnosti v Hradci Králové stála 90 000 000
zlatých, což v porovnání s ostatními pevnostmi je astronomická částka.17
Roku 1850 byla předměstí Hradce Králové osamostatněna a vznikly nové obce:
Malšovice, Slezské předměstí, Svobodné Dvory, Plotiště, Pouchov, Nový Hradec
Králové a Kukleny. K rychlejšímu rozvoji samotného města přispěla stavba železnice a
Marie BENEŠOVÁ, Salón republiky: moderní architektura Hradce Králové, Hradec Králové 2000, s. 9.
Jaroslav MIKAN, Vznik a počátky hradeckého biskupství. Hradec Králové 1946, s. 33.
14
Pavel PANOCH, Hradec Králové: průvodce po architektonických památkách od středověku do
současnosti, Praha 2015, s. 12.
15
Pozdější Moravský a Pražský most.
16
Záměrně mechanicky snížené plochy vhodné pro zaplavení v rámci obranyschopnosti.
17
Petr PRŮŠA, Hradec Králové ….
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zrušení zákazu výstavby v objektu pevnosti. V pevnosti tak mohly být postaveny nové
stavby, jako vodárny a nemocnice. Financování nových staveb bylo umožněno zejména
díky novému uspořádání voleného zastupitelstva, které disponovalo značným městským
majetkem. Samotné odpojení okolních vesnic bylo jen přínosem pro město, které již
nemuselo dohlížet a spravovat i tyto celky.
Po prohrané bitvě u Chlumu v roce 1866 ztratila pevnost svůj význam. V roce 1884 byla
zcela zrušena a mohlo dojít k odkupu vojenských pozemků a staveb, což se stalo v roce
1893. Vzhledem k zákazu staveb kolem městského jádra se naskytl vhodný prostor pro
úplně nový koncept stavby města. Velký problém představovaly inundační plochy, které
nebyly vhodné pro osídlení, neboť mohlo docházet k záplavám. Hradec Králové na konci
19. století představoval zvláštní sídelní uskupení, neboť se skládal z historického jádra,
které se nemohlo nijak rozšiřovat, kvůli hradbám, a pak z 15 samostatných osad v okolí.
V roce 1884 se poprvé přistoupilo k plánu regulace území bývalé pevnosti. Plán měl řešit
plochu o rozměru 169 hektarů. Podmínky projektu byly jasně zadané udržením jádra
města, včetně mostů a zeleně, a vytvořením zón, které jsou určeny pro obyvatelstvo,
průmysl, obchod a zónu pro odpočinek obyvatelstva – parky. Podmínky byly splněny jen
částečně, a proto nebyla udělena první cena za žádný přihlášený projekt. V průběhu
dalších let byly plány aktualizovány a předělávány, až 12. září 1908 byla vypsána nová
soutěž na regulační plán města. Mezi hlavní body patřila regulace obou hradeckých řek,
která přinesla zbourání starých kamenných mostů a dřevěných jezů.
Regulací prošly obě řeky, řeka Labe byla regulována v letech 1907 až 1911 a tok Orlice
byl regulován v letech 1907 až 1912. Regulace řek byla nutná vzhledem k špatnému
stavu koryt řek, kdy mohlo docházet k záplavám. V rámci nového pojetí města došlo
k vybudování nových mostů na území města Hradce Králové, ale i v okolních periferiích.
Po vyhlášení druhé soutěže o regulační plán byla v roce 1909 první cena udělena za
projekt „Velký Hradec“ autorů Josefa Šejny, Vladimíra Zákrejse a Václava Rejchla. Plán
byl koncipován do okružního systému kolem jádra města, podél kterého jsou vystavěny
veřejné budovy. Byla navržena výšková korekce historického jádra a zalesnění okolí.18
Autoři byli později pověřeni aktualizací projektu, který byl ještě stručnější a umožňoval
rychlejší výstavbu města.19
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V následujících letech se město rozrostlo pod taktovkou významných architektů Josefa
Gočára a Jana Kotěry. Oba architekti byli pozváni hradeckým starostou Františkem
Ulrichem, který si přál, aby město dostalo moderní tvář. Mezi první počin Jana Kotěry
patřil Okresní dům v secesním stylu. Městské muzeum bylo postaveno dle Kotěrovy
inspirace v dílech amerického architekta Franka Lloyda Wrighta.20 Mezi jeho další
významné architektonické počiny ve městě patří zdokonalení architektury a dekoru
Pražského mostu.
V roce 1905 začal v Hradci Králové působit Kotěrův žák – Josef Gočár, který se zasloužil
o další rozvoj v konceptu moderního města a moderní kultury. Josef Gočár navrhl
koncepci města v souznění s přírodou, což byl zásadní rozpor s vidinou ostatních měst,
která chtěla být v kontaktu s přírodou až „za městem“. Jeho plán z let 1926 až 1928 byl
zásadní pro vývoj Hradec Králové až do 40. let 20. století. Plán rozděloval město do pěti
lokací, oddělených zelenou plochou. Kotliny, které byly připravené pro zaplavení, byly
nově koncipovány do ploch pro zástavbu bytovými domy.21
Do vývoje Hradce Králové významně zasáhli architekti Oldřich Liska, Václav Rejch a
Jan Rejchl, kteří se podíleli na návrhu významných architektonických děl, jako je hlavní
nádraží nebo městské lázně.
K rozvoji města přispěl návrh realizace letiště pro vojenské účely, od roku 1925 byla
snaha o získání pozemků pro jeho stavbu. Nejvhodnější pozemky byly objeveny na území
Věkoš, Ruseku a Pouchova, tyto pozemky byly následně odkoupeny městem a od roku
1928 byly ve správě a pronájmu vojska, které zde vybudovalo zázemí pro 4. letecký pluk.
S vytvořením stálé vojenské posádky vzrůstal zájem města o vybudování dalších mostů
v Hradci Králové. Ve třicátých letech došlo k výstavbě Tyršova mostu, který výrazně
pomohl k rozvoji dalších částí Hradce Králové a zajistil lepší dostupnost letiště. Výstavba
nového mostu byla umožněna zejména zásluhou nového hradeckého starosty Josefa V.
Pilňáčka, který se stejně jako jeho předchůdce zasloužil o prosperitu a výstavbu Hradce
Králové.
V průběhu druhé světové války došlo k zastavení veškerých stavebních prací, byla
dokončena jen výstavba obytných domů. V období let 1941 až 1942 byl vytvořen nový
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P. PANOCH, Hradec Králové …, s. 318.
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regulační plán, jeho tvůrce byl prof. Ernst Bod.22 V roce 1942 se k Hradci Králové
připojily okolní obce.
Po skončení druhé světové války existovala snaha o navázání na Gočárův regulační plán.
Mezi jeho vizionáře patřili architekti František Bartoš a Josef Havlíček. Z jejich návrhu
vznikla nová část Hradce Králové – Labská kotlina, vybudována v letech 1947 až 1950.
Jako hlavní vizi měli návrh metropole, která by vznikla spojením s Pardubicemi s pomocí
plavebního kanálu, dálnice a železnice.23
Padesátá léta jsou spojována s četnou výstavbou panelových domů a sídlišť, která vedla
k rozvoji nových lokalit Malšovice, Labská kotlina II, Slezské předměstí a Orlická
kotlina. Z tohoto důvodu došlo k četné výstavbě mostních konstrukcí po Hradci Králové.
Jako první most byl postaven most U Soutoku v letech 1967 až 1974. Rok poté započala
výstavba druhého mostu – Labského, která skončila v roce 1974. Poslední vybudovaný
most na území Hradce Králové je Orlický most, dokončený v roce 1980.

22
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3. Mosty přes řeku Labe
V Hradci Králové je postaveno osm mostů přes řeku Labe. Mosty na řece Labi jsou
zdobné. Jejich výstavba probíhala zejména do 40. let 20. století.

3. 1. Kamenný most
Silnice mezi osadou Plácky, která spadala správou pod obec Plotiště nad Labem, a vesnicí
Věkoše byla postavena v roce 1781.24 V této době zde stál jen malý dřevěný mostek. Přes
tento mostek vedla ústupová cesta rakouské Severní armády.25
V roce 1910 byl vypracován návrh mostu, který by měl vést místo starého dřevěného
mostku. Stavba nového mostu byla svěřena firmě Františka Jiráska z Hradce Králové,
která měla postupovat dle návrhu prof. arch. Františka Sandera. „Starý dřevěný most
zbořil zednický mistr Šolc za 707 korun a uřezané piloty vytáhala firma Kress a Bernard
po pěti korunách za kus.“26 Stejná firma provedla úpravy toku Labe a další práce na řece.
Literatura uvádí jako roky dokončení stavby: 1910, 1911, 1912, 1913. Letopočet vytesaný
na jednom z pískovcových prstenců na pylonu uvádí rok 1911. Stavba mostu skončila až
28. dubna 1912, kdy proběhla kolaudace železobetonového mostu přes řeku Labe.27
Kamenný most na Pláckách je jednopólová stavba, postavená na dvou masivních pilířích,
kdy tvar mostu je půl elipsy. Oblouk mostu byl postaven z betonu a pro zpevnění celé
konstrukce byly použity ocelové pruty o průměru 30 mm.28
Rozpětí přemostění je jen 32,75 metrů. Celková délka mostu je 52,4 metrů. Šíře mostu je
proměnná po celé jeho délce. Ve vrcholu je jeho šířka nejmenší a poté se směrem ke
koncům most rozšiřuje. Povrch mostu byl postaven ze žulové dlažby a kamenných
obrubníků. Na mostě byly vytvořeny dva malé chodníky a jednoproudá vozovka.
Jako hlavní podpora mostu byly postaveny dva masivní železobetonové pilíře. Ochrana
mostních pilířů je zajištěna pomocí několika obkladů ze žulových bloků, které jsou
Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby,
Praha 2012, s. 36.
25
Kamila ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady,
elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další, Olomouc 2012, s. 18.
26
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2003, s. 48.
27
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28
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umístěny na vnitřní straně pilíře a chrání pilíř před vodou a ledem. Obložení sahá až 1,5
metrů nad hladinu vody a v roce 1994 sahalo o 0,5 metrů výše v důsledku zvýšené hladiny
řeky.29 Jeden žulový obklad je vysoký 0,6 metru a celková výše obložení na jednom pilíři
je 2,7 metrů, což znamená čtyři a půl bloku na jeden pilíř.
Celou délku mostu lemuje plné nízké zábradlí, které bylo postaveno z umělého kamene30.
Začátek zábradlí lze spatřit u vyšších pylonů, které se nacházejí na rozšířeném ústí vjezdu
mostu. Pylony jsou zapuštěny do země, nad povrchem lze spatřit prstencové články
z pískovce, které mají vrásčitý povrch. Dále pylon přechází na jemný povrch, který je ve
2⁄ přehrazen římsou, která lemuje celé zábradlí. Vrchol je osazen pískovcovou koulí o
3
průměru 80 centimetrů, umístěnou na podstavci.
Směrem ke středu mostu se nacházejí dva polosloupky, které jsou osazeny dvěma
pískovcovými koulemi. Polosloupky vystupují do boční vnější strany mostu jako
čtvrtkulaté konzole, jejichž spojnicí je vystouplý reliéf. Reliéf konzole byl vytvořen
z cihlového obkladu.
Zábradlí získává tvar sinusoidy až nad obloukem mostu. V každém nižším bodu
sinusoidy je umístěna pískovcová koule o průměru 60 centimetrů. První koule od začátku
mostu je na menším podstavci. Menších polokoulí je na mostu umístěno 18 kusů. Ve
vyšších bodech sinusoidy jsou umístěny železné vidlice. Tyto vidlice a kamenné
polokoule zajišťují ukotvení zdobného kování po celé délce mostu. Zdobné kování začíná
u vyšších pylonů, kde je zdobný šnek ukotven do příků.
Most byl postaven v secesním stylu a tomu odpovídá i samotná výzdoba mostu. Na
vnějších stranách mostu se nachází 9 ornamentů z každé vnější strany. První ornament od
začátku mostu tvoří mělké a kruhové niky. Niky lemuje po celém obvodu kouřová linie.
Dalších 7 následujících nik je elipsovitého tvaru a jsou viditelné pod každou vlnkou
sinusoidy zábradlí. Elipsovité niky rámuje zdobný zubořez.
V roce 1969 byl vypracován posudek na technický stav mostu. Most byl ve špatném
stavu, kdy se na mostním oblouku objevovaly trhliny. Z mostu zmizely i některé zdobné
prvky jako pět pískovcových koulí, a část ozdobného kování včetně zdobného šneka.

Archiv Technických služeb města Hradec Králové, složka: Kamenný most na Pláckách - prohlídka mostu
před rekonstrukcí z roku 1993.
30
Směs nadrceného pískovce a betonu slitá do formy.
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Výsledkem bylo doporučení, aby vzhledem ke stavu mostu byl omezen provoz
dopravních vozidel.31
Záznam v evidenčním listu z roku 1971 uvádí, že stav mostu byl na úrovni III., což
znamená stav dobrý.32 V roce 1994 byl stav mostu na úrovni V., tedy špatný. Bylo proto
nutné provést opravu mostu, která proběhla v letech 1997 až 1998. Projektová
dokumentace na opravu mostu byla vypracována již v roce 1994 firmou PRIS z Brna.33
Při rekonstrukci v roce 1997 až 1998 bylo stanoveno jako hlavní kritérium udržení
historické a estetické povahy mostu. Obrubníky z mostu byly očíslovány a následně
vráceny na přesné místo svého předchozího umístění. Místo ztracených ozdobných prvků,
pískovcových koulí nebo zdobného kování, byly dosazeny na původní místa repliky.
Zdobné prvky do omítky byly obnoveny. Na požadavek úřadu města Hradce Králové –
odboru kultury bylo použito původních žulových kostek a kamenných patníků.
Rekonstrukce mostu stála 7 miliónu Kč.
Dne 3. května roku 1958 byl most zapsán do seznamu kulturních památek.34
V dnešní době most výhradně slouží jako hlavní spoj mezi severními městskými částmi Plácky a Věkoše. Jeho úloha je nezanedbatelná v celém dopravním systému Hradce
Králové.
Zajímavostí je, že most je nazýván „Kameňák“. Most byl celý postaven ze železobetonu
a všechny kamenné dekorace jsou z umělého kamene.

3. 2. Železniční most
Původní Železniční most byl postaven přes řeku Labe v roce 1874. Most byl příhradové
konstrukce s mostovkou. V roce 1928 naplánovalo Ředitelství Československých
státních drah v Hradci Králové výměnu mostní konstrukce. O dva roky později přispělo
město Hradec Králové 18 250 korunami na vytvoření lávky při stavbě nového mostu.
Návrh nové horní stavby mostu a lávky byl vyprojektován v roce 1932 z peněžního
příspěvku města. Technická kancelář města Hradec Králové podala nesouhlas k
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Secesní most přes Labe na
Pláckách - evidenční list nemovité kulturní památky č.:4333 z roku 1969.
32
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Secesní most přes Labe na
Pláckách - evidenční list nemovité kulturní památky č.:4333 z roku 1971.
33
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Kamenný most na Pláckách – rekonstrukce
mostu z roku 1994.
34
Evidenční číslo v Ústředním seznamu kulturních památek: 41909/6-4537.
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financování návrhu mostu z prostředků zaslaných městem. V následujících letech
nemohlo být přistoupeno k rekonstrukci, Ředitelství Československých státních drah
nemělo dostatečné finanční zajištění pro realizaci. K výměně mostní konstrukce bylo
přistoupeno až v roce 1939. Pro výměnu horní stavby bylo nutné postavit ocelové lešení
vedle původní stavby, aby bylo možné ocelovou konstrukci sesunout. Práce pokračovaly
až do ledna roku 1940, kdy byla stavba dokončena nákladem 1 225 000 korun. Při celkové
výměně mostní konstrukce v roce 1939 byla vyměněna celá horní stavba mostu, kdy dolní
stavba byla zachována původní z roku 1874.35
Současný most je složen z původní dolní stavby dvou kamenných pilířů. Horní stavba
byla doplněna ocelovou obloukovou konstrukcí s Langerovým nosníkem. Jedná se o
jediný most v Hradci Králové, který má spojené oblouky. Ocelová konstrukce byla
vyrobena v roce 1934 a byla postavena z ocelových trámů, plechů a příhrad. Celá
konstrukce je spojena pomocí nýtů. Bylo využito nosných nýtů zajišťujících větší stabilitu
mostu.
Spojení nové horní stavby a původní stavby je provedeno pomocí ložisek, na jedné straně
jsou pevná stolicová ložiska, na druhé straně jsou ložiska pohyblivá, a to pomocí tří válců
na každé straně. Šířka obou pilířů je stejná 7,6 metrů, ale délka dříku opěry je na jedné
straně 2,7 metrů a na druhé straně jen 2,15 metrů. Pod ložisky jsou uloženy kvádry o
výšce 0,8 metrů na obou stranách pilíře, místo mezi nimi je vyplněno menšími kvádry o
výšce 0,4 metru. Směrem po proudu řeky mají pilíře 2 metry dlouhá kamenná křídla. Ve
směru proti proudu je pilíř napojen přímo na lávku mostu, kde se připojuje ke kamenným
schodům vedoucích z valu mostu.
Most je vzhledem ke své malé šířce jen jednokolejový. Povrch mostu je vytvořen
z ocelových plátů a kolejí. Povrch v kolejišti je osazen rýhovaným plechem s oválnými
výstupky o síle 5 mm. Koleje jsou postavené na dřevěných mostnicích, které jsou
uchyceny k ocelové konstrukci mostu. Mostnice jsou z tvrdého dřeva a jsou opatřené
sponami proti štěpení. Na celou konstrukci bylo využito 92 kusů mostnic. Mostovka byla
vytvořena pomocí příhradové konstrukce.
Ocelové zábradlí mostu je nízké. Je postaveno na ocelové zídce, na jedné straně tvoří
společné zábradlí i pro lávku mostu. Lávka mostu má zábradlí ocelové, tvořené

Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární číslo 2415, číslo
jednací 665, karton 574.
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z ocelových sloupků, do kterých jsou vsazena ocelová pole s příčnými pruty. Zábradlí
mostu je v současnosti silně zkorodované a bez protikorozní ochrany.
Lávka je upevněná na konzolích k hlavnímu nosníku mostu. Její konstrukce je z oceli,
výplň je zajištěna pomocí prken o tloušťce 50mm. Na vnějším zábradlí lávky je osazeno
plastovou rourou s kabely.
Dne 8. března 1924 zaslalo zastoupení dělnictva v Hradci Králové a přilehlých oblastí
žádost o zřízení nové lávky u stávajícího železničního mostu. Tato lávka by byla zřízena
pro snadnější dopravu dělnictva do továren a dělnictvo by nemuselo využívat železniční
most nebo vzdálenější Pražský most na Eliščině nábřeží. Ředitelství státních drah navrhlo
stavbu lávky provést při plánované výměně železničního mostu. Částka na stavbu lávky
byla vypočtena na 50 000 Kč, ale vzhledem k dalším nákladům na osvětlení a údržbu byla
celková výše ještě o 30 000 Kč vyšší. O příspěvek na lávku byly požádány všechny velké
podniky v Hradci Králové a okolí. Vzhledem k finanční situaci začala stavba lávky až
v červnu roku 1939, při stavbě mostu a lávky byla postavena obě schodiště mostu
z kamene.36
V roce 1984 byla provedena protikorozní ochrana ocelové konstrukce. V roce 2005 byla
provedena rozsáhlejší oprava mostu, kdy byly doplněny chybějící nýty, v mostovce byly
nýty nahrazeny šrouby. Nahrazování nýtů šrouby poškozuje historickou hodnotu mostu,
který pak není v původním stavu. Další rekonstrukce mostu byla provedena v roce 2007,
kdy došlo k výměně podlahy lávky mostu. Při této rekonstrukci byla položena nová prkna
a byla natřena kostra lávky.37
V dnešní době je most v docela dobrém stavu, kromě koroze na všech ocelových prvcích.
Pilíře jsou ve výborném stavu, kdy dochází jen k průsakům, kvádry pod ložisky jsou
znečištěné, ale v pořádku. Křídla pilířů jsou bez nedostatků.
Mostu se vžil název „Železňák“.

