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Krátce po dokončení Velké opravy Karlova mostu se na
mostní konstrukci objevila řada poruch. Kopané sondy
provedené po dokončení opravy v roce 1983 v obloucích
III., IV., IX., XIII. prokázaly pokračující zatékání
srážkové vody do tělesa mostu i vysokou vlhkost výplňo-
vých vrstev. Vysoká vlhkost výplňových vrstev tělesa
mostu a jejich kontaminace solemi jsou příčinou chemic-
kých, biochemických i fyzikálních degradačních procesů
znehodnocujících postupně kamennou mostní konstruk-
ci a snižující její životnost. Dlouhodobé sledování ka-
menné konstrukce Karlova mostu a numerické analýzy
prokazují, že řada mechanických poruch, vznik a rozvoj
trhlin, které se na kamenné konstrukci i jednotlivých
kamenných blocích vyskytují, jsou především způsobeny
nesilovými účinky změny teploty a vlhkosti. Některé
konstrukční úpravy provedené v rámci Velké opravy
Karlova mostu negativně ovlivnily chování kamenné
mostní konstrukce a přispívají k jejímu postupnému
mechanickému narušování.

11..  SSttaavveebbnněě  hhiissttoorriicckkýý  vvýývvoojj  KKaarrlloovvaa  mmoossttuu

Stavba prvního kamenného mostu na Vltavě byla zahájena v roce

1167 a dokončena v roce 1174. Most nechala postavit královna

Judita, manželka českého krále Vladislava I. svým nákladem na

místě původního dřevěného mostu. Kamenný most Juditin měl 12 ka-

menných pilířů v řečišti, jeden nábřežní pilíř a 12 mostních polí

o světlém rozponu 16 až 18 m. Střední část mostu byla značně po-

škozena při povodni v roce 1273. Při velkých povodních v únoru ro-

ku 1342 za vlády českého krále a římsko-německého císaře Karla IV.

byl Juditin most téměř zcela pobořen. Dřevěné provizorium na

stržených polích sloužilo až do roku 1367. Z Juditina mostu se

zachovaly do dnešní doby zbytky základů pilířů, jeden oblouk pod

Křižovnickým klášterem na Starém městě pražském a menší

Malostranská mostecká věž, jedna z mála pražských památek

románského slohu. 

Karel IV. položil pak 9. července 1357 základ nového kamen-

ného mostu, situovaného o cca 6 m výše proti proudu řeky a

s niveletou vyšší o 4 m proti Juditinu mostu, o 16 mostních polích

o světlém rozponu 16,62 m (před Staroměstskou věží) až 23,38 m

(nad Kampou při malostranském břehu). Jeho celková délka je

515,76 m a šířka 9,4 m. Most má v půdorysu mírně protáhlý, eso-

vitý, zakřivený tvar. Rozměr masivních kamenných pilířů u klen-

bových patek je přibližně v rozmezí 8,50 až 10,84 m x 24,0 až

25,0 m. Zhlaví pilířů je proti vodě „přiostřeno“ v úhlu 65˚. Stavba

mostu, svěřená kamenické huti Petra Parléře, byla dokončena v roce

1406. Je však doloženo, že pohřební průvod Karla IV. v roce 1378

přecházel již po funkční mostní stavbě. 

Stavba kamenného mostu Karlova byla ještě před dokončením

několikrát vážně poškozena – v letech 1359, 1367, pravděpodobně

i 1370, 1373 a 1374. Rozsáhlé poškození dokončeného mostu je

zaznamenáno při velkých povodních v roce 1432, kdy most byl pro-

tržen na třech místech. Mezi Staroměstskou mosteckou věží a

pilířem na Kampě se zřítilo osm mostních kleneb a zůstaly stát jen

pilíře č. 3, 4, 7, 8 a 10. Následně v roce 1496 podemletím a pokle-

sem 3. pilíře dochází ke zřícení přilehlých mostních polí. Oprava

poškozeného mostu trvala až do r. 1503. Most značně utrpěl i

během třicetileté války. Založení pilířů bylo poškozeno při povod-

ních v r. 1655. Při povodních v r. 1784 byly značně poškozeny tři

pilíře a pět oblouků. Příčinou bylo podemletí pilířů. Oprava trvala

do r. 1788. Protržením jezů nad ostrovem Štvanice (Velké Benátky)

se snížila staroměstská hladina Vltavy tak, že došlo k obnažení

12 zbytků pilířů Juditina mostu nad hladinou řeky.

Při rozsáhlé povodni v září 1890 byla stržena tři klenbová most-

ní pole (pole V., VI. a VII.) a značně poškozeno pět mostních pilířů

(pilíř č. 4, 5, 6, 7 a 8). Rekonstrukce poškozených částí mostu byla

zahájena v srpnu 1891 nákladem 665 tis. korun a byla dokončena již

v listopadu 1892. Pilíře č. 5 a 6 byly založeny na kesonech a

oblouky vyklenuty z pískovcových kvádrů s odlehčujícími klenba-

mi podle návrhu prof. Velflíka. Odlehčující klenby byly provedeny

i nad pilíři. V letech 1902 až 1904 byla provedena „pneumatickým

způsobem“ sanace základů mostních pilířů (kesonový věnec, pilíře

č. 3, 4 a 7). Z obrázku 1a je patrné, že k nejčastějšímu narušení

Karlova mostu při povodních docházelo v jeho střední části vy-

stavené intenzivnímu proudění vzedmuté vody a podemílání pat

mostních pilířů, kterému jejich původní poměrně mělké založení na

skříních nebylo schopné delší dobu odolávat. 

