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Těmito a dalšími poznatky zaujal účast-
níky jarního odborného semináře 
Dřevostavby ve Volyni architekt Mikko 
Viljakainen, Tkl., ředitel Asociace zpra-
covatelů dřeva ve Finsku. Při své před-
nášce „Moderní severské dřevěné 
mosty“ se věnoval problematice dřevě-
ných mostů ve Skandinávii, které jsou 
díky současným lepeným materiálům 
a jejich možné kombinaci s ocelí či beto-
nem stavěné v různých délkách a prove-
deních – od standardních typizovaných 
mostů s kratším rozpětím až po dlouhé 
mosty budované podle individuálních 
konstrukčních a designových návrhů. 
Jsou využívány nejen pro pěší provoz, 
ale stále častěji také pro lehkou i těžkou 
autodopravu v silniční a dálniční síti. A to 
nejen pro svoji pevnost a životnost srov-
natelnou s jinými typy mostů, ale také 
kvůli rychlé montáži (umožněné značnou 
mírou prefabrikace), kterou lze navíc pro-
vádět i v zimě, a v neposlední řadě také 

nízkým nákladům na údržbu a opravy. 
„Vzhledem k lehkosti a pevnosti dřeva 
mohou být dřevěné mosty z velké části 
prefabrikované a přepravované ve for-
mě hotových prvků. Ve spojení s jedno-
duchou spojovací technologií jsou pak 
všechny prvky velmi rychle smontovány 
a připraveny pro hydroizolaci mostovky 
a její dokončení před vlastním použitím 
mostu,“ říká Mikko Viljakainen s tím, že 
rychlost výstavby dřevěných mostů oce-
ňují vedle stavebních firem hlavně řidiči, 
neboť nutné výluky v dopravě či objízdné 
trasy se tím eliminují jen na velmi krátkou 
dobu.

Používané typy dřevěných 
mostů

V současnosti jsou v severských zemích 
podle Mikko Viljakainena nejvíce popu-
lární silniční mosty s relativně jednodu-
chou konstrukcí, používané pro rozpětí 

3 až 36 m. Základ jejich mostovky tvoří 
dřevěný plochý panel (o max. rozměrech 
16x8 m) sestavený z podélně uložených 
a nastojato postavených fošen nebo le-
pených hranolů. Tyto konstrukční prvky 
jsou ze stran opatřeny otvory (v pravidel-
ných vzdálenostech od sebe) a příčně 
sešroubovány ocelovými tyčemi. Horní 
plocha takto smontovaného panelu je 
opatřena dvěma vrstvami hydroizolace, 
na kterou je pak nanesena vrstva asfaltu, 
jejíž tloušťka 110 nebo 80 mm je od-
vislá od navrženého použití mostu (pro 
běžnou silniční dopravu, respektive pro 
použití chodci ve spojení s občasnou 
lehkou dopravou). K boku panelu je po-
mocí nerezových upevňovacích prvků 
ukotveno ocelové zábradlí se svodidly. 
Jeho spojovací prvky jsou přitom dimen-
zovány tak, aby při kontaktu vozidla se 
svodidlem povolilo bez toho, aniž by 
došlo k poškození vlastní mostové kon-
strukce, a aby jej při následné opravě 

Používání dřeva v mostním stavitelství má z pohledu nejen odbor-
níků, ale i veřejnosti své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří 
především využívání přírodních obnovitelných zdrojů bez většího 
ekologického znečišťování, dobrá zpracovatelnost či rychlá montáž. 
Naproti tomu je použití dřeva omezeno relativně malou únosností, 
odolností proti mechanickému poškození, životností. Pokud se ale 
dřevěné konstrukce mostů navrhnou s ohledem na tyto skutečnosti, 
pak mohou takové mosty po všech stránkách směle konkurovat 
mostům železobetonovým a sloužit nejenom jako u nás pro zatížení 
osobami, ale také pro lehkou a těžkou autodopravu.

