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Ministerstvo kultury jako píslušný orgán státní správy na úseku státní památkové
pée vydává toto
r o z h o d n u t í:
Ministerstvo kultury n e p r o h l a š u j e podle § 2 zákona íslo 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, ve znní pozdjších pedpis, soubor mostních objekt tzv. Libeského
mostu, peklenujících eku Vltavu mezi Holešovicemi a Libní v hl. m. Praze, nacházejících se
na pozemcích parcelní ísla 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2383/1 v k..
Holešovice, a pozemcích parcelní ísla 3952/1, 3952/2, 3952/4, 3952/5, 3952/6, 3952/7,
3952/8, 3952/9, 3960, 3961/1, 3962, 4014/1 v k.ú. Libe, za kulturní památku.
Odvodnní
Ministerstvo kultury zahájilo na základ návrhu, který podal Národní památkový ústav
– územní odborné pracovišt v hlavním mst Praze, Národní tída 37, 110 00 Praha 1, ízení
o prohlášení souboru mostních konstrukcí tzv. Libeského mostu v Praze za kulturní
památku. Národní památkový ústav – územní odborné pracovišt v hl. m. Praze ve svém
návrhu uvedl, že Libeský most jako trasa spojující Dlnickou ulici v Holešovicích k novému
pístavu v Libni vznikl jako mostní provizorium v roce 1903, piemž byla použita doplnná
provizorní mostní konstrukce ze stavby nového Mostu císae Františka Josefa u Národního
divadla. V letech 1924-28 byl postaven dnešní definitivní most podle projektu ing. Mencla za
spolupráce architekta P. Janáka. Libeský most pedstavuje mimoádnou technickou stavbu,
dílo významného budovatele pražských most ing. Mencla, konstrukn poslední kloubový
most z prostého betonu. Pozoruhodné je rovnž architektonické ešení stavby, jejíž masivnost
zdraznil architekt P. Janák použitím výrazných kubistických forem, které nepoítaly s další
sochaskou výzdobou. Stavba je vynikajícím dokladem architektury, spojující originální
technické ešení s výrazným a zárove citliv vyváženým architektonickým ztvárnním.
Ministerstvo kultury dále obdrželo odborné vyjádení Národního památkového ústavu
– územního odborného pracovišt ze dne 1. 11. 2004, znaka 12177/2004/a/M, sloužící jako
podklad pro vydání správní rozhodnutí odboru památkové pée Magistrátu hl. m. Prahy ve

vcech „Rekonstrukce komunikace a pestavba mostních objekt ulice Libeský most vetn
kižovatky Dlnická – Jankovcova ped kižovatkou Palmovka“ a „Rekonstrukce TT
Libeský most v ulicích Dlnická a Libeský most v úseku za kižovatkou ulic Dlnická a
Komunard ped kižovatkou Palmovka se zastávkami Na Maninách a Libeský most“, kdy
byly pedložené návrhy z hlediska památkové pée oznaeny za vylouené.
V ízení se vyjádil, na základ § 3 odst. 1 zákona íslo 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové pée, který ve svých stanoviscích
ze dne 13. 10. 2004, .j. MHMP 120297/04/Mül, a ze dne 27. 10. 2004, .j. MHMP 120297B/04/Mül/Stj, nedoporuil prohlášení pedmtného souboru most za kulturní památku.