K narušení kamenné mostní konstrukce docházelo podemletím

základů mostních pilířů, jejich následným nakloněním a sednutím,

provázeným narušením, a posléze zřícením přilehlých mostních

kleneb. Založení pilířů na kesonech a provedení kesonových věnců

v letech 1892 a 1902 až 1904 v této části mostu, spolu s opatřením

zabraňujícím hromadění předmětů před mostem, umožnily, že most

při srpnových povodních 2002 odolal náporu více než stoleté vody.

Kamenný Karlův most, který byl za dobu svého trvání mno-

hokrát poškozen a částečně pobořen povodněmi, byl na svou dobu

velkolepou mostní konstrukcí, která je trvalým dokladem vyspělosti

a zručnosti jeho stavitelů. Umožnila, aby po více než 500 letech

byla na mostě zřízena dvoukolejná městská koňská dráha, kterou na

počátku 20. století nahradila elektrická doprava tramvajová. Do

r. 1839 byl Karlův most jediným mostem v Praze. 

V letech 1966 až 1975 byla provedena rozsáhlá oprava Karlova

mostu, při níž došlo k závažným zásahům do historické mostní

kamenné konstrukce a výplňových vrstev mostního tělesa. Hlavní

příčinou, která vyvolala tuto poslední velkou opravu, bylo vnikání

srážkové vody do vrstev mostního tělesa a kamenného zdiva

kleneb. Krátce po jejím dokončení vznikla na mostní konstrukci

řada poruch způsobených jak vadami vlastního provedení rekon-

strukce, tak vadami projektu rekonstrukce (zatékání do tělesa

mostu, vzedmutí nedilatované dlažby, vznik trhlin v ložné spáře

poprsních zdí). 

Z původní konstrukce Karlova mostu ze 14. století se zachovala

část mostu mezi Kampou a Malostranskou mosteckou věží a

Karlův most – hodnocení stavebně
technického stavu 
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u Staroměstské mostecké věže (mostní pole I–III a X–XV). Jednou

z příčin častých povodní a poškození mostu je značná nerovnoměr-

nost srážek povodí Vltavy (28 tis. km2) i zmenšení průtokové šířky

Vltavy mohutnými mostními pilíři.

Karlův most, jehož stavbu převzala hu� Petra Parléře, byl

budován jako klasická kamenná mostní konstrukce tvořená

klenbovými segmentovými oblouky z pískovcových kvádrů

opřených do mohutných kamenných pilířů. Tlouš�ka

pískovcového zdiva mostních kleneb se podle dosud prove-

dených průzkumů pohybuje od 0,7 do 0,9 m. Nedílnou

součástí kamenné mostní konstrukce jsou poprsní zdi

„uložené“ na mostních klenbách a spojitě probíhající přes

mostní pilíře.

Nosné pilíře, mostní klenbové oblouky a čelní (poprsní)

zdi Karlova mostu jsou vytvořeny z kamenného zdiva

z opracovaných převážně pískovcových bloků různého stáří

i složení a z různých lokalit, spojených na vápennou maltu

z pískovcového štuku a hydraulického vápna, později

s přísadou cementu. Zdivo mostních pilířů je až do úrovně

hladiny Vltavy ze žulových kvádrů, nad hladinou z pískov-

cových kvádrů, v mnoha případech nepříliš vynikající kvali-

ty. Nejčastěji jsou zastoupeny křemenné pískovce (66 %),

které výrazně převládají nad arkózovými pískovci, glauko-

nitovými pískovci a pískovci s feoxyhydroxidovým tmelem.

Původní pískovcový stavební kámen lze nalézt v historicky

nejzachovalejší části mostu na Kampě. Při stavbě mostu byl

převážně používán pískovec a arkózový pískovec z lomů

v Kamenných Žehrovicích a Vyšehořovicích. Při velké

opravě Karlova mostu byly použity křemité pískovce kří-

dového stáří z okolí Božanova a křemito-kaolinitové pís-

kovce z okolí Hořic. Při poslední rekonstrukci bylo kromě

výměny poškozených kamenných bloků použito také plom-

bování, tj. osazení pouze části kamene na lícní straně naru-

šených bloků do cementové malty.

Vysoké poprsní zdi měly původně větší poddajnost, k níž

přispívala vápenná malta ve spárách mezi kamennými bloky

a pravděpodobně i částečně nevyplněné svislé styčné spáry

mezi bloky. Při následných opravách bylo zdivo poprsních

zdí postupně ztužováno vyplňováním spár. Při poslední

opravě (1966–1975) došlo v některých polích (VIII., X.)

k částečnému rozebrání poprsních zdí až na úroveň chrličů.

Do svislých, popř. šikmých vyvrtaných otvorů, byly vlože-

ny a injektovány ocelové kotevní trubky procházející poprs-

ními zdmi a zakotvené v mostních klenbách ve vzdálenosti

à 1,2 m. Rozsah této úpravy není spolehlivě zachycen.

Naposledy provedené sondy (pole V., VIII., XII. – 2002)

neprokázaly provedení této projektované úpravy (obr. 2).

Poprsní zdi mají tlouš�ku ve spodní části (pravděpodobně

v částech mimo vrchol kleneb) cca 0,6 m, která v horní části

o výšce cca 1,5 m se zmenšuje na tlouš�ku cca 0,4 m.