SOkA HK, f. AMHK, inv. č. 2415, č. j. 665, kart. 574.
Archiv Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, složka: Železniční most ve Věkoších –
prohlídka mostu z roku 2013.
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3. 3. Labský most
Se stavbou Labského mostu bylo počítáno již při stavbě Tyršova mostu. Ale most nemohl
být realizován vzhledem k malé zástavbě a musel by být postaven druhý most přes
Piletický potok. Město uvažovalo o stavbě Labského mostu nejdříve v 60. letech 20.
století.38
V místě dnešního Labského mostu most nikdy předtím nestál. V rámci výstavby
Gočárova okruhu byl vyprojektován Ing. Jiřím Hejnicem most, který mohl být
zakomponován do výstavby okruhu.
Druhá mostní soustava byla postavena v rámci Gočárova okruhu mezi lety 1972 až 1974
závodem Stavby silnic a železnic národní podnik Hradec Králové (SSŽ). Bylo nutné
realizovat dva mosty vedle sebe, aby byla umožněna budoucí plynulá doprava. Bylo
využito podobného řešení jako v případě mostu U Soutoku, kde byly umístěny dvě mostní
konstrukce vedle sebe.
Byla postavena soustava dvou stejných mostů o třech polích se vzpěradlovou podpůrnou
konstrukcí. Tento typ konstrukce byl stejný jako u mostu U Soutoku. Labský most byl
postaven s rozdílným rozpětím mostních polí, kdy první pole je o délce 18,5 metrů,
středové pole je o délce 46 metrů a nejkratší pole je o rozsahu 13 metrů.39
Dolní stavba byla vytvořena ze vzpěr, pro každý most byly postaveny čtyři vzpěry ve
tvaru desky o proměnlivé tloušťce 0,3 metrů až 0,6 metrů, délce 9,62 metrů a proměnlivé
výšce 4,54 metrů až 4,86 metrů. Pro uchycení opěr bylo nutné použít hluboké piloty.
Mostovka byla vytvořena z monolitického betonu, který zajišťuje dostatečnou pevnost.
Most prošel několikrát rekonstrukcí.40
Vizuální stav mostu je dobrý, ale pod poli, kde vede nábřežní komunikace, jsou umístěné
podpůrné ocelové konstrukce, které značí, že most potřebuje rekonstrukci. Tuto
rekonstrukci by bylo vhodné vyřešit primárně, protože se jedná o jeden z nejvytíženějších
mostu v Hradci Králové.

Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární číslo 2416, číslo
jednací 666, karton 574.
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Oficiální název mostní konstrukce je Labský most I. a Labský most II., dříve se mosty
jmenovaly most Antonína Zápotockého I. a most Antonína Zápotockého II.

3. 4. Most přes bývalý Piletický potok
Nejmenší most v Hradci Králové byl navržen v roce 1911 prof. arch. Františkem
Sanderem. Stavba mostu probíhala až do roku 1914, kdy tento malý most překlenul
koryto Piletického potoka. Most sloužil pro pěší přechod přes Piletický potok, v 70. letech
byl tok Piletického potoka přesměrován a původní koryto potoka bylo zasypáno. Piletický
potok byl odkloněn v rámci výstavby Gočárova okruhu.41
Jedná se o betonový obloukový most. Most byl postaven s betonovými parapetními
zídkami. Upevnění mostu je na masivních patkách, které jsou skryty v nábřeží. Přední
strana mostu je zdobnější. Obě strany jsou zakončené zdobnými pilony, od kterých
stoupají po zídce římsové tvarovky směrem ke středu mostu. Nad obloukem mostu je
zvýšená zídka a v ní elipsovitý tvar, který je vyplněný zdobnou mříží. Na vrcholu mostu
je umístěn oválný dekor. Zadní strana je bez dekoru, jedná se o plné betonové zábradlí,
jehož výška je proměnná od 0,6 do 0,8 metru. Délka mostu je 19,95 metrů, kdy je
přemostění 12,5 metrů. Na šířku má most 2,7 metrů.42
V roce 2015 bylo přistoupeno k opravám mostu, který už se delší dobu nacházel
v dezolátním stavu. Mezi hlavní problém mostu patřila trhlina v 1⁄4 rozpětí oblouku,
která byla přes 2⁄3 délky mostu. Oprava trhlin byla provedena pomocí speciálních spon.
Opravou prošly zídky a vozovka mostu, která byla dříve pokrytá obyčejným asfaltem. Po
opravě má most novou vozovku z mozaikové dlažby. Mozaiková dlažba je podle dekoru
využitého na Eliščině nábřeží. Při opravě byla osazena lomová dlažba na svahové
kužely.43 Ozdobné prvky byly znovu vytvořeny podle historických fotografií. Cena za
rekonstrukci mostu byla 2 600 000 Kč.44

Jaroslava DIVIŠOVÁ (edd.), Encyklopedie města Hradce Králové, Hradec Králové 2011, s. 348.
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mostu z roku 2015.
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44
Veronika SKŘIVANOVÁ, Stoletý most opravují podle historických fotek, Hradecký deník, č. 65 (2015),
s. 3.
41
42

19

3. 5. Tyršův most
V místě Tyršova mostu působil převozník, který se po postavení Tyršova mostu přemístil
k dnešním Jiráskovým sadům.
Nutnost nového mostu byla dána především velkou zátěží pro Wilsonův most45, který byl
na řece jediným pro automobilovou dopravu. Technologické plány na nový most
vyhotovila pražská firma Ing. Dr. Fifka, Ing. Moravec. Estetické řešení pro most
vypracoval prof. arch. Josef Gočár, který navrhl i okolí mostu, aby korespondovalo
s připravovanou stavbou Galerie moderního umění. V rámci architektonické úpravy,
navrhl zábradlí mostu i schodiště na nábřeží. V původním plánu bylo uvažováno o
svedení schodiště vedle mostu, v dnešní době je schodiště svedeno vedle nábřežní
zídky.46
Inspirace mostu byla nalezena v dnes již strhnutém Trojském mostě v Praze, který byl
konstrukčně stejný. V přípravných fázích byly porovnávány parametry ocelové
konstrukce a železobetonové konstrukce. Technická kancelář městka Hradce Králové
doporučila železobetonovou konstrukci. Železobetonová konstrukce byla méně náročná
na údržbu. Zcela byly odmítnuty stavby s klouby.
Pražská firma byla vybrána pro stavbu mostu, zejména pro svou vysokou odbornost a
nejmenší náklad na vyhotovení prací na mostu. Stavba mostu probíhala od 1. záři 1932,
kdy započaly první výkopové práce. Stavba celé mostní konstrukce byla dokončena 25.
6. 1933, kdy byl most předán městu. Pro stavbu mostu byla získána finanční podpora od
státu a zbytek financí byl získán prodejem městských pozemků.47
Podle návrhu byl postaven most o dvou polích, kdy větší pole je přes řeku Labe a menší
je přes nábřežní komunikaci. Větší hlavní pole o délce 40 metrů bylo vytvořeno ze dvou
železobetonových oblouků. Mezi oblouky byl vymezen dvoumetrový technický prostor.
Menší oblouk byl postaven ze železobetonu. Provedení stavby s otevřeným rámem je
zcela unikátní. Most musel být postaven z betonářské výztuže, který zajišťovala větší
nosnost mostu. Menší pole je o délce 6 metrů. Mostovka byla postavena jen z tenké
železobetonové desky. Povrch mostu je pokryt asfaltovým povrchem, podle dobových

Dnešní Pražský most.
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fotografií byla na chodnících Tyršova mostu položena mozaiková dlažba. Šířka celé
mostní konstrukce je 16 metrů.
Stabilitu mostů zajišťují dva pilíře na nábřeží a vetknutá podpěra v nábřežní zdi. Pod
mostem byly vytvořeny dvě místnosti, které byly v průběhu let pronajímány, zejména
zájmovým sdružením48.
V roce 1996 byla provedena rekonstrukce mostu, jednalo se o další rekonstrukci
hradeckých mostů, která měla zvýšit jejich nosnost. V rámci úpravy byl most vyztužen
předpjatými lany.49

3. 6. Pražský most
Na místě dnešního Pražského mostu stál dříve pevnostní most, který začali stavět v roce
1767, a byl dostavěn v roce 1768.50 Jednalo se o pevnostní most o 8 polích a jeho šířka
byla 4 metry.51 Most byl postaven s holandskými stavidly. Vzhledem k malým otvorům
docházelo k velkému zadržování vody i bez využití stavidel. Při demontování původního
mostu byla objevena deska s latinskými nápisy, které dokládají, že stavba mostu začala
10. srpna 1767 a byl postaven za vlády císaře Josefa II. Latinský text obsahoval seznam
jmen těch, kteří byli u pokládání základního kamene Pražského pevnostního mostu.52
Pevnostní most byl zbourán v roce 1909, před stavbou nového mostu.
Současný Pražský most byl postaven mezi lety 1910 a 1912.53 Pro jeho stavbu bylo
rozhodnuto zejména vzhledem ke zvednutí hladiny Labe, které bylo způsobeno regulací
břehů řeky prováděné firmou Kress a Bernard.54 Most byl postaven na základě projektu
spolupráce firmy Marky, Broumovský & Schulz z Hradce Králové a městské technické
kanceláře z Hradce Králové.55 Hradeckým starostou JUDr. Františkem Ulrichem56 byl
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požádán prof. arch. Jan Kotěra o zlepšení architektonického a estetického ztvárnění
mostu. V roce 1912 byl most dostavěn do nynější podoby. Dle návrhu prof. arch. Jana
Kotěry se na mostu realizovaly další dekorativní prvky, aby ocelový most nebyl tak
nevýrazný. Obě předmostí mostu byla doplněna o slavnostní obloukové kandelábry.
Prostřední pilíř mostu byl osazen na obou stranách mísami z bronzu. K mostu byly
dostavěny čtyři kiosky, směrem do města byly postaveny dva větší oválné a na straně u
starého města byly postaveny dva menší kulaté kiosky. Na začátku i konci mostu byl
postaven zdobný ocelový půloblouk.
Most byl původně postaven jako dvoupólový, kdy v hlavním ocelovém poli byl středový
kloub, zajišťující hybnost celé mostní konstrukce. Při rekonstrukci v roce 1991 byl
odstraněn středový kloub mostu. Nynější most tvoří dva oblouky, větší ocelový a menší
železobetonový a půlkruhově zaklenutý. Ocelový oblouk byl postaven z ocelových
traverz poskládaných do příhrad. Příhrady byly postaveny do čtyř řad, kdy vnitřní dvě
řady byly volně poskládány za sebe, krajní řady jsou zesílené s využitím příhrad i ve
vodorovné poloze, příhradová konstrukce je zachycena na čtyřech ocelových obloucích,
které se klenou přes koryto řeky. Povrch ocelové klenby je mírně vyvýšen.
Menší železobetonový oblouk je na obou stranách ohraničen kamenným obložením, které
je až do výše vrchní kamenné římsy, která přímo navazuje na kamenné zábradlí. Obložení
mírně zasahuje i do podmostí. Volný prostor mezi obložením středového pilíře je vyplněn
kvádry z fasády, které jsou rozčleněny drážkou do přesných tvarů a navazují na ozdobný
kámen v přímé lince. Vrchní ozdobná část pilíře je oddělená kamennou římsou. Vrchní
část byla vybudována z kamene, kdy byla vytvořena dekorativní vrcholová část pomocí
nárožní bosáže a kamenných hranolů s plastickou výzdobou, na kterou navazuje bronzová
římská mísa. Šířka pilíře je 3,84 metrů. Oblouk je zvýrazněn obloukovou římsou, která je
omítnuta fasádou. Trojúhelníky mezi obloukovou římsou a vrchní římsou jsou vyplněny
betonem. Zábradlí je kamenné, jsou do něho vsazeny litinové hvězdice. Hvězdice byly
využívány v zábradlí po celé délce nábřeží od jezu Hučák po Tyršův most. „Labské
nábřeží v blízkosti Pražského mostu lemuje litinové zábradlí se stejným motivem, jaký má
zábradlí v Praze u mostu Legií přes Vltavu.“57 Zábradlí přechází i na nábřežní pilíř, kde
bylo postaveno také z kamene, ale výplň je již pískovcová a jen do 75% výšky výplně
zábradlí.
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Stabilitu mostu zajišťují tři pilíře. Velký hlavní ocelový oblouk je podpírán vetknutým
pilířem v nábřežní zdi a nábřežním pilířem. Vetknutý pilíř není rozpoznatelný od nábřeží,
ve které je začleněn. Vetknutý pilíř byl postaven z železobetonu a kamene. Menší vedlejší
oblouk je podpírán dvěma pilíři, kdy středový pilíř je společný pro obě pole. Krajní pilíř
byl i u malého mostního pole vetknut do nábřežní zdi a byl postaven ze železobetonu a
kamene.
Větší kiosky byly postaveny na oválném půdorysu. Ze základů vychází po celé délce
pilastry, které navazují na kamennou římsu, na které navazují pokračující pilastry a tvoří
další zmenšující patro kiosku. Nad nimi je menší dřevěná základna s okénkem, která nese
plechovou střechu. Každý kiosek má dvoje dveře, naproti sobě. Dveře jsou vloženy do
kamenných rámů. Každý kiosek má dvě obdélníková okna a jedno menší čtvercové.
Menší kiosky byly postaveny na kulatém půdorysu, ze základů vyrůstá válec s pilastry.
Na válec navazuje římsa. Nad ní se nachází kamenná atika s pilastry. Mezi pilastry jsou
osazeny měděné desky s reliéfní výzdobou. Od kiosků je svedena menší sestupná zídka
s kamennou římsou směrem k nábřeží. Je zakončena kamennou základnou, na které se
tyčí ocelová konstrukce stožárku.
Vytvoření kiosků mělo ukazovat moderní a středověkou tvář města, větší kiosky byly
utvořeny do moderního stylu a vzhledu. Menší kiosky připomínají středověkou tvrz.
Délka velkého oblouku je 40,71 metrů, délka menšího oblouku 6,26 metrů. Celková délka
mostu je 50,84 metrů.58 Povrch mostu je vytvořen z litého asfaltu. Jedná se o
dvouproudou silnici. Pro každý směr existuje jeden pruh o šířce 4 metrů. Na obou
stranách se nacházejí 2,5 metrů široké chodníky pro chodce.
Na mostu byly položeny koleje pro tramvajovou dopravu. Vzhledem k využívání
autobusové dopravy v Hradci Králové bylo od tramvajové dopravy upuštěno a v roce
1932 při rekonstrukci došlo k odstranění tramvajových kolejí.59 Josef Gočár
s tramvajovou dopravou počítal ještě ve svém regulačním plánu z let 1926 až 1928.
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V roce 1982 byl vypracován posudek na stav mostu.60 Stav mostu byl vyhodnocen jako
dobrý.61 V roce 1988 byl vypracován další posudek, který označil stav mostu jako špatný.
Zejména byla narušena jeho statika. Bylo předloženo několik variant rekonstrukce mostu,
ale i jeho úplné zničení a nahrazení novým moderním mostem nebo využití skeletu
Pražského mostu, na který by byl osazen nový most. Stavba nového mostu by byla
provedena v místě Pražského mostu nebo by byl Pražský most zachován pro pěší průchod
a nový most by byl postaven vedle jezu Hučák. Později bylo rozhodnuto o kompletní
rekonstrukci Pražského mostu, kdy jeho původní konstrukce byla upravena do nynější
podoby. Rekonstrukce započala v roce 1991, kdy most musel být kompletně „odstrojen“,
ocelové části byly očištěny a znovu nalakovány. Hlavní část rekonstrukce spočívala
v nahrazení mostovky za novou železobetonovou, která byla přímo spojená s hlavní
nosnou ocelovou konstrukcí, a v odstranění středového kloubu, který se nacházel ve
středu většího mostního pole.62 Krajní klouby v ocelovém poli byly zachovány.
Rekonstrukce náplavky v roce 2012 zasáhla i do okolí Pražského mostu, ke kterému
přibylo z každé strany nové schodiště, ale musela být narušena nábřežní zeď, která byla
částečně zbourána. V roce 2016 bude provedena oprava dvou kiosků Pražského mostu,
další fáze oprav proběhne v roce 2017. Kiosky budou opraveny podle plánů prof. arch.
Jana Kotěry z roku 1910, aby získaly původní podobu, zejména bude opravena barva
fasády, okna a dveře. Město Hradec Králové získalo dotaci z Ministerstva kultury, která
pokryje 85% nákladů, které jsou odhadovány na necelé dva miliony Kč.63
Pražský most byl několikrát za svoji existenci přejmenován. V roce 1916 byl pojmenován
po arciknížeti Karlovi. Jméno amerického prezidenta Wilsona most získal v roce 1918.
Za druhé světové války byl most přejmenován na Pražský most, tento název byl používán
již pro původní pevnostní most. Ihned po válce je zpětně přistoupeno k jménu Wilsonův
most. Poslední přejmenování přišlo v roce 1953 a most získal dnešní jméno Pražský most.
Jedná se o jeden z nejznámějších hradeckých mostů, který je významný zejména
zdobnými prvky od významného architekta Jana Kotěry.
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Most byl již 3. 5. 1958 zapsán do seznamu památek64.