Moderní dřevěné a hybridní mosty 
ve skandinávských zemích
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svodidel bylo možné snadno obnovit. 
Zábradlí, byť bez použití svodidel a ne-
zřídka i dřevěné, je nedílnou součástí 
i každého mostu pro chodce. K dalším 
typům severských mostů patří: 

 trámové mosty – druhý nejčastěji 
používaný typ konstrukce tvořené po-
délnými vrstvenými trámy nesoucími 
vlastní konstrukci mostovky. V případě 
silničních mostů se požívá v rozpětí 
4 až 20 metrů, pro zatížení chodci 
v rozpětí 3 až 30 m,

 příhradové mosty – nejčastěji pou-
žívané mosty před vyvinutím techno-
logie vrstveného dřeva. V současné 

době se používají především pro pa-
mátkové účely a ve zvláštních situa-
cích. Závěsné příhradové mosty jsou 
díky své příčné tuhosti nejvhodnější 
pro použití jako relativně úzké mostky 
s rozpětím 15 až 50 m,

 obloukové mosty – nosná kon-
strukce se skládá z lepeného lamelo-
vého dřeva tvarovaného do oblouků. 
Oblouky mohou být zcela pod mostov-
kou nebo částečně pod její konstrukcí 
či zcela nad ní, přičemž konstrukce 
může být tvořena i několika oblouky. 
Rozpětí obloukových mostů může být 
až 100 metrů,

 kompozitní mosty – představují 
novou technologii budování mostů 
z dřevěných nosníků v kombinaci 
s betonovými deskami tvořícími základ 
mostovky. Dřevo a beton jsou spoje-
ny speciálními „lepivými“ (adhesivními) 
materiály pro vytvoření funkční struk-
tury,

 kryté mosty – v podstatě příhrado-
vé mosty, kde je vozovka podpíraná 
spodním nosným ráhnem vazníku 
a střechu nese horní nosné ráhno. 
Kryté mosty jsou zvláště vhodné pro 
lehkou dopravu a mohou mít rozpětí 
až 100 metrů.

Detail upevnění zábradlí a provádění hydroizolace konstrukce

Dalšími používanými mosty v severských zemích jsou mosty trámové, příhradové, obloukové a kompozitní
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Dřevěné mosty z pohledu 
severských zemí

V současné době se dřevěné mosty 
zatím nejméně využívají ve Finsku, kde 
z celkem 20 tis. existujících mostů je 
„jen“ 900 ze dřeva a většina z nich byla 
postavena v letech 1920–1927. V letech 
2010–2014 zde bylo postaveno celkem 
584 mostů, z nichž ale pouze 17 bylo 
ve dřevě. Ze všech silničních mostů 
pak dřevěné představují dokonce jen 
4 %. Ve většině nových mostů se jedná 
o jednoduché typizované mosty nesoucí 
lehkou dopravu, ale často i o mosty sta-
věné podle individuálního návrhu vytvoře-
ného s ohledem na okolní krajinu, kterou 
zkrášlují a stávají se její dominantou.
Mnohem častěji se dřevěné mosty staví 
v Norsku a Švédsku, kde se jejich podíl 
z celkově ročně postavených nových 

mostů pohybuje kolem 10 %, respekti-
ve 20 %. „To, že zatím nemáme takové 
množství moderních mostů jako třeba 
Norsko a Švédsko, způsobovali do-
nedávna zadavatelé mostních staveb, 
kteří při vypisování zakázek striktně trvali 
na tom, aby tyto mosty byly z betonu. 
Nicméně v současné době už byl tento 
požadavek odstraněn a tak doufáme, že 
i my se do budoucna dočkáme většího 
počtu dřevěných mostů,“ konstatuje 
Mikko Viljakainen a dodává, že přední 
finská stavební společnost Versowood 
již v této souvislosti vyvinula vlastní typ 
standardizovaného dřevěného mostu. 
Konstrukci pod mostovkou tvoří dřevě-
ný rošt zhotovený v kombinaci řezaných 
a lepených hranolů a lze ji použít pro 
rozpětí až 30 metrů.
V Norsku je každý rok postaveno ko-
lem 140–160 nových mostů a z nich, 

jak už bylo uvedeno výše, je asi 10 % 
ze dřeva. Dřevěné mosty si zde za 
posledních dvacet let získaly značnou 
popularitu nejen ze strany široké veřej-
nosti, ale jejich výstavba má i značnou 
politickou podporu. Snahou vlády je, 
aby tato lesnatá země zpracovávala co 
nejvíce dřeva právě doma, což má vel-
ký význam pro regionální zaměstnanost. 
Údržbu mostů a stavbu nových navíc 
realizuje státní podnik, který tuto vládní 
snahu maximálně podporuje. A to mimo 
jiné také na základě tzv. Severského vý-
zkumného projektu realizovaného s cí-
lem rostoucího využití dřevěných mostů. 
Malé dřevěné mosty jsou obvykle stavě-
ny jako standardní typy, zatímco velké 
jsou většinou ztvárněním individuálních, 
jednorázových návrhů. Konstrukci pod 
mostovkou zpravidla charakterizuje kom-
binace dřeva a ocelových prvků použí- 