Spolehlivé záznamy o způsobu založení mostních pilířů

se nezachovaly. Podle prof. Z. Bažanta byly pilíře Karlova

mostu zakládány na tzv. dřevěných skříních ve tvaru lodí,

Obr. 1. a) Stavebně historický vývoj Karlova mostu (podle V. Mencla – 1994), b) založení mostních pilířů (dokumentace z roku 1900)

a)

b)
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které byly přivlečeny po vodě a zakotveny v místě budou-

cích kamenných pilířů mostu. Postupným přitěžováním

dřevěných skříní kamenným zdivem pilířů dosedly skříně

prostřednictvím dřevěného roštu na urovnané a prohloubené

říční dno, a vytvořily tak dřevěnou roštovou konstrukci, na

níž spočívaly jednotlivé mostní pilíře. Při posledním rozsáh-

lém poškození Karlova mostu při povodních v r. 1890 měly

být nalezeny zbytky těchto dřevěných skříní ze základů

poškozených pilířů. Původně byly všechny v řečišti, až te-

prve v 15. a 16. století bylo řečiště u Malé Strany zasypáno.

Založení mostních pilířů na naplavených dřevěných vorech

předurčovalo časté poškození Karlova mostu při mimo-

řádných průtocích vody při povodních.

Podle Z. Bažanta (stav k roku 1967) byly návodní pilíře

č. 3, 4 a 9 založeny na skříních (před r. 1503), pilíř č. 10 na

skříni (před r. 1391), částečně nízkém pilotovém roštu

(1794), pilíře č. 3, 4, 7 na skříních (z r. 1391 a 1503), kolem

nichž je proveden kesonový věnec (1902 až 1904) a pilíře

č. 5 a 6 na dvou kesonech (1891). Na obrázku 3 je schéma

založení mostních pilířů podle návrhu prof. Velflíka

z r. 1890.

Podle sond provedených v r. 1966 byla původní výplní pi-

lířů a nad klenbovými oblouky opuková rovnanina s vápen-

nou maltou ve vodorovných spárách. Na opukové rovnanině

byla původně uložena vrstva hlinitého násypu, mazaniny a

lité jílové izolační vrstvy. Konečnou úpravu tvořila kamen-

ná dlažba uložená do hlinitého písku. Na rubové straně ka-

menných zděných klenbových oblouků byla provedena izo-

lační vrstva z jílu v tlouš�ce cca 30 mm. Původní řešení

zřetelně vymezovalo přenos zatížení z mostovky prostřed-

nictvím opukové rovnaniny, která při uvedené úpravě nepů-

sobí vodorovnými (rozpěrnými) tlaky na poprsní zdi a

omezuje mechanické účinky cyklických změn teploty a

vlhkosti. Kamenná dlažba s hliněnou výplní spár umožňo-

vala volnou dilataci jednotlivých dlažebních bloků. V dů-

sledku postupných úprav, provedených zejména při velké

opravě Karlova mostu (1966–1975), byl vytvořen tužší, sta-

ticky odlišný systém. Opuková rovnanina byla v některých

Obr. 2. Schéma kotvení železobetonové desky v poprsní zdi (projektové řešení, oprava 1966–1975)

a) projektové řešení, b) realizované řešení (oblouk XII.)

Obr. 3. Schéma sanace založení pilířů s kesonovým věncem a odlehčujícími klenbami podle návrhu prof. Velflíka z r. 1890

a) b)
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polích částečně injektována cementovou směsí colcret, hli-

nité násypy a mazanina nahrazeny podkladním betonem a

železobetonovou deskou tl. 0,2 m zakotvenou do poprsních

zdí (podle projektu, realizované provedení viz obr. 2) a

vrstvou keramzitbetonu s povrchem upraveným pro polože-

ní hydroizolačního povlaku z pásů sklobitu (projektované

řešení). Těžká žulová dlažba byla původně položena bez

dilatace do betonového lože.

V polích porušených při povodni v r. 1890 (pole V. až

VII.) bylo výplňové opukové zdivo nahrazeno vylehčovací-

mi klenbami podle návrhu prof. Velflíka (obr. 3).

Krátce po dokončení rozsáhlé opravy ve druhé polovině

šedesátých a počátkem sedmdesátých let vznikly na kamen-

né mostní konstrukci a dlažbě mostovky poruchy. Bylo to

především narušení žulové dlažby, vyklánění poprsních zdí,

zatékání do tělesa mostní konstrukce a vznik trhlin na líc-

ních plochách mostních kleneb. Vznik poruch vyvolal řadu

dodnes pokračujících odborných diskuzí a také potřebu vý-

zkumu a monitorování Karlova mostu. Na obrázku 4 je zná-

zorněn stav vlhkosti jednotlivých vrstev mostního tělesa po-

dle kopaných sond z r. 1983 a vrtaných sond prováděných

za sucha v r. 2000.

Jádrové sondy provedené v roce 2000 [5] umožnily získat

objektivní informace o složení mostního tělesa, stavu kon-

strukčních vrstev od mostovky až po rubovou stranu klenby,

tj. do hloubky téměř 7 m. Laboratorní zkoušky prokázaly

vysokou vlhkost i v hlubších částech opukové rovnaniny

(např. u oblouku III., kde v hloubce 5 m byla opakovaně

zjištěna vlhkost až 34,8 % hm.) a přítomnost vykrystalizo-

vaných solí v jednotlivých konstrukčních vrstvách. V pilí-

řích byly zjištěny oblasti, kde se nacházela volná voda.

Lokalizace sond a míst odběru vzorků respektovala histo-

rické změny v konstrukci mostu (zejména všechny fáze

oprav), petrografickou variabilitu stavebních kamenů,

makroskopicky pozorovatelné projevy degradace a výsled-

ky průzkumných prací provedených v předchozích letech.

Obr. 4. Schéma vrstev tělesa mostu a jejich vlhkosti podle sond z let 1983 (a) a 2000 (b)
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Cílem bylo dokumentovat stav stavebního kamene a jeho

vlastnosti v různých stupních degradace, a nikoli jen „nej-

slabší místa konstrukce“. Cílem měření šíření ultra-

zvukových vln bylo stanovit stejnorodost vzorků a porovnat

výsledky destruktivních a nedestruktivních zkoušek. 