3. 7. Jez Hučák s hydroelektrárnou a mostem
Předchůdce dnešního mostu byl pevnostní stavidlový jez s mostem a v blízkosti byla i
vodárna. Jejím úkolem bylo přečerpávat vodu kolem města z řeky Labe pro účely a
potřeby města. Umístění jezu bylo o 150 metrů výše proti proudu. Jez byl opatřen
drážkami pro vsunutí stavidel, a mohl plnit stejnou funkci jako hráz, pro obranu města.65
Zbořen byl v roce 1908.
Železobetonový most se segmentovým jezem a hydroelektrárnou byl postaven mezi lety
1909 až 1911. Technický návrh jezu a elektrárny zhotovil prof. Ing. Karel Novák,
architektonická úprava byla vypracována podle návrhu prof. arch. Františka Sandera ve
spolupráci s Dr. Ing. Františkem Jiráskem.
Stavba vodního díla byla svěřena několika podnikům, které měly rozdílné pracovní
povinnosti. Podnikatelství betonových staveb Dr. Ing. František Jirásek zajišťovala
dodávku betonových kleneb. Pražská akciová strojírna Adamov dodala a postavila
železné konstrukce. Celkové práce na jezu a elektrárně zajistila firma Kress a Bernard
z Prahy.66
Betonování stavby začalo v roce 1909, v tomto roce se také začala upevňovat strojní
zařízení. Hydroelektrárna byla zamýšlená s parní rezervou, a proto zde byly upevněny
dva kotle s topeništěm a dva parní stroje.67 V roce 1910 byla spuštěna hydroelektrárna,
osazená třemi vertikálními Francisovými turbínami. V roce 1911 byla celá stavba
dokončena. Její stavba stála 1 480 000 korun.68
Kvůli nedostatečnému výkonu hydroelektrárny byla několikrát změněna strojní technika.
První změna přišla v roce 1912, kdy byla dosazena turbína o síle 1 500 HP do parní
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části.69 Ve dvacátých letech se přešlo ke kompletní výměně a modernizaci strojního
zařízení. Modernizací prošlo veškeré vybavení hydroelektrárny.
Dne 11. června 1940 provedlo ředitelství pro stavbu vodních cest prohlídku mostu
s hydroelektrárnou. Prohlídka byla shledána jako neuspokojivá, turbíny nebyly mazány,
takže mohlo dojít k jejich rozsáhlému poškození. Na řetězech jezu byla vytvořena vrstva
usazeného maziva, která bránila jeho plnému používání. Konstrukce jezu nebyla pokryta
ochranným nátěrem a docházelo ke korozi celé stavby. Městský úřad napravil pochybení
a byla ustanovena kontrolní skupina, která prováděla pravidelnou revizi mostu, jezu a
vybavení hydroelektrárny. V témže roce bylo přistoupeno k rekonstrukci mostu a
hydroelektrárny. Rekonstrukce byla nutná, protože mohlo docházet k „podemletí“ celé
stavby. Rekonstrukci provedla firma Bratři Josef a František Novák podnikatelství staveb
v Hradci Králové pomocí uložení ocelového systému Larsen70 do dna řeky a to do
hloubky 6 až 7 metrů. Systém byl uchycen do opukového podkladu pod dnem řeky.71
Od roku 1946 nebyly již parní kotle využívány a v roce 1956 byly zcela demontovány. 72
Do původní koncepce hydroelektrárny byly zasazeny kvůli nepředvídatelnému toku
Labe.
Most o třech polích, byl postaven na čtyřech pilířích, z toho dva jsou nábřežní. Dvě pole
jsou dlouhá každé 18 metrů, třetí pole zabírá hydroelektrárna. Jedná se o tři
železobetonové oblouky, na kterých je upevněna vozovka. Mezi oblouky jsou kamenné
pilíře, které jsou vystouplé proti směru toku řeky. Oblouky jsou zvýrazněné římsou. Nad
římsou jsou oválné ornamenty, které jsou umístěny mezi sloupky, které navazují přímo
na sloupky od zábradlí. Šířka mostu je 4,95 metrů. Celková délka mostu je 56 metrů.
Na pilířích byly postaveny budky pro řízení jezu. Prostřední budka je podlouhlého
obdélníkového tvaru. Boční strany jsou dekorované stejně jako oblouky, při použití
oválných dekorací. Z každé strany jsou tři tovární okna, kdy prostřední okno je větší.
Okna jsou nakloněna dozadu. Střecha je ocelová. Přední strana má schody, vchod je
obložen cihlovým reliéfem. Nad vchodem je římsa, nad kterou je umístěn štít
s prohloubeným oválem, kolem kterého je třináct bodů. Štít je zdoben cihlovými
V. VALCHÁŘOVÁ, Industriální topografie …, s. 25.
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trojúhelníky a celý je obtažen římsou. Budka u levého kraje proti proudu řeky je méně
dekorativní. Je oválného tvaru, obvod je dekorován do 2⁄3 elipsovitými tvary, zbývající
1⁄ je po obvodu doplněna továrními okny. Rohy budky jsou doplněny o kamenná madla.
3

Střecha je nižší, plechová. Třetí budka pro ovládání jezu je přímo zakomponovaná do
budovy elektrárny. Její dekor je vytvořen pomocí oválů v omítce, nad nimi jsou tovární
okna, která jsou nakloněná, nad nimi je menší ocelová stříška. Na budku byl osazen
balkónek, vytvořený ze zábradlí, které je rámové a vnitřek byl vyplněn pilonky, ze
zábradlí vychází delší pilony, které nesou dřevěnou konstrukci. V budkách je umístěno
ovládání jezu.
Budova elektrárny je v secesním stylu, její hlavní dominantou je věž, na které jsou
umístěny hodiny a znak města Hradce Králové. Pro budovu hydroelektrárny bylo využito
řezného cihlového zdiva. Okrasné prvky z pískovce a plastických omítek dotváří
dokonalý vzhled. Budova hydroelektrárny má tvar písmene L. V rámci odstranění parních
kotlů přišla hydroelektrárna o svůj komín.
Vozovka mostu byla vytvořena pomocí dlažebních kostek, na pravé straně je vozovka
vytvořená z odnímatelných panelů a doléhá přímo k zábradlí mostu. Na druhé straně je
mezi zábradlím mostu a vozovkou mezera po celé délce. Mezery přetíná kotvení zábradlí,
které je ukotveno k vozovce mostu.
Zábradlí mostu bylo postaveno z betonových podstavců a betonových sloupků. Je
doplněné o ocelové kování. Ocelové kování je podobného vzoru jako na kamenném
mostu na Pláckách. Podstavce se směrem k prostřední budce zvyšují a za budkou se zase
snižují až ke konci mostu. Na druhé straně je zábradlí mostu vyřešeno obdobně, ale
v místech budky je zdobný sloup s lucernou.
V 90. letech 20. století prošel most velkými úpravami, byly odstraněny dekory a barva
mostu i hydroelektrárny. Dekor byl následně znovu obnoven z původních návrhů.
Rekonstrukce trvala 6 let. V roce 2012 byla rekonstruována fasáda hydroelektrárny a byla
položena nová střešní krytina z měděných plechů.
Most byl již 3. 5. 1958 zapsán do seznamu památek73
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3. 8. Most U Soutoku
V průběhu dvacátého století se nacházelo v místech dnešní stavby mostu U Soutoku
několik mostních staveb. Nejprve, v roce 1926, zde byl zřízen přívoz pro zavážení
materiálu do nové nemocnice. Po dvou letech byl zřízen přívoz pro občany města Hradce
Králové a blízkého okolí. Za druhé světové války byl postaven provizorní nelegální
pontonový dřevěný most, který měl být stržen a nahrazen přívozem. V roce 1945 byl
pontonový most stále v provozu.74 Od roku 1948 do roku 1967 zde stála soustava mostů
typu Bailey Bridge. Mostní soustava nesla označení Most brigádníků.75
Ing. Karel Dahinter vypracoval v roce 1966 návrh železobetonového mostu o třech
polích, který měl překlenout řeku Labe.76 Vzhledem k šířce plánovaného okruhu bylo
nutné projektovat dva identické a samostatné mosty vedle sebe. Mosty byly postaveny
jako první v rámci výstavby hradeckého Gočárova okruhu. Jejich stavba probíhala od
roku 1967 až do roku 1971. Stavbu mostu provedl národní podnik Silnic a železnic Praha.
Při stavbě mostů bylo nutné řešit problém s naplaveninami štěrku, a proto bylo využito
hlubokých pilotů.77 Hlavní pilíře byly založeny pod zemí, kdy nadzemní část tvoří jen 0,8
metrů silné a 7,5 metrů dlouhé železobetonové panely, tvořící vzpěradlovou konstrukci
mostu. Využití vzpěradlové konstrukce bylo nutné vzhledem k velkému, 92 metrů
dlouhému překlenutí mostu. Při stavbě mostů bylo využito nové technologie, použité do
té doby jen u Nuselského mostu. Technologie využívala přepjatého betonu, který se stavěl
pomocí skruží, ocelových podpěr, které byly vybudovány pod budoucí mostní konstrukcí.
Skruže zajišťovaly dostatečnou podpěru pro vybudování bednění pro vkládání
předpjatých tyčí a lití betonu.78
Mostní konstrukce jednoho mostu je tvořena ze tří polí, dvě menší 16 metrů dlouhá pole
byla postavena pro překlenutí komunikace na nábřeží, velké středové pole o délce 62
metrů bylo postaveno pro překlenutí toku řeky Labe. Mostovka tvořená z celého rámu
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mostu byla postavena jako sdružená konstrukce ze tří částí, hlavní část je dvoukomorová,
kdy boční stěny komor byly postaveny z předpjatého betonu. Hlavní nosná část mostu je
dutá. Šířka mostu je 12, 86 metrů, dohromady je soustava mostů široká 25,9 metrů, kdy
mosty byly postaveny 1,8 metru od sebe.79
Spodní konstrukce jednoho mostu je tvořena ze dvou pilířů na každé straně břehu. Pilíře
jsou volně zapojené do mostovky mostu bez využití standardních ložisek, spojení je
vytvořeno pomocí kloubu, který zajišťuje dostatečnou hybnost mostu. Mosty jsou
ukotveny na opěrách.
Povrch mostu je uspořádán do dvou jízdních pruhů o šířce 9,5 metru. Vozovka je pokrytá
živičným povrchem.
V roce 1992 a 1993 byla provedena rekonstrukce obou mostů, mosty nebyly v dobrém
statickém stavu a docházelo k tvorbě prasklin. Ke zpevnění mostovky bylo použito
ocelových kabelů, které byly volně uchyceny v komorách mostu. Do mostu bylo
umístěno 72 metrů ocelového kabelu o průměru 19 centimetrů.80 Rekonstrukce proběhla
ve dvou fázích, při první byl v roce 1992 opraven most blíže k nemocnici a v roce 1993
byl opraven most blíže k soutoku.
Do roku 1990 byl most pojmenován Obránců míru, následně přejmenován na současný
název.81 Most má lidový název „most U Nemocnice“.
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4. Mosty přes řeku Orlici
V Hradci Králové bylo postaveno pět mostů přes řeku Orlici. Jejichž zdobnost není tak
velká jako u mostů na řece Labi. Jejich výstavba probíhala konstantně po celé 20. století.

4. 1. Moravský most s hydroelektrárnou
Předchůdcem Moravského mostu byl pevnostní kamenný most, rozdělený na čtyři pole.
Podporu mostu zajišťovaly tři pilíře o šířce 3 metry. Mostovka byla postavena ze dřeva.
Pilíře měly v sobě drážky na vedení holandských stavidel, která způsobila, že se z toku
Orlice stal vodní příkop a řeka mohla zaplavit inundační plochy.82
Stavba samotného mostu s jezem započala v roce 1910 a byla ukončena v roce 1914 s
již funkční hydroelektrárnou, která se začala stavět v roce 1913.83
Moravský most s hydroelektrárnou byl navržen prof. arch. Františkem Sanderem ve
spolupráci s prof. Ing. Karlem Novákem.
V průběhu stavby byla zřízena dřevěná lávka, která zajišťovala přechod pěších. Lávka
byla postavena dále proti proudu řeky Orlice, naproti Borromeu. Po skončení stavby
Moravského mostu byla lávka stržena.84 Úpravy toku řeky Orlice byly prováděny
podnikatelství Kress & Bernard.85 Ocelová konstrukce mostu byla vyrobena a postavena
podnikem Ruston – Broumovský a firmou Spojené strojírny bratří Prášilů.86
Jedná se o železobetonový most, který je propojen s malou vodní elektrárnou. Je
rozdělený na tři pole, z toho jsou dvě pole železná, třetí je železobetonové a je na něm
postavena budova hydroelektrárny. Železná pole mají šířku 18 a 20 metrů.87 V mostu byla

Zdeněk DOUBEK, Mosty v Hradci Králové, historický vývoj, technické parametry, zajímavosti, in:
Zpravodaj: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1999, s. 12.
83
Kamila ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ – Jiří, ŠÍR, Technické památky České republiky: mosty, železnice,
přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další, Olomouc 2012, s. 17.
84
Jiří KRÁTKÝ, Místo zbořeného postavili nový: Moravský most, jenž v současnosti prochází rekonstrukcí,
zbudovali v roce 1914, Hradecké noviny, Roč. 3, č. 174 (1994), s. 8.
85
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský most
s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 29446/6 – 4538 z roku 2005.
86
Vladislava VALCHÁŘOVÁ, Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby, Praha
2012. s. 26.
87
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský most
s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4538 z roku 1983.
82

30

vytvořena vorová propust o šířce 6,5 metrů a dvacetimetrové stavidlové jezy. Celá
konstrukce byla uchycena pod mostovku.88
Stabilitu mostu zajištují dva vetknuté pilíře v nábřeží a dva hranolové obdélníkové pilíře,
které jsou zakončeny půlkruhově. Pilíře jsou obloženy kamenem. Vrcholy pilířů jsou
zakončeny prosklenou kabinou s ovládáním jezu.
Celková délka mostu je 53,70 metrů.89 Dopravu na mostu zajištuje dvouproudová silnice
a na každé straně chodník pro pěší. Vzhledem k rozšíření silnice bylo možné ještě vymezit
dva menší pruhy pro cyklisty na každé straně. Silnice je asfaltová, chodníky také.
Chodníky jsou orámovány patníky.
Budova hydroelektrárny je umístěna na pravé straně po proudu Orlice. Původní
hydroelektrárna byly osazena dvěma spirálovými Francisovými turbínami. Výkon
elektrárny byl 2 000 000 kWh (103 Wh). Vyprodukovaná elektrická energie byla svedena
kabely na Velké náměstí, kde dodávaly energii do elektrických pouličních lamp.
Stavba skoro čtvercového půdorysu má tři patra. Exteriér budovy byl postaven v odkazu
na prvky zbořené Moravské brány v kombinaci s velkými továrními okny. Na budově
jsou vyznačené arkády. Střecha budovy je stanového tvaru, ve svém vrcholu s malým
hranolovým nástavcem se stanovou střechou, kde dříve byla lucerna.90
Strana směrem k vozovce mostu, je třiosá. Přízemní patro je osazeno dvěma velkými
továrními okny, která jsou rozdělena na menší okénka. V pravé části se nacházejí dveře
se štukovou výzdobou. Mezi přechodem pater je postavena římsa, která je nesena
konzolemi. První patro je osvětlováno pomocí sedmi středních oken, mezi okny jsou
kanelované pilastry. Mezi patry je další římsa. V posledním patře jsou jen dvě okna
směřující spíše k levé straně. V této ose jsou opět využity kanelovaných pilastrů. Střecha
je oddělena římsou a je bez vikýře.
Levá strana směrem k řece je opět rozdělená na tři patra. Přízemí je rozděleno kabinou
od jezu, na volných stranách jsou dvě dlouhá okna, která se nacházejí ve dvou třetinách
rozseknuta římsou. Patra rozděluje římsa. V prvním patře jsou tři půlkruhové zaklenuté
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šambrány. Nad nimi je římsa oddělující patra. Poslední patro tvoří tři okna, která jsou
oddělená kanelovanými pilastry. Na této straně je ve střeše vikýř s půlkruhovým oknem.
Pravá strana k dnešnímu hokejovému stadionu má tři patra s vikýřem ve střeše. Přízemí
je tvořeno devíti na výšku protaženými okny. Na římsu jsou postaveny půlkruhově
zaklenuté šambrány, které jsou částečně vyplněny okny ve třech řadách. Okna jsou
uzpůsobena zakřivení půlkruhu. U levého okna je abnormalita s kratší délkou jednoho ze
tří oken. Na římse jsou v posledním patře usazená tři střední okna. V tomto patře je
využito kanelovaných pilastrů.
Hlavní strana hydroelektrárny je po proudu řeky. Na této straně je největší využití
dekorativních prvků. Přízemí je osazeno čtyřmi okny, jedno menší tovární se nachází na
levé straně a uprostřed stěny je velké a dlouhé tovární okno, které je obklopeno dlouhými
úzkými továrními okny. Trojúhelníkový štít přesahuje horní patra budovy, kde vrchol
vystupuje ve druhém patře mezi druhým a třetím oknem z pravé strany. Druhé patro je
postaveno se třemi středními okny. V patře jsou využity pro dekoraci kanelové pilastry.
Střecha je bez vikýře. Většina říms prochází po celém obvodu budovy.
V letech 1922 a 1926 byl jez zasažen povodněmi. V roce 1926 povodeň zapříčinila ucpání
jezových otvorů a došlo k zaplavení blízkého okolí.91 Na základě těchto zkušeností byl
vypracován projekt, který měl zdokonalit ruční ovládání jezu, které bylo příliš pomalé.
Rekonstrukce mostu byla uskutečněna vzhledem ke špatné finanční situaci a válečnému
stavu v letech 1951 až 1956.92 Při rekonstrukci byl postaven nový stavidlový jez, vorová
propust byla zrušena. Pilíře mostu byly osazeny prosklenými kabinami a byly opraveny
nábřežní zdi, které byly již poničené a nutně potřebovaly rekonstrukci. Opravy a
vylepšení na mostu prováděla hradecká firma Ingstav.93 V rámci této opravy byly
vyměněny spirálové Francisovy turbíny za výkonnější Kaplanovy turbíny.94
Další rekonstrukce mostu proběhla v roce 1993 až 1994, kdy došlo k hlavní změně, a to
rozšíření mostu o 2,9 metrů.95 Při rekonstrukci byl celý most zvednut a zkontrolován,
chodníky byly vyměněny, neboť byly v dezolátním stavu. Ložiska mostu byla
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zkontrolována a vadná byla vyměněna. Bylo vyměněno pět železných nosníků, které byly
zničeny. Most byl opraven podle požadavků památkové péče.
Hydroelektrárna byla postavena s vidinou tramvajové dopravy v Hradci Králové.
Realizace tramvajové dopravy měla být podle návrhu firmy Křižík.96 Později bylo od
projektu upuštěno a došlo 1. prosince 1928 k zavedení Autodráhy města Hradce
Králové97.98
Most s hydroelektrárnou byl zapsán do seznamu kulturních památek.99
Most zajištuje silniční dopravu a pěší dopravu mezi starým centrem města a novými
periferiemi města – Moravské předměstí, Třebeš a Malšovice.100
Pěší doprava byla částečně utlumena postavením lávky přes Orlici v roce 2012, která
zajistila snadnější komunikaci mezi budovami Univerzity Hradec Králové.