V odvodnní tohoto stanoviska bylo zejména uvedeno, že souasný Libeský most není
z hlediska urbanistického nikterak mimoádnou stavbou. Byl vybudován v míst provizorního
mostu, postaveného v roce 1903, na jehož funkci, totiž pekonání eky jako dopravní
pekážky, pímo navázal. Výstavba nového mostu byla vynucena regulaními opateními
v oblasti Karlína a Libn, úpravami vltavského meandru, beh a eišt a modernizací
pístavu. Je utilitární dopravní stavbou, úelov spojující dva behy Vltavy. Postavil jej
v letech 1924 až 1928 Ing. František Mencl, jako finann i technicky úsporný kloubový most
z prostého betonu (nkterými autory nazývaného „umlý kámen“), za použití místních
surovin a ani zpsob zakládání na únosném podklad v otevených stavebních jámách
nevykazuje žádné známky aplikace neobvyklých i výjimen nároných technických
postup. Libeský most tedy není z hlediska konstrukního, architektonického ani
památkového nijak výjimen významný a neopakovatelný, nevykazuje žádné mimoádné a
výrazné umlecké hodnoty a svým jednoduchým až tžkopádným konstrukním a
architektonickým pojetím nevybouje z dobového standardu. Konstrukce mostu, skládajícího
se ze tí samostatných ástí, je v závislosti na použité technologii mohutná až tžkopádná, což
využil architektonický spolutvrce arch. Pavel Janák k uplatnní kubistických forem. Most
zcela postrádá umlecké, pedevším sochaské vybavení, jak bylo obvyklé u jiných pražských
kloubových most z prostého betonu (nap. Hlávkv most mezi Štvanicí a Bubny a Mánesv
most). Pevládá zde jednoznan úelová funkce dopravní stavby. Ve „Statickém výpotu
zatížitelnosti mostních konstrukcí Libeského mostu, tj. rámových konstrukcí, klenbových
konstrukcí a konstrukcí schodiš“ (zpracovala Fa PONTEX v roce 2003) se konstatuje, že
hlavní závadou konstrukcí Libeského mostu je zatékání do konstrukce rošt a kleneb a
k umocnní degradace dochází vlivem mrazu. Na klenbových konstrukcích dochází vlivem
zatékání k postupnému vymývání a rozkladu cementového pojiva v betonu a tento vliv se
projevuje viditeln díky nerovnomrné kvalit a hutnní betonu. Na roštových konstrukcích je
v místech zatékání beton hloubkov degradován, na mnoha místech je již odpadlá krycí vrstva
a obnažená výztuž je siln zkorodovaná, nkde již odpadlá. Byla prokázána i kontaminace
ionty Cl. Beton konstrukcí schodiš je vlivem silného zatékání siln zdegradovaný, obnažená
výztuž je zkorodovaná s výrazným oslabením a místy zcela chybí. Na základ diagnostiky a
výpot je zde konstatováno, že konstrukce nevyhovují platným normám a vzhledem k typu
konstrukce a stavu narušení se ukazuje, že ani rozsáhlou opravou nebude možno dosáhnout
požadovaných hodnot pro požadované zatížení tramvajovou a automobilovou dopravou. Je
teba mít na pamti, že konstrukce je navržena na zatžovací schéma, platné ped 85 lety,
požadavky souasných norem na pohyblivé zatížení jsou diametráln odlišné a je pedem
zejmé, že jich nebude dosaženo za pedpokladu stávajícího šíkového uspoádání normových
zatížitelností. V závru výše uvedeného materiálu se jednoznan konstatuje, že podle závr
diagnostického przkumu je stav mostních konstrukcí pro navrhovanou intenzitu dopravy
v dané lokalit nevyhovující a je nutno provést jeho rekonstrukci. Z uvedených skuteností
vyplývá, že pi nezbytné rekonstrukci mostu nemže zstat zachována autentická hmotná
podstata vci. Je tedy možné vytvoit pouze její repliku, která z hlediska památkové pée
bude postrádat hodnoty, pro které by mla být zapsána do Ústedního seznamu kulturních

památek. Libeský most nespluje kritéria pro prohlášení vci za kulturní památku, tak jak
jsou definována v § 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové péi, tj. nespornou
výjimenost, nenahraditelnost a nenapodobitelnost. Nepedstavuje natolik výjimený doklad
historického vývoje, životního zpsobu a prostedí spolenosti, ani nevykazuje nadprmrné
historické, umlecké a technické hodnoty, pro které by mohl být prohlášen za kulturní
památku.
Podle § 3 odst. 2 zákona íslo 20/1987 Sb., o státní památkové péi, byli v ízení
vyrozumni dopisy ze dne 20. 8. 2004, .j. 5990/2004, vlastníci pedmtného souboru
mostních konstrukcí a dotených pozemk, Hlavní msto Praha, Mariánské námstí 2, 110 00
Praha 1, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217, 190 22 Praha 9, Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5, eské pístavy, a.s.,
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, a bylo jim umožnno vyjádit se k podanému návrhu. Hlavní
msto Praha a eské pístavy, a.s. se k uvedenému návrhu nevyjádily.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vyslovil ve svém stanovisku ze dne 6. 9. 2004,
znaka 90200/675/203-930/04, nesouhlas s prohlášením Libeského mostu za kulturní
památku, když zejména uvedl, že tleso libeského mostu se nachází v havarijním stavu a
vzhledem k porušení tramvajové trat na most a v pilehlých úsecích se tato tra bude
rekonstruovat. Zadání pro zpracování projektové dokumentace vycházelo zejména z tchto
skuteností: 1) konstrukce mostu je trvale petžována jak automobilovým tak tramvajovým
provozem (vyšší nápravové zatížení, než bylo pvodn projektované), 2) vliv povodní 2002,
3) stavba protipovodových opatení, 4) infrastruktura v oblasti. Ped zpracováním
dokumentace byl tento zámr kladn pijat Národním památkovým ústavem – územním
odborným pracovištm v hl. m. Praze a písemn potvrzen zápisem ze dne 15. 12. 2003
(„Požadované úpravy nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany tohoto území.“).