2. Výsledky analytického studia 
konstrukčních materiálů mostu

V období 1976 až 1994 bylo zpracováno 23 průzkumných a pro-

jektových prací [6]. Tato rekapitulace je dokladem intenzivní a

rozsáhlé odborné a expertní činnosti zabývající se problematikou

poruch a návrhem opravy Karlova mostu (SÚRPMO, SÚPP,

PÚDIS, ČVUT, soudní znalci a experti). Výsledky dílčích

průzkumů, odborných studií a výzkumných prací byly zohledněny a

zapracovány v podrobné pasportizaci poruch mostu ve „Zprávě

o doplňujícím stavebně-technickém průzkumu pro VO Karlova

mostu“ (PÚDIS, a. s., Praha, listopad 1992). Výsledky průzkumu in

situ a laboratorního výzkumu odebraných vzorků zahrnující měření

a sledování mechanických poruch a deformací mostní konstrukce,

vizuální průzkum lícních ploch mostních kleneb, petrografický,

mineralogický, chemický a biochemický výzkum, stanovení zá-

kladních mechanických vlastností a výsledky diskuze a stanoviska

expertů a odborníků byly souhrnně zpracovány v „Odborném

stanovisku k opravě a rekonstrukci Karlova mostu“ (ČVUT FSv

Praha, únor 1994).

V letech 1999 až 2000 byl proveden v rámci grantu MK ČR [5]

„Monitorování a hodnocení vnějších vlivů a účinků na Karlův

most“ rozsáhlý doplňkový průzkum, jehož cílem bylo ověření

výsledků výzkumů provedených v letech 1993 a 1994, obsažených

v „Odborném stanovisku k opravě a rekonstrukci Karlova mostu“,

intenzity a kinetiky degradačních procesů (řešitel ČVUT FSv Praha,

spoluřešitel PřF MU Brno, VUT FAST Brno, Geofyzika, a. s.,

PÚDIS, a. s., KÚ ČVUT, PAAPS, s. r. o., ARTEZIA Smetana,

Metrostav, a. s., TSK hl. m. Prahy). Výsledky výzkumu prokázaly

pokračující procesy degradace kamenné mostní konstrukce, vyso-

kou vlhkost a chemizmus mostního tělesa [9]. Významné informa-

ce o materiálovém složení a vlastnostech mostního tělesa byly

získány ze vzorků odebraných z 12 vrtů rozmístěných a prove-

dených na vybraných místech po celé délce mostu.

Ke komplexním petrografickým a mineralogickým
analýzám byly odebírány tři typy vzorků.

� povrchové vzorky povlaků a krust tvořené nově krys-

talovanými minerály;

� jádrové vzorky (průměru 50 mm) délky 5 až 10 cm

pro sledování stavu zdiva v přípovrchových zónách;

� jádrové vrty (průměru 137 mm) různé délky tak, aby

dokumentovaly konstrukční vrstvy tělesa mostu na

vybraných obloucích.

Fyzikálně mechanické vlastnosti
V rámci studia fyzikálně mechanických vlastností

stavebních materiálů byly na vzorcích pískovců odebraných

z nosné konstrukce mostu jádrovým vrtáním provedeny tyto

zkoušky:

Obr. 7. Vrt VJ-11. Makroskopický vzhled železobetonové desky

Obr. 8. Železobeton s  mocnými  polohami sekundárních minerálů

tl. 11 mm (ettringit, thaumasit, + kalcit + sádrovec)

Obr. 6. Keramzitbeton s mocnými bílými lemy sekundárních 

minerálů tl. 1 mm (ettringit, thaumasit, + kalcit + sádrovec)

Obr. 5. Makroskopicky pozorovatelné 

výkvěty solí na keramzitbetonu 



1. Měření doby průchodu impulsů ultrazvukového vlnění

v různých směrech a stavech:

a) napříč neupravovanými vzorky pískovců po vzdále-

nosti 10 mm v přirozeně vlhkém stavu; cílem bylo

zjistit stejnorodost kamene v různých hloubkách od

ústí vrtu;

b) v podélném směru po zabroušení čel vzorků, ve třech

vlhkostních stavech – přirozeně vlhkém, vysušeném

při 105 ˚C a krátkodobě nasyceném vodou (po dobu

48 hodin). 

2. Pevnost v tlaku, kdy z každého vzorku kamene byla

vyřezána dvě válcová tělesa shodné velikosti. Jedno

těleso bylo zkoušeno ve stavu vysušeném a druhé ve

stavu nasyceném vodou, aby bylo možné získat orien-

tační hodnotu ukazatele změknutí pískovce.

3. Objemová hmotnost ve stavu vysušeném a nasyceném

vodou (hydrostatickým vážením).

4. Nasákavost po 48 hodinách a po ustálení hmotnosti,

zdánlivá pórovitost.

Stejné zkoušky byly v menším rozsahu provedeny na vzor-

cích opuky a původní malty z vrstev rovnaniny nad pískov-

covou klenbou.

Měření šíření impulsů ultrazvukových vln byla provedena

na zkušebních tělesech pro zkoušky pevnosti. Zjištění

rychlosti šíření ultrazvuku v podélném směru sloužilo

k výpočtu dynamických modulů pružnosti zkoušených

materiálů. Všechny vzorky byly měřeny ve stavu přirozeně

vlhkém, vzorky opuky byly testovány navíc ve stavu

vysušeném.