4. 2. Malšovický most
Malšovický most tvoří v současné době hlavní spojnici mezi starým městem a Novým
Hradcem Králové. Tato spojnice byla důležitá i v předchozích dobách, kdy na stejném
místě byl brod, později dva dřevěné mosty.101 S výstavbou nového mostu se nepočítalo,
protože pro stejné účely a pro stejnou trasu byl určen most, který stál na místě dnešního
Moravského mostu. Dostupnost Malšovic byla možná jen za pomocí přívozu, a tak bylo
nutné přistoupit k výstavbě nového dřevěného mostu postaveného v roce 1784. Ke stavbě
ocelového příhradového mostu došlo v roce 1889, kdy byl postaven most o třech
polích.102 Stabilitu mostu zajišťovaly dva kamenné oválné pilíře v řece Orlici. Při poklesu
hladiny řeky je možné spatřit bývalé pilíře. Ocelový most se nacházel oproti současnému
o 10 metrů výše proti proudu řeky.103
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Současný Malšovický most byl postaven v letech 1925 až 1926 podle návrhu Ing. Karla
Herzána.104 Postaven byl železobetonový obloukový most s mezilehlou mostovkou.
Stavba nového mostu byla nutná vzhledem k rozvoji obcí Malšovice a Nový Hradec.
Jedná se o zajímavou konstrukci, kdy mostovka je nesena dolní polovinou mostu, ale
zároveň je protnutá obloukem mostu, který tvoří horní část mostu. Využívání
železobetonu bylo novou technologii, která dokonale kombinovala schopnosti betonu a
železa, a to přejímání tlaku a zachycování tahu.
Most byl postaven ve funkcionalistickém slohu a tomu odpovídá jeho strohá zdobnost.
Oblouky mostu jsou mohutné, na každé straně jsou zakončeny dobetonovanou zídkou,
která nese vysoké betonové sloupy s polygonálními lampami. Dnes jsou na sloupech
osazeny kopie původních lamp. Ve vnitřní straně je oblouk podepřen šesti hranatými
železobetonovými závěsy105. Závěsy nesou veškerou váhu mostovky. Tloušťka oblouku
není po jeho délce konstantní, od vrcholu oblouku se postupně zvětšuje k podpěrám
mostu. Oblouky mostu se mírně otvírají směrem k řece, kdy oblouky při protínání
mostovky jsou mírně vybočeny z vybetonovaných zídek. Chodníky jsou umístěné na
vnější straně oblouků mostu, zábradlí je zdobné.
Spodní stavba mostu byla postavena ze dvou masivních nábřežních pilířů. Tvar pilířů je
do písmene U, z kterého volně vycházejí dva oblouky mostu. Mostovka je přímo
posazená na vrcholu pilíře, čímž je dosaženo ještě větší stability mostu. Z
architektonického pohledu se jedná o nejzajímavější mostovku v Hradci Králové.
Chodníky mostu jsou upevněny na konzolích přímo k mostovce, mostovka je zdobně, ale
i účelně žebrována. Žebrování je po celé délce i šířce mostovky.
Malšovický most patří k menším mostům v Hradci Králové, celková délka mostu je 59
metrů, přemostění jen 43,2 metrů. Celková šířka je 14,2 metrů a šířka vozovky 7,8
metrů.106
V roce 1944 byl most upraven pro jeho destrukci v rámci ústupu německého vojska, ale
záchytné koše pro trhaviny nebyly využity.107 V následujících desetiletích nebyla nutná
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rekonstrukce mostu, až v roce 1988 byla navržena kompletní rekonstrukce mostu.108
Nejprve bylo nutné vypracovat technický návrh mostu, původní byl ztracený.
Rekonstrukce mostu byla naplánovaná na roky 1992 až 1993.109 Realizována byla v roce
1993.110 Byla provedena kompletní rekonstrukce Malšovického mostu, při které došlo
k obnažení železobetonové konstrukce mostu. Poškozený beton byl odstraněn a byl
nahrazen novým. V rámci rekonstrukce musela být zvýšena nosnost celého mostu.
Dopravní podnik města Hradce Králové projevil zájem o dopravní spojení, které by vedlo
přes Malšovický most. Most však nebyl bohužel konstruován na přejezdy těžkých
kloubových autobusů a trolejbusů. Pro zvýšení nosnosti byl využit systém zpevnění celé
konstrukce pomocí předpjatých ocelových tyčí. Zapuštění tyčí se provedlo pomocí
vyvrtaných děr v konstrukci mostu, takto bylo dosaženo vyšší nosnosti mostu. V rámci
tohoto kroku nastala zajímavá situace, kdy došlo ke kombinaci železobetonové
konstrukce s prvky předpjatého betonu111.112 Při rekonstrukci nedošlo k poškození mostu,
ani neutrpěl jeho vzhled, ale bylo nutné ho celý omítnout.
Prvotní pojmenování mostu bylo Masarykův, později bylo přistoupeno k jeho
přejmenování na dodnes používaný název Malšovický.113 Most je lidově nazýván „most
U Staré Nemocnice“.
Po 23 letech od celkové rekonstrukce most není ve staticky špatném stavu, ale u horní
stavby dochází k odloupávání izolační vrstvy. Most je také vzhledem ke své světlé barvě
cílem sprayerů.

4. 3. Orlický most
V roce 1909 bylo uvažováno o postavení nové hydroelektrárny s mostem na toku Orlice.
Nový most se měl nacházet mezi nynějším Orlickým mostem a Slezským jezem. Plán
nové hydroelektrárny byl pečlivě rozkreslen i s nákresem turbín ve strojovně a výpočty
pro tok vody. Bylo uvažováno o mostu o třech polích, dvě větší pole po 20 metrech a
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jedno menší se šířkou 9,7 metru pro hydroelektrárnu, které mělo být rozděleno pilířem,
aby mohly být umístěny dvě turbíny. Hydroelektrárna byla projektována Technickou
kanceláří věnného města Hradce Králové, ale nebyla nikdy realizována.114
V místě Orlického mostu nestál žádný most, ale od roku 1925 bylo uvažováno o stavbě
dřevěného mostu, který měl být postaven o 250 metrů výše proti proudu řeky Orlice. Byl
vypracován projekt na provizorní, traverzový, dřevěný most s délkou 44 metrů a šířkou 4
metry. Městský úřad Hradce Králové se zavázal k přispění dřeva na stavbu, ale
v pozdějším rozhodnutí doporučil stavbu mostu z trvanlivějšího materiálu, který by měl
lepší vlastnosti než dřevěný most. Uvažovaná stavba mostu se města Hradec Králové
přímo nedotýkala, protože do roku 1942 byly obce Malšovice a Slezské předměstí zcela
samostatné. Bylo uvažováno o využití armády pro stavbu mostu. V roce 1937 byl
vytvořen druhý plán mostu o délce 56 metrů a celkové částce za stavbu ve výši 1,7
miliónu korun českých, ale ani ten nebyl realizován a první most postavený o 250 metrů
proti proudu řeky byl provizorní Bailey Bridge.115
Poslední silniční most vybudovaný v Hradci Králové v rámci dostavby Gočárova okruhu
byl postaven národním podnikem Stavby silnic a železnic Hradec Králové (Praha) mezi
lety 1978 až 1980.116 Do roku 1988 byl most bez názvu, byl veden jen pod evidenčním
číslem stavby117.118
Orlický most je architektonicky a technologicky zajímavý most, obsahující dva totožné
mosty, mající společnou spodní podpůrnou stavbu. Oba mosty mají tři pole, pod krajními
většími poli je vedena místní komunikace, pod prostředním malým polem teče řeka
Orlice. Mezi mosty je mezera.
Tvar dvojitého písmene T v konceptu mostu je jasně viditelný. Tento koncept zajišťoval
zajímavé využití vzniklého prostoru pod většími krajními poli a zaručuje velkou stabilitu
mostu. Krajní podpěry mostu jsou obestavěny svahovými kužely, zajišťujícími větší
stabilitu.
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Vzhledem k vysoké vytíženosti mostu byly použity hluboké piloty pro uchycení pilířů.
Pilíře mostu jsou z monolitického betonu119, který je pro své vlastnosti ideální volbou pro
výstavbu vysoce zatížených staveb.120 Jejich stavba byla provedena na kraji koryta řeky
a jejich povrch musí být značně izolovaný, aby nedošlo k poškození pilířů. Pilíře jsou
dlouhé 9 metrů a 2 až 3 metry široké, jedná se o mohutné pilíře s vysokou nosností. Na
krajních podpěrách jsou přímo navázána křídla ze železobetonu.121
Mostovka byla postavena z prefabrikátů122, kdy každé pole je tvořeno z vlastních
prefabrikátů a nedochází k překrývání do dalších polí. Pro stavbu větších krajních polí
bylo využito standardních prefabrikátů o délce 30 metrů, šířce 1,15 metrů a výšce 1,4
metrů. Pro stavbu menšího prostředního pole bylo využito prefabrikátů o délce
nestandardních 21 metrů, šířce 1,15 metrů a výšce 1,4 metrů. Pro jedno pole bylo nutné
položit 9 kusů prefabrikátů vedle sebe, tím byl vytvořen základ pro mostovku.
Prefabrikáty jsou odizolované, aby nemohlo docházet k zatékání do konstrukce mostu.
Každé pole je opatřeno ložisky, chová se tak zcela samostatně. Mostovka byla potažena
betonem a poté litým asfaltem. Oba mosty mají dva jízdní pruhy a pruh pro pěší. Celková
délka mostu je 81 metrů a šířka 9,75 metrů, z toho 3,6 metrů zabírá chodník pro pěší.123
Na mostu bylo použito standardního 1,1 metru vysokého ocelového zábradlí.
V roce 2009 začaly přípravy na průběh nutné rekonstrukce Orlického mostu. Most byl v
dezolátním stavu, zejména na odkrytých částech, jeho stav byl ohodnocen hodnotou 7, a
to jako velmi špatný. Na mostu se začaly objevovat drobné praskliny, přes které
docházelo k narušování celé mostní konstrukce. V roce 2014 bylo přistoupeno ke
kompletní rekonstrukci mostu. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě fáze, kdy při první
byl opraven první most blíž mostu Bailey Bridge, při druhé fázi byl opraven druhý most
blíž Malšovickému mostu. Tento krok byl zcela logický, aby nebyla narušena dopravní
situace na hradeckém Gočárově okruhu, který je velice vytížen. S fázemi oprav bylo
počítáno již při prvních plánech rekonstrukce. Při opravě bylo nutné odstranit veškerý
materiál z mostovky, most byl očištěn až na prefabrikáty. V další fázi byly očištěny pilíře
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mostu, na které byly nutné nanést znovu vrstvu izolace a betonu. Pod prefabrikáty byla
zkontrolována ložiska, která bylo nutné očistit. V rámci závěrečných prací byl most
natřen a bylo upraveno okolí mostu i se svahovými kužely. 124 Rekonstrukce byla
ukončena ke konci roku 2014.
Existence Orlického mostu měla vliv na další rozvoj města, a to zejména v 80. letech 20.
století, kdy došlo k výstavbě Moravského Předměstí.125 Výstavba mostu byla spjata také
s výstavbou několika křižovatek, neboť bylo nutné dokončený okruh propojit s okolními
periferiemi. Zároveň se jedná o technickou stavbu, která má přímou souvislost
s významným dopravním a v České republice jedinečným dílem, kterým Gočárův okruh
je.

4. 4. Bailey Bridge
Mezi hradecké mosty patří most spojující městské části Malšovice a Slezské Předměstí.
Jedná se o železný ženijní most, který byl sestrojen podle patentu britského úředníka
Donalda Baileyho126. Donald Bailey působil jako úředník britského ministerstva války.127
Navrhl nový systém ženijního mostu. Most se dostal do výroby v USA a byl později
využit po celém světě. Bailey byl za svůj návrh povýšen v roce 1946 do šlechtického
stavu.128
Samotný systém ženijního mostu byl uveden do provozu již za druhé světové války v roce
1943. Královéhradecký most byl vyroben v roce 1944. V roce 1947 Místní národní výbor
zažádal na Zemský národní výbor o dvouproudový most.129 Jednoproudový most typu
Bailey Bridge získaný v rámci pomoci UNRRA130 byl postaven v Hradci Králové v roce
1949.
Stavba mostu byla provedena standardním způsobem používaným ženijními oddíly.
Ocelové příhrady byly postupně spojovány pomocí trnů do dlouhé řady. Nedokončenou
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mostní konstrukci bylo nutné upravit do správné polohy, aby byla přímo rovně proti
betonovým pilířům. Konstrukce musela být nadlehčena. Byly pod ní vsunuty válce, které
zajišťovaly dostatečnou mobilitu pro přesun konstrukce. Na břehu řeky byla postavena
rampa, která měla zajistit dostatečný náklon konstrukce, aby nedošlo k její destabilizaci.
Na druhé straně byl připraven nákladní vůz s navíjecím mechanismem, který zajišťoval
sílu, která konstrukci přetáhla až na druhý břeh. Samotná konstrukce musela být neustále
dostavována, aby nedošlo k destabilizaci celé stavby. Po zachycení stavby mohlo dojít
k položení vozovky mostu.131 Systém stavby mostu je tak jednoduchý a univerzální, že
pro stavbu mostu stačí jen čtyři velikosti montážních klíčů a z příhrad je možné postavit
strážní věž nebo rameno jeřábu.
Pro alternativní způsob stavby lze využít nákladní vozidlo, které tlačí mostní konstrukci
přes řeku, a to v případě, že těžká technika nemá přístup na břeh řeky, odkud by bylo
možné most přitáhnout pomocí navíjecího mechanismu.
Systém Bailey Bridge je postaven na principu využívání již utvořených svařovaných
příhradových prvků, které se na sebe napojují a vytvářejí boční stěny mostu. Stěny jsou
propojeny ocelovými příčníky. Příhradový prvek je tvořen ze dvou protilehlých
ocelových profilů, které jsou mezi sebou spojeny dalšími profily do tvaru kosočtverce,
takto je vytvořen obdélník vyplněný dvěma kosočtverci s hmotností 260 kg a rozměry
3,15 metrů na délku, 1,55 metru na výšku a 0,18 metru na šířku. 132 Příhradové díly se
mohou napojovat vedle sebe, a tím vznikne jednořadý, dvojřadý nebo trojřadý systém
mostu. Příhradové díly se mohou také sestavovat na sebe, obě možnosti vedou ke zvýšení
nosnosti mostu. Standardní nosnost mostu je 40 až 70 tun. Po stavbě byla nosnost mostu
uváděna jen 10 tun, po rekonstrukci v roce 2000 nosnost klesla jen na 5 tun.133 Ze systému
Bailey byl v 70. letech vyvinut vylepšený systém Acrow, který už nevyužívá příhrad, ale
jen trámových trojúhelníků, které se do sebe libovolně napojují.134
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Pro označení verze mostu je využíváno písmene X, které zachycuje počet řad příhrad, a
písmeno Y, které zachycuje počet pater příhrad, finální verze zápisu je X/Y.135 K
nejčastějším variantám mostu patří verze 2/1, což znamená dvojřadý s jedním patrem.
Délka mostů i šířka jsou dány prostředím, kde má být most vybudován. Standartní šířka
vozovky mostu je 3,28 metrů, a to vzhledem k délce příčníků, celková šířka mostu může
být různá vzhledem k různým šířkám řad příhrad. Most v Hradci Králové je unikátní,
protože byl postaven ze dvou verzí mostu, od břehu mostu do betonových podpěr je most
ve verzi 1/1, od betonových podpěr se most rozšiřuje na verzi 3/2. Stabilitu mostu
zajišťují čtyři betonové podpěry a pevné ukotvení v břehu řeky. Most má tři pole, obě
kratší pole jsou v délce 9,78 metrů a prostřední pole má délku 45,78 metrů.136 V rámci
bezpečnosti je vhodné využívat verzi 2/1 do délky 15 metrů mostního pole a ve verzi 2/2
do délky 36 metrů mostního pole. Vzhledem k délce mostního pole v Hradci Králové bylo
nutné využít vrstvení příhrad, aby bylo dosaženo dostatečné bezpečnosti. Nejdelší most
typu Bailey Bridge byl postaven v Itálii, jeho délka byla 302 metrů a skládal se ze sedmi
polí.137
První vozovka mostu byla vytvořena z dřevěných prken, později byla nahrazena
kovovými deskami, na kterých je asfaltový povrch.138
První rekonstrukce mostu byla provedena v 70. letech 20. století, kdy došlo k úpravě
vozovky mostu. V 80. letech 20. století došlo k její úplné výměně. Vzhledem ke
stížnostem na hlučnost mostu došlo v roce 1982 k jeho uzavření pro silniční dopravu,
vjezd motorových vozidel je na most zakázán dodnes.139
Poslední rekonstrukce mostu byla provedena v roce 2000, kdy most prošel kompletní
rekonstrukcí. Most byl zcela rozložen, poté byl kompletně očištěn a natřen. Z mostu byly
odstraněny boční lávky, které byly zbytečné. Mostovka byla vyměněna za ocelové pláty,
které lépe zajistí menší hlučnost mostu. Betonové podpěry byly opraveny.140 V poslední
etapě rekonstrukce byl most znovu složen do původní podoby. Rekonstrukci provedla
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firma SDS Exmost Brno a trvala déle než dva měsíce. Technické služby města Hradce
Králové zajistily kompletní financování, které činilo 7 milionů a 157 tisíc korun.141
Před stavbou mostů byl v těchto místech převozník až do roku 1945.142 Bailey Bridge byl
považován za dočasný most143, po postavení Orlického mostu byla silniční doprava
převedena, ale most zůstal stále v používání.144
Most je místními nazýván „Klapák“ nebo „Bouchák“, tyto názvy se vážou k jeho
typickému zvuku bouchání, když přes most jezdí vozidla.
Bailey Bridge v Hradci Králové je rozhodně památka, která stojí za zachování, protože
podobných mostů nestojí v České republice mnoho. Most by měl být také zachován jako
pocta druhé světové válce, v níž byl most často nasazen a značně urychlil dobytí Němci
obsazené Evropy a Afriky.
Zajímavostí je i to, že firma Bailey Bridges, Inc. stále působí na trhu a své mosty stále
staví po celém světě.