Pvodní konstrukci tramvajové trati není možné dále využívat, protože svojí únosností
nevyhovuje dnes používaným tramvajovým vozm. Stejn tak není možné, pi stávajícím
uspoádání mostní konstrukce, použít jiný typ tramvajového svršku, než velkoplošné panely.
V nejbližší dob je oekávána dodávka nových nízkopodlažních tramvají, jejichž nápravové
zatížení pesahuje nápravové zatížení voz dnes užívané ady T o cca 40%.
Rovnž Technická správa komunikací hl. m. Prahy vyjádila ve svém pípise ze dne 8.
9. 2004, .j. 63/04/200 a 415/04/900, jednoznaný nesouhlas s prohlášením vci za kulturní
památku, protože již dva roky je pipravována rozsáhlá rekonstrukce mostní konstrukce a
komunikace Libeského mostu vetn tramvajové trati a pilehlého prostoru, kdy zámr této
akce byl vyvolán pedevším nutností uvést tyto stávající stavby do vyhovujícího a bezpeného
technického provozního stavu, který byl výrazn zhoršen a stal se nevyhovujícím zejména
v dsledku povodní v roce 2002. Ped zpracováním dokumentace byl tento zámr
konzultován a kladn pijat Národním památkovým ústavem – územním odborným
pracovištm v hl. m. Praze a písemn potvrzen zápisem ze dne 15. 12. 2003. Toto stanovisko
bylo doloženo vyjádením akciové spolenosti Inženýring dopravních staveb, Na Moráni
360/3, 128 01 Praha 2, ze dne 9.11.2004, znaka 3730/R-507/04, jehož pílohou byla „Zpráva
o skutenostech zjištných v rámci zpracování diagnostického przkumu a statického výpotu
mostu V-009-Libeský most“, kterou vypracovala ke dni 17. 2. 2003 firma Pontex, s.r.o. Zde
se závrem uvádí, že konstrukce Libeského mostu nevyhovuje pro zatížení dle SN 73 6203
pro zatžovací tídu A ani B a vzhledem k typu konstrukce a stavu narušení je zejmé, že ani
rozsáhlou opravou nebude možno tchto hodnot zatížitelnosti dosáhnout.
Na svém 34. zasedání, které se konalo dne 29. 9. 2004, vc posoudila Komise
Ministerstvo kultury pro hodnocení návrh na prohlášení vcí za kulturní památku a žádostí
na zrušení prohlášení za kulturní památku, sekce nemovitých kulturních památek, a
doporuila její prohlášení za kulturní památku s odvodnním, že se jedná o zvláš významný
doklad mostního stavitelství, garantovaný jeho autory – Ing. Menclem a architektem Janákem.

Ministerstvo kultury obdrželo stanovisko Klubu Za starou Prahu ze dne 28. 12. 2004,
kde je závrem uvedeno, že Libeský most lze pokládat za vysoce hodnotný lánek v etzci
pražských klenutých most z 1. poloviny 20. století, za nenahraditelnou souást psobivého
Menclova konceptu jednoty a zárove i rozmanitosti pražských mostních dl. Ztvárnní
mostu Pavlem Janákem souasn jedinen dokumentuje robustn puristické údobí ve vývoji
tvorby tohoto velkého eského architekta. Souástí tohoto stanoviska bylo také „Posouzení
konstrukce Libeského mostu – Zpráva o úvodní prohlídce“ (zpracoval autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Ing. Václav Jandáek, prosinec 2004), kde je
konstatováno, že Libeský most není možno prohlásit za neopravitelný a je teba nalézt
možnosti technického ešení pro zvýšení nejen parametr únosnosti, ale i životnosti
konstrukce. Dále je zde konstatováno, že konstrukce mostu se jeví jako poškozená
dlouhodobým zanedbáním údržby a nedokonalým odvodnním spojeným s užíváním soli na
posypy. Konstrukce jeví nejhorší poškození na železobetonových ástech, konstrukce
z prostého betonu jsou poškozeny mén. Výhodou ástí z prostého betonu je pomrn nízké
mrné naptí v profilech a dostatená bezpenost konstrukce s mohutnou vrstvou pesypání.
U rámových ástí je tento problém horší, vlastní hmotnost násyp je výrazn menší.
