Bed ich Schnirch – et zové mosty
Inženýr Bed ich Schnirch se narodil v ervnu 1791 v Pátku nad Oh í, studoval v Kremži a
ve Vídni a celý sv j život v noval konstrukci a stavb et zových most . Zem el ve Vídni
25.11.1868.
Nástup industriální revoluce ve st edoevropském prostoru na po átku 19. století znamenal
nejen vznik nových pr myslových odv tví, ale p isp l také ke zrychlení pr myslové výroby a
použití materiál a stavebních konstrukcí do té doby neznámých. Zejména vzestup výroby
železa a jeho uplatn ní ve stavitelství umožnilo budování sm lých dopravních staveb, jakými
byly p edevším et zové mosty.
V bec první et zový most na kontinentu (dlouhý 29 m) byl vybudován podle Schnirchova
projektu ve Strážnici p es eku Moravu již v roce 1824. Schnirch pak vyprojektoval v létech
1827 až 1864 adu dalších et zových most na p . v Žatci, Jarom i, Pod bradech,
Strakonicích, D ín a Vídni. P ínosné byly i jeho teoretické práce o konstrukci et zových
most . Železni ní et zový most p es víde ský dunajský kanál dostal zlatou medaili na
sv tové výstav v Londýn v roce 1862. V tší zát ž i provoz si postupn vyžádala nahrazení
lehkých et zových most únosn jšími konstrukcemi a materiály. Vým na za nové postihla
tém všechny et zové mosty u nás.
Zvláštní zmínku si zaslouží jeho dv díla – most císa e Františka I. v Praze a most p es
Vltavu v Podolsku, který byl p emíst n do Stádlce na Lužnici a
dosud je používán.
et zový most císa e Františka I. u dnešního Národního
divadla byl postaven v létech 1839–1841 jako druhý trvalý most
v Praze nákladem 391330 zl. Ve ejnosti byl p edán 6.11.1841,
používal se 50 let.
Celková délka mostu byla 412,74 m, ší ka mezi zábradlím 9 m
(z toho vozovka 6 m). Dv totožné poloviny mostu byly spojeny mohutným zd ným pilí em
na St eleckém ostrov . Každý z obou díl m l dv v že, na nichž spo ívala ve výši 10,5 m
nad vozovkou ložiska mostních et z . et zy m ly 3,16 m dlouhé lánky z obdélníkových
želez. Byly umíst ny v rovinách mostního zábradlí ve skupinách po ty ech a p í níky
mostovky byly zav šovány st ídav na horní a spodní dvojici et z . Celá mostovka byla z
m kkého d eva.
Most p isp l k rozvoji Prahy a byl považován za nejsm lejší dílo inženýrské své doby. Jeho
problémem však byla nedostate ná nosnost. V roce 1857 se p i p eprav obzvláš t žkého
vozu velmi prohnul a rozhoupal. Od té doby byly t žké transporty vedeny op t po staré trase
p es Karl v most. Vozy ko ské dráhy kon ily na obou stranách mostu, cestující jej museli
p echázet p šky. Roku 1898 byl provoz na most ukon en, p eveden na d ev né provizorium
a v roce1901 byl et zový most nahrazen novým kamenným - dnešním
mostem Legií.
Most p es Vltavu u obce Podolsko, postavený v létech 1847 až
1848 na silnici vedoucí z Písku do Tábora je jediný zachovaný et zový
most u nás, ale dnes stojí 18 km od místa, kde byl p ed 160 léty

vybudován . S rozvíjející se dopravou ve 20. století p estávaly parametry mostu vyhovovat,
proto bylo údolí Vltavy p eklenuto v letech 1936–1940 novým železobetonovým mostem.
Starý et zový most sloužící místní doprav p e kal až do šedesátých let, kdy musel ustoupit
výstavb vodního díla Orlík. Protože se jednalo v té dob již o unikátní technické dílo, byl
most pe liv rozebrán a jednotlivé díly ozna eny pro budoucí použití.
Pro nové umíst ní mostu bylo zvoleno místo na ece Lužnici vedle p ívozu a historického
brodu na silnici spojující Opa any a Dob ejovice p es obec Stádlec, kde nevadila jeho nízká
nosnost. Výstavba za ala v únoru 1971, do údolí Lužnice bylo dovezeno dva tisíce
p vodních žulových kvádr a tuny originálních ocelových táhel a et z ; jen n které kovové
ásti bylo nutné znovu vyrobit. Stavba byla ukon ena v prosinci roku 1974. a slavnostn byl
most otev en pro ve ejnost 25. kv tna 1975. Most (délka 157 m, výška pylon - empírových
bran je 10,5 m) je ukázkou vysp lého mostního stavitelství 1. poloviny 19. století a
um leckým dílem, které si zárove udrželo v plném rozsahu i svou užitnou hodnotu a z stalo
zcela funk ní. Pro své kvality i historii byl most prohlášen národní kulturní památkou. Je to
poslední empírový most svého druhu v Evrop .

