
 

Libeňský most 

 

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, 

přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních  povodních. Po 

zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, 

některé lávky byly uzavřeny a došlo též  na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Li-

beňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl 

most uzavřen a bylo nařízeno  provést provizorní podepření v jeho  trámové části. Po 

jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odbor-

né i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní pa-

mátku. Větší část odborné  veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho mo-

derním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mos-

tu současného. Šlo o rozpětí oblouků, niveletu a celkovou délku mostu. Rozhodnutí mělo 

učinit Ministerstvo kultury tím, ponechá-li mostu statut kulturní památky. Týden před 

jeho rozhodnutím skupina mostních odborníků v čele s prof. Ing. Janem L. Vítkem, FEng.  

napsala Ministerstvu kultury dopis, ve kterém uvedla  všechny důvody proč most jako 

kulturní památku neuznat a umožnit tak postavení nové moderní stavby. Důležitým fak-

torem je i dnešní stáří mostu. Ten už vyčerpal 75% předpokládané životnosti.  

 

 

Po rozhodnutí Ministerstva kultury nepřiznat Libeňskému mostu statut „Kulturní 

památka“, přešla iniciativa zajištění stavby na pražský magistrát. Ten ústy svého ná-

městka Petra Dolínka rozhodl o tom, že ze signatářů dopisu na Ministerstvo kultury bu-

de vytvořena  Technická rada, jejímž účelem bude nezávislé expertní posouzení Libeň-

ského mostu a doporučení k dalšímu postupu budoucí realizace. Dále bude tato rada 

posuzovat stav i dalších významných pražských mostů, jako např.  mostu Palackého a 

mostu Legií.  

Je pro IA ČR vyznamenáním, že členy této Technické rady jsou dva členové Stavební 

sekce IA ČR, a to  Prof. Ing. Jan L. Vítek, FEng. a předseda Stavební sekce Ing. Vladimír 

Brejcha, FEng.  

 