Mosty pro pěší dopravu v Måna (délka 24,1 m, největší rozpětí mostovky 3 m, nadstavby 24,1 m) a Nesoddvegen (délka a nej-
větší rozpětí mostovky a nadstavby 24 m)

Jeden z nejznámějších norských mostů Leonardo da Vinci (délka 108,2 m, největší rozpětí mostovky 11,9 m) a typický most 
pro pěší v Nordre Finstat Nord (délka 38,2 m, největší rozpětí 18 m)
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vaných pro kloubová spojení, ukotvení 
k pilířům či základům a zábradlí. Dřevěné 
mosty, zejména jejich základní typy, jsou 
ve srovnání s betonovými konkurence-
schopné i po finanční stránce a mají 
prokázanou dlouhou životnost. K jejich 
ochraně slouží nátěry dřevěných částí 
kreozotem nebo mechanická ochrana 
(např. oplechování apod.). 
„Nejdelší z tamních dřevěných mostů má 
max. rozpětí něco málo přes 70 m, ale 
pro Nory údajně není problém postavit 
most s rozpětím až 140 m,“ doplnil Mikko 
Viljakainen. Jako příklad norských moder-
ních mostů z posledních 20 let uvedl např. 
mosty pro pěší v Måna, Nesoddvegen, 
Leonardo da Vinci, Nordre Finstat Nord, 
Sörliveien bridge či silniční mosty v Gjeitå, 
Flisa nebo dálniční mosty v Åsta nebo v 
Kjölsäter, což je jediný dřevěný dálniční 
most v Norsku, jehož horní část včetně 
mostovky je z betonu a slouží pro přesuny 
vojenské techniky včetně tanků.

Ve Švédsku se podíl dřevěných mostů 
za posledních 15 let zvýšil přibližně na 
20 %. A to přičiněním dotčených prů-
myslových podniků s dobrou řadou 
standardních typů mostů a aktivním 
marketingovým přístupem, reagujícím 
rovněž na výše zmíněný Severský výz-
kumný projekt. Základním materiálem 
pro dřevěné mosty je lepené lamelové 
dřevo, které se používá jak pro těžký, tak 
i lehký provoz. Výstavba běžného silnič-
ního mostu z vrstveného dřeva o délce 
15–20 m je zde údajně asi 20 až 30krát 
úspornější než ekvivalentního betono-
vého mostu, přičemž náklady na servis 
a údržbu jsou zhruba stejné. Standardní 
typy mostů charakterizuje vysoký stupeň 
prefabrikace, neboť úkony, jako je povr-
chová úprava, instalace potrubí (např. při 
občas využívaném „přemostění“ dálko-
vých teplovodů apod.), upevnění zábradlí 
a předvrtání otvorů, je možné provést ve 
výrobní hale. 

K oblibě dřevěných mostů přispívá také 
jejich rychlá výstavba, nevyžadující žád-
né šalování pro lití betonu a tím ani žád-
nou dobu schnutí a dozrávání. Vlastní 
montáž navíc může být provedena i na 
obtížných místech a zpravidla také velmi 
rychle, což vede k minimalizaci doprav-
ních omezení a kolapsů. 
Z technického hlediska je důležitá ži-
votnost mostu, která je ve Švédsku sta-
novena na 80 let. Dřevěné mosty však 
mohou mít i podstatně delšího trvání, 
a to při vizuálních kontrolách hydroizo-
lace pod asfaltovým povrchem mostov-
ky, která má zásadní vliv na životnost. 
Hydroizolace se obvykle kontroluje 
každých šest měsíců a každých 25 let 
by měla být obnovena v plném rozsa-
hu. Nejnáchylnější částí konstrukce na 
povětrnostní vlivy a tudíž i na následné 
zvětrávání dřeva jsou vnější lepené nos-
níky, které mohou být v případě potřeby 
vyměněny.

Mosty pro silniční dopravu ve Flisa (délka 196,3 m, největší rozpětí nadstavby 70,34 m) a v Kjölsäter s betonovou mostovkou 
pro přesun vojenské techniky včetně tanků (délka 158 m, největší rozpětí 45 m)

Velký silniční most v Tretten (délka 148 m, největší rozpětí 70,2 m) a malý obloukový silniční most v Stampen (délka 23 m, 
největší rozpětí mostovky 4,9 m)