4. 5. Most plukovníka Šrámka
První dřevěný most spojující Svinary a Svinárky byl postaven v roce 1869, ale byl
několikrát poničen, a proto bylo nutné postavit nový most, který by nebyl tak snadno
zničitelný.145
Konstrukční plán ocelového mostu byl vytvořen v Pražské mostárně. Stavbu provedla
firma Broumovský, Schulz a Sohr. Konečná cena mostu byla 112 036 korun, kdy cena
byla postupně několikrát zvyšována zejména kvůli zvýšení nosnosti celé konstrukce. 146
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V roce 1907 byl postaven nový ocelový most, který spojoval obec Svinary147 a Svinárky.
Obce byly sloučeny až v roce 1949 a od roku 1985 se Svinary staly součástí Hradce
Králové.148 V rámci stavby mostu byla postavena příjezdová cesta k mostu.
Konstrukce mostu je tvořena ze dvou ocelových polí se středovým pilířem. Ocelové pole
mostu bylo vytvořeno pomocí ocelových příhrad, které jsou uspořádány do přímořadu149.
Příhrady tvoří stěny mostního pole. Jejích rozměry jsou 360 centimetrů na délku i šířku.
Mostní pole nejsou spojena příhradami, je tak umožněna lepší dynamika mostu. Ocelová
ložiska mostu jsou umístěna na obou stranách pole, aby se každé pole mohlo samostatně
pohybovat. Mostovka byla vytvořena z podélných ocelových trámů, příčných ocelových
trámů a mostnice. Ocelová mostnice byla vytvořena z ocelových traverz, kterých bylo
využito více než 120 na jedno pole mostu. Povrch mostnice byl pokryt asfaltem.
Pro stavbu horní stavby mostu bylo využito tradiční kovářské techniky nýtování, kdy bylo
využito nosných nýtů150, které jsou uzpůsobeny pro mostní konstrukce. Samotné nýtování
mostních konstrukcí se liší od nýtování standardních staveb, a to v množství nýtů, kterých
musí být na zatížená místa využito více. Na Šrámkově mostu bylo využito více než 12 000
nýtů.
Pro stabilitu mostu byla vybudována soustava dvou podpěr a středového pilíře. Mohutné
podpěry zajišťují stabilitu mostu z obou břehů. V řece byl vybudován kamenný oválný
pilíř zajišťující stabilitu obou mostních polí. Podpěry mostu byly postaveny z kamenných
bloků a betonu. Celková délka mostu je 72 metrů, obě pole měří 36 metrů. Šíře mostu je
5,06 metru.151
V průběhu let byl most několikrát udržován pomocí konzervace barevnými laky a byly
doplňovány ocelové nýty. Při rekonstrukci byla na mostní konstrukci připevněna ocelová
příhradová lávka.152
V roce 2012 byl na most vypracován posudek. Jeho stav byl ohodnocen stupni 5 a 7.
Mostovka a ocelové příhrady byly v havarijním stavu. Podpůrné prvky byly ve špatném

V roce 1379 první zmínka o obci Svinary.
Dostupné z: http://www.svinary.org/historie-obce, [citováno k 19. 6. 2016].
149
Uspořádání příhrad vedle sebe do jedné linie.
150
Nýty, které mohou být namáhány více než obyčejné nýty.
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Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka – mostní list
z roku 2005.
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Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka – mostní list
z roku 2009.
147
148

42

stavu. Kompletní rekonstrukce byla shledána jako nerentabilní a bylo přistoupeno k
nahrazení celé mostní konstrukce za novou.153
V průběhu příprav a analýz pro nový most byl podán návrh na prohlášení mostu za
kulturní památku.154 V roce 2015 nebyl most prohlášen za kulturní památku.155 S tímto
rozhodnutím nelze souhlasit, jedná se o nejstarší most v Hradci Králové, ocelové mosty
jsou v dnešní době raritou, která postupně uvolňuje místo moderním mostům. Mezi hlavní
odpůrce prohlášení mostu památkou byl jeho vlastník Správa a údržba silnic
Královéhradeckého kraje a Povodí Labe, státní podnik. Povodí Labe považuje most za
hrozbu z důvodu zadržování vodního toku.
Koncept nového mostu čerpá z nedostatků stávajícího mostu. Most bude širší a dovolí
projetí dvou vozidel naráz. Nosná konstrukce bude podepírána jen dvěma piloty, střední
pilíř u stávajícího mostu zadržoval vodní tok a naplavené nečistoty. Nový most umožní
projetí nákladních vozů, které však mohou ohrozit chráněné kulturní památky156 ve
Svinarech.
Návrh nového mostu je projektován jako jednopólový most s využitím Langerova
trámu157. Mostovka bude upevněna k oblouku mostu pomocí závěsných lan, která budou
napnutá mezi mostovkou a obloukem mostu. Stabilita mostu bude zajištěna pomocí
hlubinných pilotů a zapuštění oblouku do břehu řeky. Dojde k úplnému odstranění
původního mostu, kdy nebude využita ani dolní stavba původního mostu.158
Celková šířka nového mostu bude 10,5 metrů, kdy pro vozovku bude využito 7 metrů a
zbývající podíl bude využit na široký chodník. Celková částka za nový most bude 35
miliónů Kč.159
Magistrát města Hradce Králové chce umístit stávající most přímo v centru města. Mezi
vybrané lokality patřila lokalita u Kongresového centra Aldis a lokalita u Borromea, obě

Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka –
dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2012.
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Jan PRUŠKA, Komplikace. Ze svinarského mostu chtějí kulturní památku, Hradecký deník, č. 69
(2015), s. 1.
155
Jan PRUŠKA, Chátrající svinarský most míří do šrotu, není památka, Hradecký deník, č. 213 (2015), s.
1.
156
Kulturní památka venkovský dům č.: 2; 22; 31.
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Jednoduchý obloukový most s mostovkou.
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Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka –
dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2012.
159
Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka –
dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2012.
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lokality ale nemohou být využity, u kongresového centra bude postavena nová lávka a u
Borromea se nachází v řece pozůstatky historického jezu.160
Most je z nýtované konstrukce, která může být náchylná na celkové rozložení, je proto
vhodnější most převést po celých polích, ale vzhledem k délce 36 metrů bude i tento úkon
velice složitý. Při vyndání původních nýtů dojde k jejich zničení z důvodu rozřezání. Při
sestavování mostu v nové lokalitě bude využito nových nýtů, které už nebudou autentické
a zcela jistě nebudou zhotoveny pomocí kovářské techniky. Nýtování vymizelo již v 30.
letech 20. století a bylo nahrazeno svařováním nebo využíváním šroubů a matic. Přesun
mostu bude nákladný z důvodu nutné rekonstrukce a jeho nevýhoda ve středovém pilíři
se opět projeví i na novém místě.
Mostní konstrukce byla projektováno podle mostu postaveného v Dobřichovicích ve
středních Čechách, kde byl vybudován již v roce 1897. Zbořen byl v roce 1990 ze
stejného důvodu jako hradecký most, byl totiž ve špatném stavu. Ke stavbě nového mostu
byly využity pilíře původního mostu, a tak byla zachována spodní stavba mostu.161
Své jméno získal most podle rodáka ze Svinar plk. Bohumila Jana Šrámka162.

Michaela ZUMROVÁ, Lávka bude. Růst začne za rok a půl, Hradecký deník, č. 122 (2016), s. 1.
Dostupné z: http://idobnet.cz/dobrichovice-si-pripomnely-most, [citováno k 18. 6. 2016].
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Plukovník Bohumil Jan Šrámek (1896 – 1946) byl ruský legionář a člen odboje za druhé světové války.
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5. Úloha mostů v architektuře města po roce 1900
Úloha mostů v architektuře města Hradce Králové se vyvíjí po celé 20. století. Vývoj lze
klasifikovat do tří etap, kdy v každé etapě prochází podoba mostů značnou estetickou a
architektonickou proměnou a mění se úloha mostů od účelné a zároveň zdobné až po
výhradně účelnou funkci. Tyto proměny jsou dány vývojem architektonických slohů a
výtvarných stylů, používaného stavebního materiálu, stavebních technologií, ale i
vývojem potřeb obyvatel.

5. 1. První etapa vývoje úlohy mostů v architektuře města (1900 – 1920)
První etapa vývoje mostů započala na počátku 20. století a pokračovala až do konce první
světové války. Město Hradec Králové bylo na vrcholu své prosperity. Architektura byla
celkově podporována a z města se stal „Salón republiky“. Do města byli zváni význační
architekti a došlo ke stavbě architektonicky nejvýznamnějších mostů. Významným
kritériem návrhu mostu byla jeho zdobnost, most musel reprezentovat město.
V tomto období byl u hradeckých mostů využíván secesní sloh. Jeho představitelem byl
v Hradci Králové prof. arch. František Sander. Všechny jeho hradecké stavby jsou
provázány viditelnými dekorativními prvky. Dekorativní prvky z Kamenného mostu na
Pláckách byly využity u všech pozdějších staveb. Přední stěna mostu přes bývalý
Piletický potok má stejný tvar vlny jako zmiňovaný most, na konci mostu byly použity
podobné zdobné tvarované prvky. U jezu Hučák s mostem a hydroelektrárnou byl využit
dekor elips a drobného ocelového kování ve tvaru šneků na zábradlí mostu. U
Moravského mostu s hydroelektrárnou bylo využito elips pro dekor a využití
dvoubarevného provedení budovy hydroelektrárny. Jeho tvorba dokázala, že i technické
stavby jako mosty a hydroelektrárny se mohou stát významnými architektonickými díly.
Kotěrova estetická úprava Pražského mostu byla přínosná ve vytvoření vstupní brány do
starého města, která je symbolizována ocelovými oblouky. Návrh kiosků jako součásti
mostu byl revoluční – odraz moderního města v architektuře větších kiosků a odraz
tradičního středověkého města v malých kioscích se stal předobrazem budoucího vývoje
města, kde kolem starého středu vyroste nové moderní město.
Nevznikají jen architektonicky významné stavby, stavba mostu plukovníka Šrámka byla
čistě technické účelové dílo, bez zdobných prvků. Je zajímavostí, že ačkoli městské části
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Věkoše i Plácky nebyly v době stavby Kamenného mostu součástí Hradce Králové, byl
zde vystavěn právě pozoruhodný Kamenný most.
Stavby nových mostů vznikají v místech původních mostů. Město není ještě tak
rozvinuté, aby bylo nutné stavět v nových lokacích.
Došlo k vývoji stavebního materiálu, již nebývá využíváno dřevo, které není tak odolné
jako ocel nebo železobeton, který si hradečtí architekti tak oblíbili.

5. 2. Druhá etapa vývoje úlohy mostů v architektuře města (1925 – 1940)
Druhá etapa vývoje mostů odpovídá období od poloviny dvacátých let do roku 1940.
V tomto období se v Hradci Králové projevuje zejména nový architektonický sloh
funkcionalismus. Funkcionalismus klade především důraz na účelnost stavby.
V Hradci Králové vznikají nové mostní stavby – v roce 1925 Malšovický most, v roce
1933 Tyršův most a v roce 1939 Železniční most. Tyto mosty se vyznačují zejména
účelností, a to na úkor zdobnosti. U Malšovického mostu byla účelnost částečně vyvážena
ozdobnými sloupy s kandelábry.
U zadání projektu Tyršova mostu bylo výslovně žádáno od města Hradce Králové, aby
most byl méně zdobný vzhledem ke vzniku nové monumentální budovy muzea163 a plánu
na výstavbu Gočárovy Galerie moderního umění164 a veřejné plovárny165. Zdobné prvky
mostu navrhl prof. arch. Josef Gočár.
Pro novou stavbu Železničního mostu byla vybrána nezdobná, ale technicky zajímavá
ocelová konstrukce. Stavba železobetonové konstrukce by byla nákladnější a hlavně
časově náročnější. Při výstavbě železobetonového mostu by bylo nutné nový most
postavit vedle původního a poté převést železniční koleje, nebo zcela utlumit železniční
dopravu a postavit nový most. Pří výměně jen horní stavby bylo dosaženo nejkratšího
možného utlumení železniční dopravy.
V rámci vývoje města vznikne Tyršův most v místě, kde nikdy most nestál, to svědčí o
vývoji města, které potřebuje zvýšit dopravní dostupnost do centra města. V roce 1930
začalo vznikat letiště, město Hradec Králové získává též funkci moderního vojenského
Postaveno v letech 1909 až 1913.
Stavba nebyla realizována.
165
Stavba dokončena v roce 1933.
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města. To potřebuje být dostatečně propojeno silnicemi a mosty. Mimo jiné i proto, že
ubikace vojenské posádky166 se nacházely na druhé straně než letiště.
Ve městě probíhá demografická revoluce. Počet obyvatel Hradce Králové rychle stoupá.
Od roku 1900167 do roku 1930168 se počet obyvatel skoro zdvojnásobil. Mosty v Hradci
Králové byly přetíženy, Wilsonův most169 dne 28. března 1931 využilo za 12 hodin
40 360 osob.170 Bylo nutné pokračovat ve výstavbě nových mostů, ale vzhledem k druhé
světové válce byla výstavba ve stagnaci.

5. 3. Třetí fáze vývoje úlohy mostů v architektuře města (1947 – 1980)
Třetí fáze, po druhé světové válce, mohla začít stavbou nového Malšovického mostu,
Tyršova mostu a Kamenného mostu na Pláckách. Plán na zničení mostu při ústupu
německé armády však nebyl naštěstí realizován, a mosty zůstaly zachovány.
Po celou třetí etapu byly stavěny mosty bez zdobných prvků, například mosty Bailey
Bridge a U Soutoku.
Byly požadovány velké účelné mosty, které dovolí vysokou dopravní zátěž, a jejich
stavba bude rychlá.

V této fázi dochází k další proměně používaných stavebních

materiálů, ocel je již využívána jen pro zpevnění betonových staveb. V rámci urychlené
výstavby byly využívány prefabrikáty, které značně stavbu urychlují.
Mohutná výstavba bytových lokalit zapříčinila stavbu mostů na místech, kde žádný most
nikdy nestál. Od roku 1965 do roku 1980 probíhala stavba Gočárova okruhu. Při jeho
stavbě vznikly dosud poslední mosty přes řeky Labe a Orlici. Tím byla završena třetí
etapa.

4. pěší divize, 4. letecký pluk a 104. dělostřelecký pluk.
9700 obyvatel.
168
17 900 obyvatel.
169
Dnešní Pražský most.
170
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární číslo 2416, číslo
jednací 666, karton 574.
166
167
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6. Architekti královéhradeckých mostů
S mosty v Hradci Králové je spojeno mnoho jmen známých i méně známých architektů.
Obohatili město o kulturní památky, mimo jiné o jiné krásné mosty. Spojit krásu a
účelnost může být těžké, ale u třinácti hradeckých mostů se to podařilo.
Vývoj mostů měl i dopad na architekty královéhradeckých mostů. V počátku navrhování
mostu spolupracoval architekt s konstruktérem. Architekt poskytl návrh na estetické
řešení a konstruktér doplnil technický nákres a výpočty pro statiku. V průběhu desetiletí
došlo ke splynutí obou profesí, kdy u moderních mostů působí architekt i konstruktér jako
jedna osoba, která navrhuje výkres mostu i statické výpočty.

6. 1. Prof. arch. František Sander
František Sander byl český architekt, podle jehož návrhu bylo postaveno mnoho
technických staveb v celé České republice.
Narodil se v roce 1871 v Praze. V roce 1907 se stal profesorem Vyšší odborné
průmyslové školy v Praze na Smíchově.171 Spolupráce s komisí pro kanalizování Vltavy
a Labe byla jeho nejúspěšnější v životě, stal se autorem mnoha staveb na řece Labi i
Vltavě.172 Zemřel v roce 1932 v Praskolesách.173
Jeho návrhy staveb jsou známy svými secesními prvky. Pro návrhy svých staveb si bral
jako předlohu majáky a lodě. Při pohledu na mosty, které vytvořil František Sander, je
zřetelné, že se inspiroval vodou a mořem.
Mezi jeho významné realizované návrhy patří zdymadlo Hořín, které bylo postaveno na
Vltavě v blízkosti města Mělník. Uvedeno do provozu bylo v roce 1905.174
V Hradci Králové bylo dle jeho návrhu postaveno několik objektů. Ve všech případech
šlo o stavby vztahující se k řece, ať již k Labi nebo Orlici. V období několika let dokázal
navrhnout čtyři hradecké stavby. Každá stavba je přitom svébytná, ať použitým dekorem
nebo barvou. Architektonicky se podílel na návrhu Kamenného mostu na Pláckách, mostu

Pavel PANOCH, Hradec Králové: průvodce po architektonických památkách od středověku do
současnosti, Praha 2015, s. 324.
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Marie BENEŠOVÁ, Salón republiky: moderní architektura Hradce Králové, Hradec Králové 2000, s.
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P. PANOCH, Hradec Králové …, s. 324.
174
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přes bývalý Piletický potok, mostu a hydroelektrárny u jezu Hučák a Moravského mostu
s hydroelektrárnou.

6. 2. Prof. arch. Jan Karel Zdenko Kotěra
Jan Kotěra byl uznávaný architekt a pedagog. Spolu s Josefem Gočárem patřil k
nejvýznamnějším architektům, kteří se podíleli na plánování a výstavbě moderního
Hradce Králové.
Narodil se 18. 12. 1871 v Brně. Roku 1887 se stal studentem stavitelství na německé
průmyslové škole v Plzni, školu dokončil o tři roky později. Po vykonání stavitelské
praxe nastoupil na Akademii výtvarného umění ve Vídni.175 Od roku 1898 působil jako
učitel na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde byl o rok později jmenován
profesorem. V roce 1910 začal působit na pražské Akademii výtvarného umění, kde byl
zvolen několikrát rektorem.176 Byl profesorem mnoha významných českých architektů –
Josefa Gočára, Otakara Novotného, Bohuslava Fuchsy. Jan Kotěra zemřel v roce 1923
v Praze.
Do roku 1904 byla většina jeho staveb v secesním stylu, až po návštěvě USA, kde poznal
tvorbu domácích architektů, byl nakloněn individualistické moderně, což se odráží na
jeho vrcholném díle - muzeu v Hradci Králové.177 V roce 1912 byl podle jeho návrhu
dostavěn a dekorován Pražský most v Hradci Králové, který se stal hradeckou
dominantou.
Jeho tvorba byla přínosná zejména pro města Hradec Králové, kam byl pozván starostou
JUDr. Františkem Ulrichem, a pro město Zlín, kde působil jako hlavní architektonický
poradce Tomáše Bati a podílel se na vytvoření prvních regulačních plánů.178

6. 3. Prof. arch. Josef Gočár
Josef Gočár byl významný českých architekt. Podílel se na architektonickém rozvoji
Hradce Králové. Patřil mezi nejproduktivnější architekty Hradce Králové a jeho stavby
Štěpán BARTOŠ, Ve víru modernosti: architektura 20. století v královéhradeckém kraji, Pardubice
2008, s. 126.
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Jaroslava DIVIŠOVÁ (ed.), Encyklopedie města Hradce Králové, Hradec Králové 2011, s. 259 – 260.
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Pavel PANOCH, Hradec Králové: průvodce po architektonických památkách od středověku do
současnosti, Praha 2015, s. 317.
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Dostupné z: http://architekturazlin.cz/jan-kotera [citováno 23. 6. 2016].
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jsou cenné kulturní památky. Jeho jméno je spojeno i s dalšími městy, jako Pardubice a
Bohdaneč.
V roce 1880 se narodil v Semíně u Přelouče.179 Absolvoval reálné gymnázium
v Pardubicích, po ukončení pokračoval ve studiu na Vyšší státní průmyslové škole
v Praze.180 Jana Kotěru potkal jako student Uměleckoprůmyslové školy v Praze. V roce
1924 byl jmenován profesorem na Akademii výtvarného umění v Praze, o čtyři roky
později byl zvolen rektorem. Josef Gočár zemřel v roce 1945.181
Od roku 1905 vedl ateliér Jana Kotěry, v roce 1908 z něho odešel.182 V tomto období se
začíná i pracovně osamostatňovat, jako první navrhl Červenou vilu v Krucemburku.
V roce 1910 již navrhoval své první velké dílo v Hradci Králové – schodiště na Velkém
náměstí pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ve 20. letech se věnoval práci zejména
v Hradci Králové, tím začala jeho urbanistická činnost. Začal utvářet svou vizi Hradce
Králové s dopravním okruhem s radiálami do centra města, tím vzniknul jedinečný
koncept města spojujícího zeleň a urbanistickou aglomeraci. V tomto období Gočár
realizuje plány na regulaci nábřeží, úpravu Labské kotliny a Ulrichova náměstí. Vytvořil
architektonicky významné, ale nerealizované plány na galerii a přístavbu k muzeu.
Aktivně se podílel na realizaci plánu Tyršova mostu, kde navrhl jeho výzdobu. Jeho
koncept dopravního okruhu dal vzniknout třem hradeckým mostům – Labskému mostu,
mostu U Soutoku a Orlickému mostu. Gočár ve svých plánech navrhl více mostu, než je
realizovaných. U nynějšího mostu U Soutoku měly být dva mosty, protože se Labe mělo
u jezu Hučák rozdělovat na dva toky. Gočár také nepočítal s přesunem Piletického
potoka.