Mikrobiologické a biochemické rozbory zahrnovaly

chemické a mikrobiologické analýzy, stanovení aktivní

reakce pH, H2O a hmotnostní vlhkosti.

V rámci tohoto výzkumu byly provedeny následující analýzy
materiálů Karlova mostu:
fotodokumentace – makrovzorků (137x), fotodokumentace (bi-

nokulární lupa) (55x), fotodokumentace (polarizační mikroskop)

(206x), fotodokumentace SEM (169x), látkové rozbory (optická

mikroskopie) (119x), mikroanalýzy EDX (122x), mikroanalýzy

EDX – prvkové (112x), silikátové analýzy (19x), geochemické ana-

lýzy (19x), stanovení izotopů síry (4x), RTG analýzy (61x), mikro-

biologické analýzy (820x), chemické výluhy (670x), stanovení pH

(200x), vlhkost přípovrchová (hloubka 2, 5, 10 cm) + vlhkost

vzorků z vrtů (260x), vlhkost povrchová (72x), teplota povrchová

(72x), porozita (16x), zdánlivá porozita (34x), pevnost v tlaku

(48x), modul pružnosti (56x), nasákavost (43x), objemová hmotnost

(43x), mrazuvzdornost (3x), odolnost proti krystalizaci solí (3x).

Na základě provedených studií jednotlivých kon-

strukčních prvků Karlova mostu bylo jednoznačně

prokázáno, že přítomné vodorozpustné a hygroskopické soli

jsou nehomogenně obsaženy v jednotlivých konstrukčních

prvcích v rámci celé mostní konstrukce, a tím ovlivňují jeho

fyzikálně mechanické vlastnosti.

Podkladní beton, keramzitbeton, železobeton
Vzorky podkladního betonu (pod hydroizolačním

povlakem) a keramzitbetonu byly analyzovány spolu se

vzorky odebranými ze železobetonové desky. Keramzitbe-

ton, který je již místy zcela desintegrován na jednotlivá zrna

keramzitu, obsahuje místy zvýšený obsah solí, které jsou i

makroskopicky pozorovatelné (obr. 5). Již v etapě primární

dokumentace materiálu bylo pozorováno, že při průchodu

vrtné korunky konstrukčními vrstvami došlo k rozpadu jed-

notlivých vrstev mostovky včetně betonu železobetonové

desky. V žádném z dvanácti provedených vrtů nebyl ode-

brán kompaktní vzorek v celkové mocnosti železobetonové

desky nebo keramzitbetonu (dokumentováno v obr. 6, obr. 7

a obr. 8). Obvyklá segmentace vzorků železobetonové

desky byla 2 až 3 cm.

Průměrná vlhkost keramzitbetonu je 12,2 %, ve vrtu č. 7, 8, 9 a
12 však obsah vody již překročil jeho sorpční kapacitu. V ke-
ramzitbetonu byla zaznamenána přítomnost volné vody ve vrtu

č. 8 v hloubce 0,5 m, ve vrtu č. 9 v hloubce 0,5 m, ve vrtu č.12

v hloubce 0,3 m. Přítomnost mikrobů pravděpodobně opět souvisí s

poruchami hydroizolace. Koncentrace NO3
– a Cl– je podle WTA

4-5-97 nízká. Naproti tomu koncentrace SO4
2– je podle WTA 4-5-97

u většiny vzorků klasifikována jako vysoká.
Vlhkost podkladního betonu odpovídá spíše vlhkosti cemen-

tové omítky (maximální hodnota nasákavosti cementové omítky je

cca 12 %). Celkové počty chemoorganotrofní mikroflóry jsou
vysoké a přibližují se empiricky zvolené limitní hodnotě 105.

Přítomnost bakterií je kladně ovlivněna průsakem vody dlažbou,

která přináší do podkladního betonu dostatek živin (prach, orga-

nické látky a buňky bakterií) [10].

V železobetonové desce, která se nachází nad opukovou

rovnaninou, byly u některých vzorků prokázány makrosko-

picky viditelné, nejčastěji zářivě bílé povlaky tvořené

sekundárními solemi. Mikroskopicky byly soli prokázány

ve všech vzorcích s tím, že míra vyplnění pórového systému
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Vrt H2O pH Bakterie
*)

č. [%] NO3 SO4 Cl [10
3
]

  1 10,6 10 0,23 3,58 0,50   51,5

  2 12,2 10 0,11 0,26 0,23     0,0

  3 14,2 10 0,14 4,16 0,40     0,0

  4 11,1 10 0,05 2,74 0,21     0,0

  5 11,8 10 0,10 3,05 0,76     0,0

  6 11,2 10 0,05 1,79 0,11     0,0

  7 16,7 10 0,19 2,32 0,48 208,1

  8 22,8 10 0,09 2,78 0,35   19,1

  9 32,2 10 0,10 4,37 0,57 116,9

10 11,6 9,5 0,32 3,53 0,50   40,5

11 10,9 9,5 0,08 0,31 0,31     3,1

12 32,2 10 0,06 0,38 0,38     0,0

Vodorozpustné soli [mg/g]

Vrt H2O pH Bakterie

č. [%] NO3 SO4 Cl [10
3
]

  1 14,4 10,0 0,037 0,304 0,55   0,0

  2 11,0 10,0 0,290 2,850 0,28   0,3

  3 13,7 10,0 0,109 0,491 0,49   0,0

  4 9,8 10,0 0,037 0,296 0,16   0,0

  5 12,4 10,0 0,135 0,500 0,17   0,0

  6 11,0   8,0 0,404 0,210 0,23   5,0

  7 17,2   9,5 0,100 0,890 0,54 15,6

  8 20,8 10,0 0,041 0,230 0,20   0,0

  9 14,6 10,0 0,041 1,430 0,28   3,0

10 4,8   9,5 0,104 3,040 0,50 37,3

11 13,2   8,5 0,039 2,300 0,32   2,0

12 10,5 10,0 0,062 1,580 0,38   0,0

Vodorozpustné soli [mg/g]

Tab. 1. Základní fyzikálně chemické a mikrobiologické parametry

keramzitbetonu Karlova mostu (stav v r. 2000)

*) celkový počet chemoorganotrofních bakterií

Tlouš�ka keramzibetonu podle provedených sond je v rozmezí 

150 až 700 mm.