Ministerstvo kultury si vyžádalo expertní posouzení Libeského mostu autorizovaným
inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Milanem Kalným (zpracováno ke dni 14.
12. 2004), kde byla posuzována zatížitelnost mostních konstrukcí. Ing. Milan Kalný zejména
uvedl, že hlavní závadou mostu je zatékání do konstrukce rošt i kleneb, kde dochází
k postupnému vymývání a rozkladu cementové matrice betonu. Pro normální zatížitelnost
v kombinaci se zatížením tramvajovým provozem je únosnost konstrukce nedostatená.
Zásadní píinou je nízké zatížení, na které byla konstrukce navržena a výrazný nárst
zatížení tramvajovým provozem ve smyslu platné SN 73 6203 s pomrn vysokým
dynamickým souinitelem. V praxi to znamená, že únosnost nosné konstrukce je od stálého
zatížení a zatížení tramvajovými vozidly z vtšiny, pop. zcela vyerpána a nezbývá
dostatená únosnost konstrukce pro zatížení silniními vozidly.
Ministerstvo kultury zhodnotilo všechny pedložené dkazy jednotliv i ve
vzájemných souvislostech a rozhodlo o neprohlášení souboru mostních objekt tzv.
Libeského mostu v Praze za kulturní památku, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Ministerstvo kultury pi posuzování vci postupovalo ve dvou základních plánech, a to
vyhodnocení památkové hodnoty vci a možnost zachování tchto hodnot v souladu
s obecnými zásadami pée o kulturní památky.
Na základ výše uvedeného Ministerstvo kultury konstatuje, že Libeský most
pedstavuje zajímavou technickou stavbu, dílo autora nkolika pražských most ing. Mencla,
z hlediska konstrukního jde o kloubový most z prostého betonu. Zajímavé je rovnž
architektonické ešení stavby, jejíž masivnost a propornost zdraznil architekt P. Janák
použitím výrazných kubistických forem, které nepoítaly s další sochaskou výzdobou.
Stavba je netradiním dokladem architektury, spojující technické ešení s citliv vyváženým
architektonickým ztvárnním.
Ministerstvo kultury dále dosplo k závru, že Libeský most se nachází v mimoádn
špatném stavebn - technickém stavu. Bylo zjištno, že hlavní závadou konstrukcí Libeského
mostu je zatékání do konstrukce rošt a kleneb a k umocnní destrukce dochází vlivem
stídajících se teplot ovzduší. Na klenbových konstrukcích dochází vlivem zatékání
k postupnému vymývání a rozkladu cementového pojiva v betonu a tento vliv se projevuje
viditeln díky nerovnomrné kvalit betonu, který byl dodáván rznými dodavateli. Na
roštových konstrukcích je v místech zatékání beton hloubkov poškozen, na mnoha místech je
již odpadlá krycí vrstva a obnažená výztuž je siln zkorodovaná, nkde již odpadlá. Beton
konstrukcí schodiš je vlivem silného zatékání siln zdegradovaný, obnažená výztuž je
zkorodovaná s výrazným oslabením a místy zcela chybí. Na základ pedložené diagnostiky a

výpot je možné konstatovat, že konstrukce nevyhovují souasn platným normám a
vzhledem k typu konstrukce a stavu poškození se dosplo k závru, že ani rozsáhlou opravou
nebude možno dosáhnout požadovaných hodnot pro požadované zatížení tramvajovou a
automobilovou dopravou, protože konstrukce byla navržena na zatžovací schéma platné ped
85 lety. Požadavky souasných norem na dynamické zatížení jsou diametráln odlišné a je
zejmé, že jich nebude dosaženo za pedpokladu stávajícího šíkového uspoádání normových
zatížitelností. Z pedložených dkaz bylo doloženo, že stav mostních konstrukcí pro
navrhovanou intenzitu dopravy v dané lokalit je nevyhovující a je nutno provést rekonstrukci
Libeského mostu, což ostatn vyplynulo i z materiál Národního památkového ústavu –
územního odborného pracovišt v hl. m. Praze a Klubu za Starou Prahu. Z uvedených
skuteností vyplývá, že pi nezbytné rekonstrukci mostu nemže zstat zachována autentická
hmotná podstata vci. Ministerstvo kultury dosplo k závru, že je možné vytvoit pouze
kopii nebo repliku mostu a do budoucna není možné zachovat památkové hodnoty vci tak,
aby splovala kritéria kulturní památky.
Pouení
Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné pedpisy o správním ízení (§ 44 zákona íslo
20/1987 Sb., o státní památkové péi). Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doruení.
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