6. 4. Ing. Karel Dahinter
Karel Dahinter je architekt a vynálezce podílející se na výstavbě mostů po celé České
republice.

Pavel PANOCH, Hradec Králové: průvodce po architektonických památkách od středověku do
současnosti, Praha 2015, s. 315.
180
Jaroslav KOCOUREK, Český atlas: Východní Čechy, Praha 2008.
181
Štěpán BARTOŠ, Ve víru modernosti: architektura 20. století v královéhradeckém kraji, Pardubice
2008, s. 128.
182
Š. BARTOŠ, Ve víru modernosti …, s. 128.
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V roce 1934 se v Praze narodil Karel Dahinter. Jako pokračovatel generace stavitelů
ihned po ukončení gymnázia pokračoval ve studiu ČVUT183, kde si zvolil fakultu
stavební.
Po ukončení studia v roce 1957 začal pracovat jako asistent stavbyvedoucího u SSŽ184.
Byl zařazen pod skupinu speciálního provozu 03, kde se po dvou letech dostal do vedení
celé skupiny. Jako vedoucí navrhl několik změn u mostních staveb v Dobřenicích a
Českém Šternberku. Později vykonával dozor nad stavbou mostu přes Vltavu ve
Zbraslavi, kde bylo využito unikátního „B – systému“ bez skruže. Pro tento most byl
vytvořen návrh i od Karla Dahintera, ale nebyl přijat.
V 60. letech navrhl několik mostních staveb, stavebně nejzajímavější je pružně vetknutý
rám, který byl využit při stavbě železničního mostu v Železném Brodě, za tento návrh
získal československý patent185
V roce 1967 navrhl most U Soutoku v Hradci Králové, kde využil vzpěradlových rámů.
V tomto období se také podílel na návrhu dalších mostů po celé České republice.
Po roce 1968 byl potrestán a byl přinucen odejít z ředitelství podniku SSŽ186. Místo získal
v závodu 02 mosty, kde se podílel na přípravě Nuselského mostu. V následujících letech
získal zkušenosti v zahraničí zejména na Kubě, kde se podílel na opravě základů pro
elektrárny a poskytoval poradenskou činnost.
Roku 1983 nuceně opustil SSŽ187 a dostal místo v Pragoprojektu Praha, kde měl post
specialisty na mosty. Mezi lety 1986 až 1989 vykonával výzkum pro zvýšení jednorázové
a trvalé životnosti pro silniční mosty.
Rehabilitace podnikem SSŽ188 v roce 1990 mu umožnila stát se technickým ředitelem
v nástupnické společnosti Stavby mostů Praha. V letech 1995 až 2007 působil na pozici
technického poradce pro generálního ředitele a specialisty pro výzkum a vývoj. V těchto
letech se aktivně podílel na výstavbě nových mostů, při kterých bylo využito mnoho
technologií – výsuvný most, letmo betonovaný most.

České vysoké učení technické v Praze.
Stavby silnic a železnic.
185
Číslo dokumentu: 119805 - Železniční, pružně vetknutý rámový most z predpjatého betonu.
186
Stavby silnic a železnic.
187
Stavby silnic a železnic.
188
Stavby silnic a železnic.
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V následujících letech pracoval jako expert ŘSD189, kde se podílel na projektování mostů
na Pražském okruhu.
Za svůj život byl několikrát oceněn, a to v roce 2002 čestným členstvím ČBS190 a o dva
roky později získal diplom na mostním sympoziu v Brně.191
Jeho dlouholetá činnost také souvisí se čtyřmi patenty, které si nechal zaregistrovat u
Úřadu průmyslového vlastnictví, a to s patenty: číslo dokumentu: 167068 – zařízení pro
předpínání tyčí; číslo dokumentu: 201661 - kotvení vylehčovacích těles v betonových
konstrukcích; číslo dokumentu: 13238 – vůz pro ukládání betonářské výztuže ostění
podzemních prostor; číslo dokumentu: 110805 - železniční, pružně vetknutý rámový most
z předpjatého betonu.

6. 5. Ing. Karel Herzán
Karel Herzán byl český architekt a průkopník zejména ve využíváním železobetonu ve
stavitelství.
Karel Herzán se narodil 4. prosince 1869 v Křižankách. V roce 1881 nastoupil do Obecní
vyšší školy reálné v Hradci Králové, poslední ročník dokončil na České vyšší reálce
karlínské. Mezi lety 1888 až 1893 byl studentem oboru stavebního inženýrství na C. a k.
české vysoké škole technické v Praze. Zemřel v roce 1940 v Praze.
Po dokončení studií nastoupil u saských královských drah, kde již v raném věku
projektoval první mostní konstrukci. Po dvou letech nastoupil jako inženýr v chorvatském
Záhřebu, kde se podílel na stavbě kanalizace.
Roku 1897 se Ing. Karel Herzán vrací do Čech, kde začal pracovat jako druhý inženýr
stavby kanalizací. O rok později složil řádnou zkoušku pro stavebního inženýra a
civilního geometra.
V roce 1902 se stal společníkem Ludvíka Uhlíře, který vlastnil betonářskou společnost.
Od roku 1903 se společnost prezentovala jako Podnikatelství staveb, Ing. K. Herzán a
Lud. Uhlíř, Praha s francouzským dodatkem Concessionaires du Système Hennebique192
Ředitelství silnic a dálnic.
Česká betonářská společnost.
191
Josef KUBÍČEK, Ing. Karel Dahinter, CSc. – osmdesátiletý, Beton: Technologie, konstrukce, sanace,
Praha 2014, roč. 2014, č. 4, s. 79.
192
Firma pojmenovaná po svém majiteli, která se zabývala výrobou železobetonu a staveb ze železobetonu.
189
190
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Paris193. Firma mezi prvními využívala k postavení staveb vyztuženého betonu a jako
první v Rakousku provedla zakládání pomocí betonových pilot.
Na C. a k. české vysoké škole technické byl v roce 1903 ustaven docentem stavebního
inženýrství a o tři roky později docentem pro železový beton. Od roku 1920 byl
přednášejícím na škole architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení
technického v Praze.194
Mezi jeho známé stavby patří Malšovický most v Hradci Králové, další mosty podle
návrhu Ing. Karla Herzána byly většinou zničeny ke konci druhé světové války195.

Překlad: Prodejci systému Hennebique Paříž (z Paříže).
Jiří LAPÁČEK, Průkopnická činnost Karla Herzána a Ludvíka Uhlíře při zavádění železobetonu do
stavebnictví, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2010, s. 28 – 72.
195
Tyršův most v Přerově, Most přes Bečvu v Hranici.
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7. Ochrana kulturního dědictví a královéhradecké mosty
Kulturní památky by měly být chráněny, mělo by být pečováno o jejich stav, který někdy
neodpovídá jejich historickému a kulturnímu významu. Nyní v roce 2016 už některé
mosty v Hradci Králové potřebují opravu. Kamenný most na Pláckách byl rekonstruován
skoro před dvaceti lety, jeho aktuální stav není nejlepší. Oprava mostu bude nákladná, ale
jeho správce nebo majitel může zažádat o poskytnutí dotace. V České republice je možné
čerpat dotace ze tří stupňů dotačních programů – mezinárodního, státního nebo krajského.
V rámci všech stupňů lze získat zajímavý příspěvek, který výrazně sníží finanční zátěž za
rekonstrukci mostu.
Mosty a jejich opravy jsou zpravidla financovány z finančních fondů jejich majitele či
správce, v případě Hradce Králové jsou to: Technické služby města Hradce Králové,
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bohužel
tyto instituce se potýkají s nedostatkem financí, a proto je vhodné využít dotací.
Dotace jsou nevratné finanční prostředky určené k podpoře stanovených programů a cílů
za předpokladu splnění zadaných podmínek. Fondy jsou financovány z veřejných
rozpočtů, státních fondů, ale i z Evropského společenství nebo veřejného rozpočtu jiného
státu.

7. 1. Mezinárodní dotace
Mezinárodní dotace jsou finanční prostředky čerpané zejména z Evropské unie. Jedná se
o velké fondy disponující s řády milionů eur.

7. 1. 1. Norské a EHP fondy
Po vstupu České republiky do Evropské unie je možné získat i evropské dotace. Další
mezinárodní dotace lze získat z velkých finančních fondů – EHP196 a Norské fondy197.
Tyto fondy jsou vytvořeny pro udržení a srovnání podmínek v evropském hospodářském
prostoru. Jedná se o spolupráci 18 státu v Evropě.198

Fond Evropského hospodářského prostoru.
Fondy byly založeny v roce 2004 třemi nečlenskými státy Evropské Unie – Norské království, Island a
Knížectví Lichtenštejnsko.
198
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/norske-fondy-44.html, [citováno k 23. 6. 2016].
196
197
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Z EHP199 a Norských fondů mohla Česká republika čerpat až 110 000 000 € pro období
2004 až 2009. V České republice byly granty z těchto fondů zcela vyčerpány, kdy bylo
rozděleno 104 579 583 €, z čehož bylo určeno 82 974 448 € na individuální programy,
které obsahují prioritní oblast: Uchování evropského kulturního dědictví200.
Další etapa dotací EHP201 byla otevřena pro období 2009 až 2014. Pro toto období byl
vyhlášen program CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, z fondu je možné
financovat obnovu, ochranu a prezentaci kulturního dědictví. Pro fondy bylo vyčleněno
21 490 000 €. Období realizace projektů financovaných z fondu je až do dubna 2016 a až
poté dojde k vyhodnocení celého programu202.203

7. 1. 2. Evropské strukturální a investiční fondy
Pro ochranu a renovaci železničních mostů je možné využít operační program Doprava204,
který obsahuje prioritní osu 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T205. Tento program je
financován z evropských zdrojů, a to z ERDF206 a FS207. Pro modernizace železničních
sítí bylo vyčleněno 2 196 706 382 €, což je 37,7 % z celkové alokace programu
Doprava.208
Rekonstrukce železničního mostu na trase mezi Chebem a Chomutovem je první projekt
mostní stavby financovaný z operačního programu Doprava z osy 1209. V projektu došlo
ke kompletní rekonstrukci stavby. Tento projekt byl částečně financován z fondu
Evropské unie částkou 49 727 517 Kč. Celkové náklady byly 87 873 772 Kč.210
Tento fond by mohl být využit na opravu Železničního mostu přes řeku Labe v Hradci
Králové.

Fond Evropského hospodářského prostoru.
Počet schválených projektů dosáhl počtu 58 s 51% podílem z financování na individuální programy
(42 316 968 €).
201
Fond Evropského hospodářského prostoru.
202
Program byl ukončen v dubnu roku 2014, poté je dvouletá čekací doba pro realizaci projektů.
203
Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladniinformace, [citováno k 21. 6. 2016].
204
Největší operační program v ČR mezi roky 2007 až 2013 s finančním rozsahem 5 821 000 000 €.
205
TEN-T je program pro rozvoj transevropské dopravní sítě.
206
Evropský fond pro regionální rozvoj.
207
Fond soudržnosti.
208
Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/Zakladni-informace, [citováno k 19. 6. 2016].
209
Osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T.
210
Dostupné z: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/most-na-trati-cho-che.html,
[citováno k 19. 6. 2016].
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7. 2. Státní dotace
Státní dotace jsou v případě kulturních památek poskytovány prostřednictvím
ministerstva kultury. Jedná se o ochranné programy pro kulturní památky, které vedou
k jejich restauraci, renovaci či k odstranění havarijního stavu.
Dotace jsou vázány na povinný příspěvek od majitele památky na opravu, který je
vypočten dle procentuálního výměru z nákladů na opravu nebo i nakoupeného materiálu
na opravu. Vlastník je vázán k údržbě opravené památky.
Jedná se o středně velké fondy. Jako nevýhodu lze u nich považovat velké procentuální
krytí nákladů od majitele památky a vysoká kritéria pro udělení dotace.

7. 2. 1. Program záchrany architektonického dědictví
Program slouží k záchraně významných kulturních památek po celé České republice,
zejména kostelů, zámků a dalších kulturních památek. Pro technické památky fond nebyl
čerpán.
Pro udělení dotace se využívají bodová kritéria, kterými je památka ohodnocena.
Pro rok 2015 bylo vyčleněno 150 000 000 Kč pro obnovu kulturních památek. Je
pravděpodobné, že fond dotací bude vyhlášen i pro rok 2017211, neboť patří mezi nejdéle
fungující fondy212.213
Vhodnými objekty pro tento fond jsou Kamenný most na Pláckách, který vyžaduje
opravy na vnějším plášti, a to zejména zacelení prasklin po celém povrchu mostu a
následné natěračské práce, neboť dnešní zbarvení mostu není původní. Dalším vhodným
objektem je Moravský most s hydroelektrárnou, který je v lepším stavu, ale fasáda je
poškozená a bylo by vhodné využít ochranných prvků jako antigrafitní nástřik.

Uzávěrka přihlášek na rok 2016 byla ukončena 30. září 2015.
Od roku 2009.
213
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html, [citováno
k 19. 6. 2016].
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7. 2. 2. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Program slouží k obnově a záchraně kulturních památek, které se nenalézají v památkové
zóně, nejsou kulturní památkou nebo nejsou ve vlastnictví České republiky.
V roce 2013 bylo opraveno 15 technických památek z fondu obnovy kulturních památek.
120 000 000 Kč bude v roce 2015 rozděleno mezi schválené projekty.214
Tento fond je možné využít na most plukovníka Šrámka, který je ve špatném technickém
stavu nebo na Železniční most. Tento most by bylo vhodné natřít antikorozním nátěrem.

7. 2. 3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón
Dotace z tohoto fondu jsou uvolňovány přímo pro kraj, který si o ně zažádá. Kraj je
později sám rozděluje dle platných norem. Účast vlastníka nemovitosti na financování je
až 50%, pokud je vlastníkem město.215
V roce 2013 bylo za podpory programu regenerace městských památkových rezervací
opraveno 21 technických památek, v roce 2014 již jen 17.216
Hradec Králové má od roku 1990 MPZ217, do níž patří několik hradeckých mostů, a to
Tyršův most, Pražský most, jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou, most U Soutoku,
Moravský most s hydroelektrárnou a Malšovický most.

7. 3. Krajské dotace
Krajské dotace jsou vyhlašovány jen pro potřeby kraje. Podmínky pro získání finančních
prostředků jsou úzce specifikované a fondy nedisponují velkou dotační silou. Proto je
tyto fondy možné využívat jen pro menší opravy jako je statika mostů, renovace fasády,
oprava vozovky.

Dostupné z: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-srozsirenou-pusobnosti-274.html, [citováno k 18. 6. 2016].
215
Dostupné z: http://www.hradeckralove.org/urad/program-regenerace-mestskych-pamatkovychrezervaci-a, [citováno k 20. 6. 2016].
216
Dostupné
z:
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-amestskych-pamatkovych-zon-282.html, [citováno k 20. 6. 2016].
217
MPZ = Městská památková zóna.
214
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7. 3. 1. Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje
Dotace schválená zastupitelstvem Královéhradeckého kraje je úzce vymezena na národní
kulturní památky, kulturní památky nebo objekty v PR a PZ218.
Minimální dotační příspěvek je 25 000 Kč, kdy maximální dotační příspěvek je 500 000
Kč na národní kulturní památky. Majitel objektu se zavazuje k plnění od 20% do 50%
nákladů na opravu památky, a to s přihlédnutí k tomu, zda se jedná o fyzickou nebo
právnickou osobu.219
Dotace by bylo možné využít pro všechny královéhradecké mosty nacházející se v PR
nebo PZ220 nebo jsou kulturní památkou, a v podmínkách dotace je jasně specifikováno,
že památky nesmějí být v majetku státu.
Dotace byla aktivní až do 21. ledna 2016. Obnova památkového fondu na území
Královéhradeckého kraje je každoročně vypisovaná dotace, tudíž je reálné, že bude
vypsána i pro další roky.