Tab. 3. Základní fyzikálně chemické a biologické parametry železo-

betonové desky Karlova mostu

Železobetonová deska je uložena v hloubce 0,5 až 0,9 m.



betonu sekundárními minerály je značná. Byla prokázána

karbonatace (vznik sparitu) i síranová koroze (vznik napětí

krystalizačními tlaky tvořených minerálů). Póry a trhliny ve

všech studovaných betonech jsou podél okrajů lemované

nebo celé vyplněné jehličkovitými krystalky ettrin-

gitu (Ca6Al2O6(SO4)3·32H2O, popř. thaumasitu Ca3 H2

[CO3/SO4/SiO4]·13H2O (obr. 6, obr. 7) a sádrovce

Ca2(SO4)2·2H2O. Kromě těchto minerálů byla prokázána

RTG a EDX analýzami přítomnost dalších solí: mirabilitu

(Na2SO4·H2O) a smíšených Na, K – kamenců, thermonatrit

(Na2CO3·H2O), nitronatrit (NaNO3), halit (NaCl) a vysoký

obsah kalcitu. V současné době se beton nachází ve fázi, kdy

se postupně zvyšuje jeho porozita tím, že soli migrují do

podložních konstrukčních vrstev. Vzhledem k tomu, že

z hlediska použitého kameniva zde není dostatečně zastou-

pena hrubá frakce kvalitního kameniva (pouze 20 %), může

dojít v budoucnosti rozpadem pojiva jemnozrnné frakce

betonu a vyloužením sekundárních minerálů k velkému

nárůstu porozity železobetonu, a tím i ke snížení jeho

fyzikálních vlastností. 

Limitní hodnota nasákavosti pro portlandský beton činí

7,5 %, limitní hodnota nasákavosti pro cementovou omítku

12 %. Nasákavost odebraných vzorků betonů je bližší
nasákavosti cementové omítky než betonu.

Limitní hodnota pH pro korozi výztuže je 9,5. U vrtů č. 6,
7, 10, 11 je úroveň pH železobetonové desky pod touto
hodnotou a umožňuje korozi výztuže.

Podle Caltrans Standard Specifications of 1988 (Section

90, Part 2.03) je jako limitní hodnota vodorozpustných

síranů  pro vyztužený beton považována hodnota 1,3 mg/g

(California Department of Transportation). Ve vzorcích
č. 2, 9, 10, 11, 12 bylo nalezeno více síranů, než povoluje
citovaná specifikace.

Naproti tomu všechny vzorky vyhovují limitní hodnotě

pro Cl– 1,0 mg/g. Pokles obsahu chloridů v betonové desce

je dán vymytím iontů Cl– z desky průsakem deště při poru-

šené hydroizolaci mostu. Přítomnost mikrobů je ojedinělá, a

souvisí bu� s poruchami hydroizolace, nebo s nesterilním

odběrem vzorků.
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Vrt

č.

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

  1 12,2 14,4 10,0 10,0 0,53 0,037 3,84 0,304 0,78 0,55 420,7   0,0

  2 11,6 11,0 10,0 10,0 0,24 0,290 2,58 2,850 0,39 0,28 233,8   0,3

  3 11,4 13,7 10,0 10,0 0,45 0,109 3,00 0,491 0,84 0,49   51,9   0,0

  4 14,5   9,8 10,0 10,0 0,13 0,037 0,13 0,296 0,10 0,16   74,7   0,0

  5 11,8 12,4 10,0 10,0 0,22 0,135 0,22 0,500 0,39 0,17   65,5   0,0

  6 10,5 11,0   9,5   8,0 0,42 0,404 0,42 0,210 0,35 0,23   57,3   5,0

  7 14,8 17,2 10,0   9,5 0,23 0,100 0,23 0,890 0,50 0,54 330,9 15,6

  8 11,7 20,8 10,0 10,0 0,16 0,041 0,16 0,230 0,54 0,20 100,5   0,0

  9 14,6 14,6 10,0 10,0 0,04 0,041 0,04 1,430 0,31 0,28   15,7   3,0

10 11,6   4,8 10,0   9,5 0,30 0,104 0,30 3,040 0,46 0,50   40,6 37,3

11 13,2   8,5 0,039 2,300 0,32   2,0

12 11,5 10,5 10,0 10,0 0,30 0,062 0,30 1,580 0,37 0,38 126,5   0,0

Bakterie
*)

 [10
3
]

NO3 SO4 Cl

H2O [%] pH Vodorozpustné soli [mg/g]

*) celkový počet chemoorganotrofních bakterií

Tab. 2. Základní fyzikálně chemické a mikrobiologické parametry podkladního betonu (1) vozovky a železobetonové desky (2) Karlova mostu

(stav v r. 2000)

Obr. 9. Shluky ettringitu a thaumasitu v železobetonové desce 

(VJ-9, elektronový mikroskop Cameca, GUDŠ Bratislava, 

foto V. Kolláriková) 

Obr. 10. Shluky ettringitu a thaumasitu v pórovém systému železo-

betonové desky (VJ-2, elektronový mikroskop Cameca, 

GUDŠ Bratislava, foto V. Kolláriková)



Výsledky zkoušek betonu a měření ultrazvuku na vzor-

cích všech druhů betonů jsou obsaženy v tab. 3. Pro

porovnání jsou zde uvedeny jak výsledky dosažené na

betonu železobetonové desky, tak na betonu z ostatních kon-

strukčních vrstev.

Objemová hmotnost betonu (ve stavu vysušeném) se

pohybovala od 1 870 do 2 070 kg/m3, v průměru pak byla

1 960 kg/m3. Nevhodná skladba použitého kameniva pod-

miňuje nízkou objemovou hmotnost betonu. Na vzorcích

byl zjištěn obsah hrubého kameniva do 20 %, které tak

nevytváří nosnou kostru konstrukčního betonu. Část vzorků

postrádala hrubé kamenivo zcela. Znamená to, že beton

desky z dnešního hlediska v podstatě nevyhovuje poža-

davku ČSN EN 206-1 na obyčejný hutný beton, který musí

mít objemovou hmotnost ve vysušeném stavu minimálně

2 000 kg/m3. 

Pevnost v tlaku betonu byla stanovena na tělesech

z vrstvy podkladního betonu a tělesech vyřezaných ze žele-

zobetonové desky. Výsledky zkoušek pevnosti v tlaku vyšly

u obou souborů srovnatelně: krychelná pevnost v tlaku pod-

kladního betonu se pohybovala od 11,5 do 25,2 MPa

(průměr 18,8 MPa), krychelná pevnost betonu z železo-

betonové desky se pohybovala od 14,0 do 31,3 MPa

(průměr 22,9 MPa). Beton byl z hlediska pevnosti v tlaku

značně nestejnorodý, při společném hodnocení všech

sedmi vzorků betonu i samostatném hodnocení čtyř vzorků

z železobetonové desky vyšel variační součinitel v = 32 %

(pro porovnání požadavek ČSN 73 2011 pro betony B20 a

horší je v ≤ 16 %). 

Hodnoty dynamického modulu pružnosti Ebu

v tahu a tlaku se u betonu železobetonové desky

pohybovaly od 23 800 do 32 500 MPa, což odpovídá

statickému modulu pružnosti Eb přibližně 19 500 až

24 700 MPa (při přepočtu podle ČSN 73 2011, tab. 5,

zmenšovací součinitel κu). Tyto hodnoty odpovídají

třídě betonu 135 až 170 podle ČSN 73 2001, resp. ve

třídě B 12,5 až B 15 podle ČSN 73 1201. Beton by

však měl podle druhé z citovaných norem odpovídat

třídě B 30.

Pouze jediný vzorek odebraný z železobetonové

desky měl nasákavost hmotnostní 7 %, ostatní tři

měly nasákavost vyšší než 10 % (10,8 až 11,9 %).

S tím souvisí také vysoké hodnoty zdánlivé pórovi-
tosti (objemové nasákavosti) od 14,5 do 23,8 %.

Znamená to, že 1 m3 betonu je schopen pojmout více

než 200 l vody. Pro nasákavost betonu neexistují jed-

notná kritéria hodnocení. Například v ČSN 73 1325 je uve-

deno jako jedno z kritérií mrazuvzdornosti, že nasákavost

betonu po 1 440 minutách (1 den) má být menší než 6,5 %.

Tato hranice se dá považovat za maximální hodnotu nasáka-

vosti konstrukčního betonu. 

Bylo zjištěno, že porozita se zvyšuje postupně tím, že soli

migrují do podložních konstrukčních vrstev a dochází po-

stupně k rozpadu pojiva. Jednoznačně byla prokázána exis-

tence vodorovných diskontinuit, podle nichž dochází k seg-

mentaci železobetonové desky v relativně tenkých šupinách,

rovněž byly pozorovány diskontinuity v příčném směru.

V důsledku toho postupně přestává mít beton ochrannou

funkci ve vztahu k jeho ocelové výztuži. Z hlediska hodno-
ty pH jsou betony na limitní hodnotě. 

Při zjištěných fyzikálních, chemických, petrografických

vlastnostech materiálů ze sledovaných vrstev lze konstato-

vat, že kvalita betonu v železobetonové desce nevyhovuje

současným požadavků pro konstrukční beton. 

Opuková rovnanina
Na základě provedených analýz a po přepočtu na objem

jednotlivých konstrukčních materiálů je zřejmé, že v součas-

nosti je nejvíce solí akumulováno v opukové rovnanině
mostu, která slouží jako výplňový materiál mostní kon-

strukce. V rámci cyklicky působících nesilových účinků
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Vrt

   č. 

Označení 

tělesa

Objemová 

hmotnost

Nasákavost 

hmotn.

Zdánlivá 

pórovitost

Pevnost 

v tlaku

Dyn. modul 

pružnosti

ρρ  n m n v f c,cube E bu

VJ 1 1/1 1 982 10,3 20,4 11,5 26 700

VJ 3 3/1 1 970   9,9 19,5 19,8 30 200

VJ 8 8/1 2 058   8,0 16,4 25,2 33 500

VJ 1 1/2 1 937 10,8 20,9 20,4 27 100

VJ 7 7/1 1 873 11,2 20,9 14,0 23 800

VJ 8 8/2 2 067   7,0 14,5 31,3 30 500

VJ 9 9/1 1 995 11,9 23,8 26,0 32 500

 podkladní beton

beton z železobetonové desky

[N/mm
2
][%]

Tab. 3. Souhrn výsledků zkoušek betonu z podkladní vrstvy a železobetonové desky

Vrt Hloubka H2O pH Bakterie*)