PR = památková rezervace, PZ = památková zóna.
Dostupné
z:
kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?ID=7&Year=2015,
[citováno k 20. 6. 2016].
220
PR = památková rezervace, PZ = památková zóna.
218
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http://dotace.kr-

Závěr
Poznání historie královéhradeckých mostů je důležité pro uvědomění si jejich důležitosti
v minulosti i současnosti. Jejich vývoj je odrazem rozvoje celého města, které se utváří
již po staletí. Nejdůležitější proměna proběhla v 20. století, kdy došlo ke změně úlohy
mostů v Hradci Králové.
Cílem práce bylo vypracovat rozsáhlejší popis královéhradeckých mostů a sepsat jejich
historii a najít souvislosti v jejich úloze v architektuře města. Práce by měla přispět k
informovanosti o nich. Publikace o královéhradeckých mostech dosud nebyla vydána.
Pro práci jsem využil dostupnou literaturu a především archivní prameny. V rámci snahy
o zasazení tématu do širších souvislostí jsem vypracoval kapitoly o historii Hradce
Králové a životopisy architektů, kteří se podíleli na návrzích mostů v Hradci Králové. Pro
zdůraznění ochrany kulturního dědictví byla vypracována kapitola zabývající se
dotačními programy. Zjistil jsem, že tyto nejsou pro technické památky celkově
dostatečně využívány. Sekundárním cílem práce bylo upřesnění datace stavby mostů,
jejich rekonstrukcí a hlavně rozměrů mostní stavby.
Historie královéhradeckých mostů je rozsáhlé téma, není ještě celé probádané. Archivní
prameny poskytují mnoho cenných zdrojů, ale někdy nejsou kompletní. Pokud archiválie
nejsou kompletní, nemohou být například obnoveny původní dekorace a výzdoby. Je
smutné, že památkově chráněný most musí být obnovován dle různých dostupných
fotografií, když by měly být zachovány původní plány, které mají historickou hodnotu a
jsou přímo vázány na kulturní památku. Velkým problémem s archivními prameny je u
správců mostů. Jejich archivy nejsou uzpůsobeny pro ukládání velkého množství
archiválii a dochází tak k jejich neúmyslnému ničení či ztrátě a následné vypracování
nových plánů stojí zbytečné finance. Mezi velké problémy patřilo rozdělení správy a
údržby hradeckých mostů mezi tři instituce, kdy mosty byly předány jen s aktuálními
mostními listy.
Mostní konstrukce po celé České republice jsou v tichosti nahrazovány moderními mosty.
Původní mosty jsou vyměňovány z důvodu špatného stavu, který byl především
zapříčiněn nedostatečnou péčí. Pokud by most byl udržován v přípustné míře, nemohl by
upadnout do špatného stavu. Tento fakt je dán i tím, že správci a majitelé mostů nemají
dostatečné finanční prostředky pro řádný provoz mostu. V rámci členství v Evropské unii
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je možnost využití různých dotačních fondů. V České republice tyto fondy nejsou pro
účely rekonstrukcí mostů prakticky využívány.
Příkladem špatného zacházení s hradeckými mosty je zajisté most plukovníka Šrámka ve
Svinarech. Jeho plánované stržení by bylo velkou ztrátou. Most není příliš cenný z
estetického hlediska, jeho přínos spočívá v jeho konstrukci, která prokazuje, že i před více
než sto lety byli stavitelé schopni postavit pevný most, který může sloužit desítky let bez
výrazných zásahů. Dnešní mosty jsou koncipovány pro dobu využitelnosti třicet let a pak
nastává potřeba nutné rekonstrukce dosahující do výše alespoň 30% z pořizovací ceny.
Ochrana mostů je i důležitým veřejným zájmem, je to ochrana kulturního dědictví
technického rázu zanechaného našimi předky. Ochrana památek je důležitá pro zachování
kulturního dědictví budoucím generacím. Je nutné myslet i do budoucna, za 50 let je
možné, že i mosty na Gočárově okruhu budou kulturní památkou. Vzhledem k využitým
technologiím při jejich stavbě je jejich životnost přes 100 let.
Prezentace mostů není dostatečná, v roce 2012 byl vyhlášen Rok Labe, město pro tento
významný kulturně vzdělávací projekt připravilo brožurku o mostech. Město, které se
prezentuje jako „město na soutoku dvou významných a velkých řek“, mohlo využít
dostupných prostředků a vydat knihu věnovanou všem třinácti hradeckých mostům, a to
i s ohledem na to, že o nich neexistuje monografie. Je vhodné vyzdvihnout i opomíjené
architekty města Hradce Králové, zejména prof. arch. Františka Sandera, který vytvořil
ve městě čtyři cenné stavby a jeho význam přitom není veřejnosti dostatečně prezentován.
Hradec Králové je stále prezentován jen jako Kotěrův a Gočárův. Tento architekt je
neznámý i pro monografie, kde jeho životopis a dílo není skoro zpracované.
V Hradci Králové je i soukromý vlastník mostní památky. Jez Hučák s mostem a
hydroelektrárnou vlastní právnická osoba: skupina ČEZ. Areál je udržován a roce 2012
proběhla rekonstrukce budovy hydroelektrárny. Neodpovídá to zažitému stereotypu, že
by soukromý vlastník ničil památku nebo ji jen zneužíval pro podnikatelskou činnost.
V rámci práce byl proveden terénní výzkum u všech královéhradeckých mostů
s nafocením a získáváním dat.
Část práce by mohla být vhodně rozšířena v rámci diplomové práce o historii mostů na
řece Labi. Práce by mohla být věnována historii nejzajímavějších mostů na toku řeky
Labe po celé jeho délce.
60

Seznam pramenů a literatury
Literatura
Publikace
BENEŠOVÁ, Marie, Salón republiky: moderní architektura Hradce Králové, Hradec
Králové 2000.
COLE, Emily (ed.), Průvodce architekturou, Praha 2008.
DIVIŠOVÁ, Jaroslava (ed.), Encyklopedie města Hradce Králové, Hradec Králové 2011.
DOUBEK, Zdeněk – REZKOVÁ, Helena, Létání a letiště v Hradci Králové, Vlkov 2011.
DOUBEK, Zdeněk – REZKOVÁ, Helena, Malšovice, Vlkov 2012.
GOČÁR, Josef – PANOCH, Pavel – LUKEŠ, Zdeněk (ed.), Josef Gočár, Praha 2010.
HLUŠIČKOVÁ, Hana (edd.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezku,
Praha 2002.
HRŮZA, Jaroslav, Hradec Králové na pohlednicích v průběhu tří století, Vlkov 2015.
JOSEF, Dušan, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999.
JOSEF, Dušan, Východočeské mosty a lávky, Brno 2011.
JOSEF, Dušan, Tisíc našich mostů a lávek v obrazech, Brno 2012.
KOCOUREK, Jaroslav, Český atlas: Východní Čechy, Praha 2008.
KUČERA, Václav, Architektura inženýrských staveb, Praha 2009.
MACOUN, Jiří, Dějiny opevňování v Čechách a na Moravě, Brno 2012.
MALINA, Jiří, Hradec Králové: umělecké památky ve městě na soutoku Labe a Orlice,
Ústí nad Orlicí 2003.
MICHL, Karel, Hradec Králové - Menší Tábor, Hradec Králové 1958.
MIKAN, Jaroslav, Vznik a počátky hradeckého biskupství. Hradec Králové 1946.
MOŠNA, Václav, Krásné mosty České republiky, Praha 2012.

61

PANOCH, Pavel, Hradec Králové: průvodce po architektonických památkách od
středověku do současnosti, Praha 2015.
PLCH, Milan – POHUNEK, Jan, Kam za technickými památkami: Čechy, Brno 2012.
POTŮČEK, Jakub, Hradec Králové: architektura a urbanismus 1895-2009, Hradec
Králové 2009.
PRŮŠA, Petr, Hradec Králové: průvodce památkami okresu Hradec Králové, Hradec
Králové 1969.
REZKOVÁ, Helena (ed.), Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 19282013, Vlkov 2013.
ŠECHTLOVÁ, Marie – ŠECHTL, Josef, Hradec Králové: k sedmsetpadesátému výročí
založení města a třicátému výročí osvobození Sovětskou armádou v roce MCMLXXV,
Hradec Králové 1976.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – ŠILHÁNEK, Petr, Ulice, náměstí a nábřeží Hradce
Králové, Hradec Králové 2009.
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila – ŠÍR, Jiří, Technické památky České republiky:
mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další, Olomouc
2012.
TANEČEK, David, Hradec Králové ve fotografii, Hradec Králové 2014.
TICHÝ, František, Hradec Králové: historie města: popis a průvodce, Hradec Králové
1927.
TOMAN, František, Sto let výstavby a územního plánování města Hradce Králové,
Hradec Králové 1985.
VALCHÁŘOVÁ, Vladislava (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a
technické stavby, Praha 2012.
ZIKMUND, Jiří – REZKOVÁ, Helena – ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Fotoalbum
města Hradce Králové: 1945-1989, Hradec Králové 2015.
ZIKMUND, Jiří – POSPÍŠILOVÁ Jaroslava – LENDEROVÁ Zdena, Fotoalbum města
Hradce Králové 1918-1945, Hradec Králové 2002.

62

ZIKMUND, Jiří – TOMAN, František – LENDEROVÁ, Zdena, Fotoalbum města
Hradce Králové: letecké pohledy 1921-2003, Hradec Králové 2003.
ZIKMUND, Jiří – ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.), Budova muzea v Hradci
Králové 1909-1913: Jan Kotěra, Hradec Králové 2013.
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Tři generace architektů: Václav st., Václav ml., Jan a
Milan Rejchlovi, Hradec Králové 2012.

Sborníky
DOUBEK, Zdeněk, Mosty v Hradci Králové, historický vývoj, technické parametry,
zajímavosti, in: Zpravodaj: Společnost ochránců památek ve východních Čechách,
Hradec Králové 1999, s. 11-15.
LAPÁČEK, Jiří, Průkopnická činnost Karla Herzána a Ludvíka Uhlíře při zavádění
železobetonu do stavebnictví, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2010,
s. 28 – 72.

Prameny
Prameny archivní povahy
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 2416, číslo jednací 666, karton 574, pontonový most přes řeku Labe – most U
Soutoku.
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 2415, číslo jednací 665, karton 574, stavba a údržba mostů a lávek – nerealizovaný
most přes Orlici v letech 1925 - 1939, výměna horní stavby a vybudování lávky u
Železničního mostu, oprava jezu Hučák s mostem a hydroelektrárnou.
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 5325, karton 1147, stavební řízení – Tyršův most.
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 5322, karton 1146, podmínky veřejné soutěže pro regulační plán z roku 1909.

63

Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 5286, karton 1137, změny v katastrálním území města – plány, mapy.
Státní okresní archiv v Hradci Králové, fond Archiv města Hradce Králové, inventární
číslo 5141, fasc. č. 17, plány veřejných budov – nerealizovaný jez na Orlici z roku 1909.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Secesní most
přes Labe na Pláckách - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4333 z roku 1969.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Secesní most
přes Labe na Pláckách - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4333 z roku 1975.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Secesní most
přes Labe na Pláckách - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 46464/6-4333 z roku
2006.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Pražský most
s kiosky - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 41909/6-4537 z roku 2006.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Pražský most
s kiosky - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4537 z roku 1982.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Pražský most
s kiosky - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4537 z roku 1988.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský
most s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4538 z roku 1983.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský
most s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4538/1 z roku
1988.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský
most s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 4538/2 z roku
1988
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově, složka: Moravský
most s hydroelektrárnou - evidenční list nemovité kulturní památky č.: 29446/6-4539
z roku 2006.

64

Archiv Technických služeb města Hradec Králové, složka: Kamenný most na Pláckách –
prohlídka mostu před rekonstrukcí z roku 1993.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Kamenný most na Pláckách –
mostní list z roku 1994.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Kamenný most na Pláckách –
rekonstrukce mostu z roku 1994.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Most přes Piletický potok –
rekonstrukce mostu z roku 2015.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Most přes Piletický potok –
komentář ke statickému výpočtu z roku 2015.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: Pražský most – rekonstrukce
Pražského mostu z roku 1990.
Archiv Technických služeb Hradce Králové, složka: Malšovický most – mostní list z roku
1992.
Archiv Technických služeb města Hradce Králové, složka: most Bailey Bridge – zápis o
mostu z roku 1998.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Labský most –
mostní list z roku 1990.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Labský most –
mostní list z roku 2007.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: most U Soutoku
– mostní list z roku 2012.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: most U Soutoku
– mostní list z roku 1986.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Orlický most –
mostní list z roku 2009.
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Orlický most –
mostní list z roku 1991.

65

Archiv Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, složka: Železniční most ve
Věkoších – prohlídka mostu z roku 2013.
Archiv Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, složka: Železniční most ve
Věkoších – rekonstrukce lávky pro pěší z roku 2009.
Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka
– mostní list z roku 2005.
Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka
– mostní list z roku 2009.
Archiv Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka
– dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2012.

Periodika a drobné tisky
BRODSKÝ, Karel, Most Bailey Bridge bude otevřen 17. listopadu, Radnice: Informační
zpravodaj města Hradec Králové, roč. 3, č. 28, (2000), s. 3.
ČERNÝ, Martin, Na znovuzprovoznění mostu Bailey Bridge se přišlo podívat pět set lidí:
padesát let stará ocelová stavba, Hradecké noviny, roč. 9, č. 268 (2000), s. 6.
ČERNÝ, Martin, Padesát let starý ocelový most přes Orlici prochází rekonstrukcí: cesta
na druhou stranu řeky .... nedaleko původního přechodu, Hradecké noviny, roč. 9, č. 204
(2000), s. 6.
DOUBEK, Zdeněk, Jak se chodilo (a bude chodit) z Malšovic do města, Hradecké
noviny: List občanů východních Čech, roč. 2, č. 22 (1993), s. 9.
FALTA, Jan, Dva povozy nestačily, musí udržet parní válec: Pozoruhodnosti očima
architekta, Hradecký deník, č. 193 (2014), s. 3.
Hradec Králové, Hradec Králové 2010.
KRÁTKÝ, Jiří, Místo zbořeného postavili nový: Moravský most, jenž v současnosti
prochází rekonstrukcí, zbudovali v roce 1914, Hradecké noviny, roč. 3, č. 174 (1994), s.
8.

66

KRÁTKÝ, Jiří, Památka skrytá v zeleni: Pohled na labské mosty a nábřeží Elišky
Pomořanské, Hradecké noviny, roč. 3, č. 168 (1994), s. 8.
KUBÍČEK, Josef, Ing. Karel Dahinter, CSc. – osmdesátiletý, Beton: Technologie,
konstrukce, sanace, Praha 2014, roč. 2014, č. 4, s. 78 – 80.
MALINA, Jiří, Podle koho se jmenují hradecké ulice, náměstí, nábřeží, Puls, roč. 27, č.
(1990), s. 27.
Mosty a Gočárův okruh: Trojí řešení jednoho problému ve Stavoprojektu, Pochodeň, roč.
59, č. 194 (1970), s. 2.
MOUPIC, Lubomír, Mosty omládnou: Rekonstrukce hradeckých mostů technickými
službami města HK, Hradecký kurýr puls, roč. 34, č. 12 (1992), s. 5.
PODLIPSKÝ, Václav, Na tom Pražském mostě …, Hradecký kurýr, roč. 33, č. 29 (1991),
s. 3.
Procházka po hradeckých mostech: poznejte historii mostů na Labi a Orlici:
královéhradecký Rok Labe 2012, Hradec Králové 2012.
PRUŠKA, Jan, Chátrající svinarský most míří do šrotu, není památka. Hradecký deník,
č. 213 (2015), s. 1.
PRUŠKA, Jan, Komplikace. Ze svinarského mostu chtějí kulturní památku, Hradecký
deník, č. 69 (2015), s. 1.
Salón republiky: po stopách Kotěry, Gočára a dalších významných architektů:
procházkový okruh 2, Hradec Králové 2013.
SKŘIVANOVÁ, Veronika, Stoletý most opravují podle historických fotek, Hradecký
deník, č. 65 (2015), s. 3.
ŠTĚP, Stanislav, Jak se stavěl "Bejli most". Radnice: Informační zpravodaj města Hradec
Králové, roč. 3, č. 30, (2000), s. 3.
TYŠL, Karel, Osmdesátník před opravou: Rekonstrukce Moravského mostu postaveného
v letech 1910-1914 podle projektu arch. J. Sandra, Hradecký kurýr puls, roč. 36, č. 7
(1994), s. 1 a 7.
Vodní elektrárna »Hučák« Hradec Králové 1910-1998. Hradec Králové 1999.

67

VYMETÁLEK, Tomáš, Pražský most a jeho skrytý tramvajový příběh: Skvosty Hradce
očima architekta, Hradecký deník, č. 35 (2014), s. 3.
Základní kámen Pražského mostu v Hradci Králové, Ratibor, Roč. 25, č. 37 (1908), s. 5.
ZUMROVÁ, Michaela, Lávka bude. Růst začne za rok a půl, Hradecký deník, č. 122
(2016), s. 1.
100 let moderní architektury v Hradci Králové: 1910-2010: plán města, Hradec Králové
2010.

Prameny elektronické povahy
Dostupné z: http://www.britannica.com/biography/Donald-Coleman-Bailey, [citováno
k 20. 6. 2016].
Dostupné z:http://www.150th.com/rivers/bailey.htm, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.baileybridge.com/bailey_bridges_02.html, [citováno k 20. 6.
2016].
Dostupné

z:

http://www.acrow.com/products-services/bridges/details/#emergency,

[citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.opevneni.blogspot.cz/2009/09/mosty-bailey.html, [citováno
k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.fronta.cz/mostni-konstrukce-bailey, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.svinary.org/historie-obce, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.svinary.org/historie-obce, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://idobnet.cz/dobrichovice-si-pripomnely-most, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.architekturazlin.cz/jan-kotera, [citováno 23. 6. 2016].
Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Sebastien-Le-Prestre-de-Vauban,
[citováno k 23. 6. 2016].
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/norske-fondy-44.html, [citováno k 23. 6. 2016].

68

Dostupné

z:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-

kultura/cz06-zakladni-informace, [citováno k 21. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/Zakladni-informace, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/most-na-trati-cho-che.html,
[citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné

z:

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-

283.html, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvimobci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné

z:

http://www.hradeckralove.org/urad/program-regenerace-mestskych-

pamatkovych-rezervaci-a, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné

z:

http://www.dotace.kr-

kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?ID=7&Year=2015,
[citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.upv.cz/cs.html, [citováno k 20. 5. 2016].
Dostupné z: http://www.hradeckralove.cz/, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.hradeckralove.org/, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.hradeckymkrajem.cz/kraj/hk/hydroelektrarna-hucak-na-labi,
[citováno k 20. 6. 2015].
Dostupné z: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/dny-evropskeho-dedictvi-159-2012, [citováno k 18. 6. 2016].
Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/hradeckralove.html, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://zapisnik.fortif.net/808641-pevnost-hradec-kralove/, [citováno k 20. 6.
2016].
Dostupné z:

http://www.hkcity.cz/2012/03/20/urbanismus-a-plany-v-tom-hradec-od-

doby-gocara-vynika/, [citováno k 22. 6. 2016].

69

Dostupné z: http://www.hradeckralove.org/urad/pamatkove-chranena-uzemi, [citováno
k 22. 6. 2016].
Dostupné

z:

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/stredisko-mostnich-

provizorii/%21ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzd_fwt
DBwD3A28jIM9DUy8DfQLsh0VAUe0giQ%21/, [citováno k 22. 6. 2016].
Dostupné z: http://archiweb.cz/josef-gocar, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://archiweb.cz/jan-kotera, [citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné

z:

http://www.muzeumhk.cz/clanky-architekt-jan-kotera-1871-1923.html,

[citováno k 19. 6. 2016].
Dostupné z: http://historie.hradeckralove.cz/, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.industrialnitopografie.cz/, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://slavnestavby.cz/?i=422/kotera-jan, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://slavnestavby.cz/?i=433/gocar-josef, [citováno k 20. 6. 2016].
Dostupné z: http://www.monumnet.npu.cz/monumnet.php, [citováno k 20. 6. 2016].
ŠÁMALOVÁ, Zlata, Labe a Orlice v Hradci Králové – Historie říčních staveb, s. 14,
dostupné

online

(http://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/publikace/Labe_a_Orlice_v_Hradci_Kralo
ve.pdf), [citováno k 19. 6. 2016].
STRÁSKÝ, Jiří – NEČAS, Radim, Betonové mosty II – technologie výstavby mostů, s.
8,

dostupné

online

(http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/CL02-

Betonov%C3%A9%20mosty%20II%20(KON)/M01Technologie%20v%C3%BDstavby%20most%C5%AF.pdf), [citováno k 19. 6. 2016].
RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef (ed.), Historický lexikon obcí České republiky
1869

–

2005,

s.

458,

dostupné

online

(https://www.czso.cz/documents/10180/20538302/13n106cd1.pdf), [citováno k 19. 6.
2015].

70

Orální a jiné zdroje
Rozhovor s p. Michalem Pešem, mostním technikem ŘSD ČR – správa Hradec Králové,
dne 29. 3. 2015.
Rozhovor s p. Janem Hornem, mostním technikem SÚS Královéhradeckého kraje, dne
2. 2. 2015.
Rozhovor s p. Tomášem Pospíšilem, vedoucím místní správy komunikací TSHK, dne 6.
2. 2015.

Komentovaná prohlídka jezu Hučák s hydroelektrárnou a mostem, dne 4. 4. 2015.

71

Seznam příloh

Seznam plánů a tabulek
Plán 1: Plán Hradce Králové s vyznačenými mosty ........................................................ V
Tabulka 1: Tabulka s mosty v Hradci Králové………………………..…………...VI – X

Seznam obrázků
Obrázek 1: Hradec Králové z roku 1879 ......................................................................... X
Obrázek 2: Hradec Králové z roku 1907 ....................................................................... XI
Obrázek 3: Plán města s možnou realizací mostů........................................................... XI
Obrázek 4: Kamenný most – pohled na celý most ........................................................XII
Obrázek 5: Kamenný most – detail zdobných prvků. ....................................................XII
Obrázek 6: Kamenný most – detail zdobného šneka a špatného stavu mostu ............. XIII
Obrázek 7: Kamenný most – detailní nárys mostu přes rekonstrukcí ......................... XIII
Obrázek 8: Kamenný most – detail zdobného prvku ................................................... XIV
Obrázek 9: Železniční most – pohled na celý most ..................................................... XIV
Obrázek 10: Železniční most – původní pilíř z roku 1874 ........................................... XV
Obrázek 11: Železniční most – pohled na nepříznivý stav mostu, detail ložisek. ........ XV
Obrázek 12: Železniční most – nýtová konstrukce mostu ........................................... XVI
Obrázek 13: Železniční most – ukotvení lávky k mostu. ............................................ XVI
Obrázek 14: Železniční most – detail zábradlí mostu a lávky .................................... XVII
Obrázek 15: Železniční most – detail mostnice .......................................................... XVII
Obrázek 16: Železniční most – moderní vizualizace horní stavby ........................... XVIII
Obrázek 17: Labský most – pohled na celý most ........................................................ XIX
Obrázek 18: Labský most – pohled na spodní stavbu, detail vzpěry ........................... XIX
Obrázek 19: Labský most – pohled na technickou mezeru mezi mosty....................... XX
Obrázek 20: Labský most – pohled na vzpěry .............................................................. XX
Obrázek 21: Most přes bývalý Piletický potok – Pohled na celý most přes rekonstrukcí.
..................................................................................................................................... XXI
Obrázek 22: Most přes bývalý Piletický potok – Plán rekonstrukce mostu ................ XXI
Obrázek 23: Most přes bývalý Piletický potok – Výkres přední strany mostu s návrhem
podložení mostu po dobu rekonstrukce ...................................................................... XXII
I

Obrázek 24: Most přes bývalý Piletický potok – rekonstrukce mostu ..................... XXIII
Obrázek 25: Tyršův most – pohled na celý most...................................................... XXIII
Obrázek 26: Tyršův most – Plán nového přívozu v místě Jiráskových sadů v roce 1929
.................................................................................................................................. XXIV
Obrázek 27: Tyršův most – detail mostní konstrukce. ............................................. XXIV
Obrázek 28: Tyršův most – detail na odkrytou mostní konstrukci ............................ XXV
Obrázek 29: Tyršův most – výkres mostu z roku 1930 ............................................. XXV
Obrázek 30: Tyršův most – výkres mostu z roku 1930 ............................................ XXVI
Obrázek 31: Tyršův most – detail nábřeží mostu s detailem zábradlí mostu. .......... XXVI
Obrázek 32: Pražský most – pohled na celý most. .................................................. XXVII
Obrázek 33: Pražský most – pohled na menší železobetonové pole ....................... XXVII
Obrázek 34: Pražský most – pohled na výzdobu mostu.. ...................................... XXVIII
Obrázek 35: Pražský most pohled na vozovku mostu, část zdobného oblouku .... XXVIII
Obrázek 36: Pražský most – detail ocelového zábradlí mostu.. ............................... XXIX
Obrázek 37. Pražský most – velký kiosek u Pražského mostu ................................. XXIX
Obrázek 38: Pražský most – malý kiosek mostu, ocelová konstrukce mostu ........... XXX
Obrázek 39: Pražský most – výkres mostu před rekonstrukci v roce 1992. .............. XXX
Obrázek 40: Pražský most – výkres kiosků Pražského mostu z roku 1929 .............. XXXI
Obrázek 41: Pražský most – schodiště vybudované v rámci stavby nové náplavky.XXXI
Obrázek 42: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na celou stavbu z přední
strany. ....................................................................................................................... XXXII
Obrázek 43: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – Pohled na zadní stěnu
hydroelektrárny. ....................................................................................................... XXXII
Obrázek 44: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – dekor mostu ................... XXXIII
Obrázek 45: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na most .............. XXXIII
Obrázek 46: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na křídlo hydroelektrárny.
............................................................................................................................... XXXIV
Obrázek 47: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – interiér hydroelektrárny, detail
turbíny.. .................................................................................................................. XXXIV
Obrázek 48: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – detail zdobného zábradlí, zdobný
šnek.. ........................................................................................................................XXXV
Obrázek 49: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – výkres rekonstrukce mostu v roce
1940 ....................................................................................................................... XXXVI
Obrázek 50: Labský most – pohled na celý most ................................................. XXXVII
II

Obrázek 51: Labský most – pohled na nosnou konstrukci mostu s pilíři ............. XXXVII
Obrázek 52: Labský most – detail technické mezery mezi mosty .......................XXXVIII
Obrázek 53: Labský most – napojení chodníku do horní stavby mostu. .............XXXVIII
Obrázek 54: Labský most – výkres Labského mostu. ........................................... XXXIX
Obrázek 55: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled na celou stavbu z moderní
lávky u stadiónu ..................................................................................................... XXXIX
Obrázek 56: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled z nábřeží na celou stavbu .. XL
Obrázek 57: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled na budovu hydroelektrárny XL
Obrázek 58: Moravský most s hydroelektrárnou – kamenný pilíř mostu.................... XLI
Obrázek 59: Moravský most s hydroelektrárnou – budka pro ovládání jezu .............. XLI
Obrázek 60: Malšovický most – pohled na celý most ................................................ XLII
Obrázek 61: Malšovický most – pohled horní stavbu mostu...................................... XLII
Obrázek 62: Malšovický most – pohled na mostovku ............................................... XLIII
Obrázek 63: Malšovický most – uchycení chodníku mostu. ..................................... XLIII
Obrázek 64: Malšovický most – pohled na pilíř mostu .............................................XLIV
Obrázek 65: Malšovický most – detail poškození mostu. .........................................XLIV
Obrázek 66: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909
.................................................................................................................................... XLV
Obrázek 67: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909
.................................................................................................................................... XLV
Obrázek 68: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909.
...................................................................................................................................XLVI
Obrázek 69: Orlický most – pohled na opravu mostu. ..............................................XLVI
Obrázek 70: Orlický most – pohled na rekonstrukci pilíře mostu ........................... XLVII
Obrázek 71: Orlický most – detail mostovky před rekonstrukcí v roce 2014. ........ XLVII
Obrázek 72: Orlický most – detail na pilíř přes rekonstrukcí mostu v roce 2014 .. XLVIII
Obrázek 73: Orlický most – Nákres realizace rekonstrukce Orlického mostu. ...... XLVIII
Obrázek 74: Orlický most – pohled na opravený most v roce 2015..........................XLIX
Obrázek 75: Bailey Bridge – pohled na celou soustavu. ...........................................XLIX
Obrázek 76: Bailey Bridge – detail příhrad ...................................................................... L
Obrázek 77: Bailey Bridge – pohled na zajímavé provedení mostu................................. L
Obrázek 78: Bailey Bridge – detail mostovky. ............................................................... LI
Obrázek 79: Bailey Bridge – pohled na pilíře mostu...................................................... LI
Obrázek 80: Bailey Bridge – pohled na ocelovou mostovku s živičným povrchem ..... LII
III

Obrázek 81: Most plukovníka Šrámka – pohled na celý most. ..................................... LII
Obrázek 82: Most plukovníka Šrámka – detail příhrad ................................................ LIII
Obrázek 83: Most plukovníka Šrámka – pohled na horní stavbu mostu. ..................... LIII
Obrázek 84: Most plukovníka Šrámka – detail pilíře mostu.. ..................................... LIV
Obrázek 85: Most plukovníka Šrámka – detail špatného stavu mostu ........................ LIV
Obrázek 86: Most plukovníka Šrámka – detail mostovky. ............................................ LV
Obrázek 87: Most plukovníka Šrámka – návrhy mostních staveb pro realizaci nového
mostu ve Svinarech, pro realizaci nového mostu byla vybrána varianta B2 ............... LVI
Obrázek 88: Most plukovníka Šrámka – ukázka mostního listu ................................ LVII

IV

Přílohy
Plány a tabulky:

Plán 1: Plán Hradce Králové s vyznačenými mosty, zdroj: openstreetmap, dostupný z:
http://www.openstreetmap.org/#map=14/50.2142/15.8479&layers=N, [citováno k 20. 5.
2016].

V

Číslo
mostu

Fotografie mostu

1

Název mostu

Kamenný most na
Pláckách

Železniční most

2

Labský most

3

VI

4

Most přes bývalý
Piletický potok

5

Tyršův most

6

Pražský most

VII

7

Jez Hučák s mostem
a hydroelektrárnou

8

Labský most

9

Moravský most s
hydroelektrárnou

VIII

10

Malšovický most

11

Orlický most

12

Bailey Bridge

IX

Most plukovníka
Šrámka

13

Tabulka 1: Tabulka s mosty v Hradci Králové, zdroj: Jan Květenský, 2014 – 2016.

Obrazová příloha:

Obrázek 1: Hradec Králové z roku 1879. Zdroj: Vojenský ústřední archiv, složka:
pevnost Hradec Králové.

X

Obrázek 2: Hradec Králové z roku 1907. Zdroj: Vojenský ústřední archiv, složka:
pevnost Hradec Králové.

Obrázek 3: Plán města s možnou realizací mostů, bez datace. Zdroj: Vojenský ústřední
archiv, složka: pevnost Hradec Králové.
XI

Obrázek 4: Kamenný most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 5: Kamenný most – detail zdobných prvků. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XII

Obrázek 6: Kamenný most – detail zdobného šneka a špatného stavu mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

Obrázek 7: Kamenný most – detailní nárys mostu přes rekonstrukcí. Zdroj: Archiv
Technických služeb města Hradce Králové, složka: Kamenný most na Pláckách –
rekonstrukce mostu z roku 1994.

XIII

Obrázek 8: Kamenný most – detail zdobného prvku. Zdroj: Archiv Technických služeb
města Hradce Králové, Kamenný most na Pláckách – rekonstrukce mostu z roku 1994.

Obrázek 9: Železniční most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

XIV

Obrázek 10: Železniční most – původní pilíř z roku 1874. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 11: Železniční most – pohled na nepříznivý stav mostu, detail ložisek. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.
XV

Obrázek 12: Železniční most – nýtovaná konstrukce mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 13: Železniční most – ukotvení lávky k mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XVI

Obrázek 14: Železniční most – detail zábradlí mostu a lávky. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 15: Železniční most – detail mostnice. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XVII

Obrázek 16: Železniční most – moderní vizualizace horní stavby. Zdroj: Archiv Správy
železniční dopravní cesty, složka: Detailní návrh nové železniční konstrukce mostu přes
Labe v Hradci Králové, bez datace.

XVIII

Obrázek 17: Labský most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 18: Labský most – pohled na spodní stavbu, detail vzpěry. Zdroj: Jan Květenský,
2015.

XIX

Obrázek 19: Labský most – pohled na technickou mezeru mezi mosty. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.

Obrázek 20: Labský most – pohled na vzpěry. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XX

Obrázek 21: Most přes bývalý Piletický potok – Pohled na celý most přes rekonstrukcí.
Zdroj: Jan Květenský, 2013.

Obrázek 22: Most přes bývalý Piletický potok – Plán rekonstrukce mostu. Zdroj: Archiv
Technických služeb města Hradce Králové, složka: Most přes Piletický potok –
rekonstrukce mostu z roku 2015.
XXI

Obrázek 23: Most přes bývalý Piletický potok – Výkres přední strany mostu s návrhem
podložení mostu po dobu rekonstrukce. Zdroj: Archiv Technických služeb města Hradce
Králové, složka: Most přes Piletický potok – rekonstrukce mostu z roku 2015.

XXII

Obrázek 24: Most přes bývalý Piletický potok – rekonstrukce mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

Obrázek 25: Tyršův most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

XXIII

Obrázek 26: Tyršův most – Plán nového přívozu v místě Jiráskových sadů v roce 1929.
Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace
(stavební řízení – Tyršův most).

Obrázek 27: Tyršův most – detail mostní konstrukce. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XXIV

Obrázek 28: Tyršův most – detail na odkrytou mostní konstrukci. Zdroj: Jan Květenský,
2015.

Obrázek 29: Tyršův most – výkres mostu z roku 1930. Zdroj: Státní okresní archiv
Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace (stavební řízení – Tyršův most).

XXV

Obrázek 30: Tyršův most – výkres mostu z roku 1930. Zdroj: Státní okresní archiv
Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace (stavební řízení – Tyršův most).

Obrázek 31: Tyršův most – detail nábřeží mostu s detailem zábradlí mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.
XXVI

Obrázek 32: Pražský most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 33: Pražský most – pohled na menší železobetonové pole. Zdroj: Jan Květenský,
2015.

XXVII

Obrázek 34: Pražský most – pohled na výzdobu mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 35: Pražský most pohled na vozovku mostu, část zdobného oblouku. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.
XXVIII

Obrázek 36: Pražský most – detail ocelového zábradlí mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 37. Pražský most – velký kiosek u Pražského mostu. Zdroj: Jan Květenský,
2015.

XXIX

Obrázek 38: Pražský most – malý kiosek mostu, ocelová konstrukce mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

Obrázek 39: Pražský most – výkres mostu před rekonstrukci v roce 1992. Zdroj: Archiv
Technických služeb města Hradce Králové, složka: Pražský most – rekonstrukce
Pražského mostu z roku 1990.

XXX

Obrázek 40: Pražský most – výkres kiosků Pražského mostu z roku 1929. Zdroj: Zdroj:
Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace.

Obrázek 41: Pražský most – schodiště vybudované v rámci stavby nové náplavky. Zdroj:
Jan Květenský, 2016.

XXXI

Obrázek 42: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na celou stavbu z přední
strany. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 43: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – Pohled na zadní stěnu
hydroelektrárny. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XXXII

Obrázek 44: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – dekor mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

Obrázek 45: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na most. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

XXXIII

Obrázek 46: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – pohled na křídlo hydroelektrárny.
Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 47: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – interiér hydroelektrárny, detail
turbíny. Zdroj: Jan Květenský, 2012.

XXXIV

Obrázek 48: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – detail zdobného zábradlí, zdobný
šnek. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

XXXV

Obrázek 49: Jez Hučák s mostem a hydroelektrárnou – výkres rekonstrukce mostu v roce
1940. Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a
kanalizace.

XXXVI

Obrázek 50: Labský most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 51: Labský most – pohled na nosnou konstrukci mostu s pilíři. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.
XXXVII

Obrázek 52: Labský most – detail technické mezery mezi mosty. Zdroj: Jan Květenský,
2016.

Obrázek 53: Labský most – napojení chodníku do horní stavby mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.

XXXVIII

Obrázek 54: Labský most – výkres Labského mostu. Zdroj: Archiv Ředitelství silnic a
dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Orlický most – mostní list z roku 2009.

Obrázek 55: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled na celou stavbu z moderní
lávky u stadiónu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XXXIX

Obrázek 56: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled z nábřeží na celou stavbu.
Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 57: Moravský most s hydroelektrárnou – pohled na budovu hydroelektrárny.
Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XL

Obrázek 58: Moravský most s hydroelektrárnou – kamenný pilíř mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

Obrázek 59: Moravský most s hydroelektrárnou – budka pro ovládání jezu. Zdroj: Jan
Květenský, 2015.

XLI

Obrázek 60: Malšovický most – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 61: Malšovický most – pohled horní stavbu mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XLII

Obrázek 62: Malšovický most – pohled na mostovku. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 63: Malšovický most – uchycení chodníku mostu. Zdroj. Jan Květenský, 2016.

XLIII

Obrázek 64: Malšovický most – pohled na pilíř mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 65: Malšovický most – detail poškození mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

XLIV

Obrázek 66: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909.
Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace.

Obrázek 67: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909.
Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace.

XLV

Obrázek 68: Orlický most – nerealizována stavba hydroelektrárny s mostem z roku 1909.
Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové, složka: Vodní toky, mosty a kanalizace.

Obrázek 69: Orlický most – pohled na opravu mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2014.

XLVI

Obrázek 70: Orlický most – pohled na rekonstrukci pilíře mostu. Zdroj: Jan Květenský,
2014.

Obrázek 71: Orlický most – detail mostovky před rekonstrukcí v roce 2014. Zdroj: Jan
Květenský, 2014.

XLVII

Obrázek 72: Orlický most – detail na pilíř přes rekonstrukcí mostu v roce 2014. Zdroj:
Jan Květenský, 2014.

Obrázek 73: Orlický most – Nákres realizace rekonstrukce Orlického mostu. Zdroj:
Archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, složka: Orlický most –
mostní list z roku 2009.

XLVIII

Obrázek 74: Orlický most – pohled na opravený most v roce 2015. Zdroj: Jan Květenský,
2016.

Obrázek 75: Bailey Bridge – pohled na celou soustavu. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

XLIX

Obrázek 76: Bailey Bridge – detail příhrad. Zdroj: Jan Květenský, 2015.

Obrázek 77: Bailey Bridge – pohled na zajímavé provedení mostu. Zdroj: Jan Květenský,
2015.

L

Obrázek 78: Bailey Bridge – detail mostovky. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 79: Bailey Bridge – pohled na pilíře mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

LI

Obrázek 80: Bailey Bridge – pohled na ocelovou mostovku s živičným povrchem. Zdroj:
Jan Květenský, 2016.

Obrázek 81: Most plukovníka Šrámka – pohled na celý most. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

LII

Obrázek 82: Most plukovníka Šrámka – detail příhrad. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 83: Most plukovníka Šrámka – pohled na horní stavbu mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.

LIII

Obrázek 84: Most plukovníka Šrámka – detail pilíře mostu. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

Obrázek 85: Most plukovníka Šrámka – detail špatného stavu mostu. Zdroj: Jan
Květenský, 2016.
LIV

Obrázek 86: Most plukovníka Šrámka – detail mostovky. Zdroj: Jan Květenský, 2016.

LV

Obrázek 87: Most plukovníka Šrámka – návrhy mostních staveb pro realizaci nového
mostu ve Svinarech, pro realizaci nového mostu byla vybrána varianta B2. Zdroj: Archiv
Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka –
dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2012.

LVI

Obrázek 88: Most plukovníka Šrámka – ukázka mostního listu. Zdroj: Archiv Správy a
údržby silnic Královéhradeckého kraje, složka: most plukovníka Šrámka – mostní list
z roku 2005.

LVII