č. [m] [%] NO3 SO4 Cl [10
3
]

  1 2,65 21,7   9,0 2,41 0,80 0,51 42,3

  2 6,80 23,0   9,0 1,76 0,29 0,35   2,6

  3 3,00 26,0 10,0 0,24 0,37 0,14 18,6

  7 2,00 13,3   8,5 3,82 0,26 0,57   0,0

  8 2,00 24,9   9,0 0,21 0,54 0,33   0,0

  9 6,50 19,4   8,5 0,18 0,38 0,55   0,0

10 0,80 11,1 10,0 0,96 1,51 0,54 25,0

11 3,00 12,0   9,5 0,08 0,36 0,31   0,0

12 3,00 11,1   8,5 0,17 0,26 0,84   0,0

Vodorozpustné soli [mg/g]

Tab. 4. Základní fyzikálně chemické a mikrobiologické parametry opukové rov-

naniny Karlova mostu (stav v r. 2000)

*) celkový počet chemoorganotrofních bakterií



okolního prostředí (kolísání teploty, vlhkosti apod.) dochází

k neustálé migraci těchto solí jak v rámci materiálu opukové

rovnaniny, tak i k jejímu okraji do zón interakce s kamen-

ným, převážně pískovcovým kvádrovým zdivem poprsních

zdí a kleneb mostu. V současnosti neexistuje chemický

prostředek, který by dokázal spolehlivě a dlouhodobě imo-

bilizovat veškeré zjištěné druhy vodorozpustných solí

v celém objemu opukové rovnaniny v mostní konstrukci

Karlova mostu. Je evidentní, že jistá část solí při postupném

snižování vlhkosti nevykrystalizuje v pórovém systému

opukové rovnaniny, ale postupnou migrací se dostane do

zóny interakce s kvádrovým pískovcovým zdivem, a odtud i

do pórového systému vlastního kamene. Setrvačnost tohoto

procesu lze velmi přibližně odhadnout na několik desetiletí.

Nasákavost opuky kolísá v širokém intervalu 9,7 až 19,1

v závislosti na lokalitě těžby. Přesto byla nalezena i

v opukové rovnanině místa, kde vlhkost opuky je vyšší než
její sorpční kapacita (vrt č. 1, 2, 3, 8). Kapalná voda byla

nalezena v rovnanině ve vrtu č. 2 v hloubce 5 m, ve vrtu č. 3

v hloubce 4 m. Přítomnost mikroflóry byla pouze nahodilá. 

Koncentrace NO3 jsou ve vzorcích opukové rovnaniny

z vrtu č. 1, 2, 7 vysoké, rovněž tak obsah Cl– ve vrtu č. 10,

a nevyhovují požadavkům WTA 4-5-97.

Kámen
Petrografickými rozbory bylo prokázáno, že kamenné

konstrukční prvky tvoří:

– karbonské arkózové pískovce – arkózy z okolí Ka-

menných Žehrovic (karbon);

– permské železité pískovce až arkózové pískovce čer-

venohnědé barvy z  širšího okolí Českého Brodu a

okolí Nučic (použité v malém počtu na různých mís-

tech mostu);

– křídové (cenomanské) pískovce z Nehvizd, Vyšeho-

řovic a z okolí Brandýsa nad Labem;

– křídové (cenomanské) křemeno-kaolinitové pískovce

z okolí Hořic (opěrné pilíře V. a VI. oblouku, XII. až

XVI. oblouk – rekonstrukce z let 1890–1892);

– křídové pískovce z lomů v Hloubětíně;

– křídové (cenomanské) křemenné pískovce až arkó-

zové pískovce z okolí Božanova (hojně zastoupené

v V. a VI. oblouku, na Kampě – rekonstrukce z let

1966–1975, 1996);

– opuky (opuková rovnanina uvnitř konstrukce) ze

Strahova, Bílé hory a Přední Kopaniny.

Mezi stavebními kvádry V. a VI. oblouku jsou nejvíce

zastoupené cenomanské křemenné pískovce (65 až 80 %),

které výrazně převažují nad křemeno-kaolinitovými ceno-

manskými pískovci, arkózovými pískovci až arkózami a

pískovci s hydrooxidickým Fe tmelem. V IX. oblouku je

tento poměr zcela odlišný. Zde je převažující horninou arkó-

zový pískovec a arkóza z Kamenných Žehrovic, a to více

než v 80 % kamenných kvádrů. Z dalších hornin byly iden-

tifikovány hořické pískovce (2 %) a pískovce z Nehvizd a

Vyšehořovic (18 %), vzácně se objevují opuky z oblasti

Strahova a Bílé hory [2]. V tabulce 5 je uveden příklad varia-

bilního zastoupení jednotlivých horninových typů v 5. a 6.

pilíři.

Zásadní v rámci petrografických studií je prokázání znač-

né materiálové heterogenity (obr. 11) v tělese Karlova

mostu. Tato je způsobena primárně použitými stavebními

materiály různého druhu a následně výrazně prohloubena

v rámci rekonstrukcí a oprav spolu s různou mírou degrada-

ce (obr. 12).

Chemické analýzy prokázaly, že podíl těkavých solí včet-

ně organických látek se pohybuje v pískovcovém kameni

v rozmezí od 0,70 do 3,66 %. Výsledky jsou ve velmi dobré

relaci s elektronovou mikroanalýzou [1]. V návaznosti na

výsledky mikroskopických rozborů provedených v letech

1994, 1999 a 2000 můžeme považovat za prokázané, že

nejméně poškozené (a relativně nejodolnější) jsou božanov-

ské pískovce. Jejich odolnost souvisí s podílem křemitého

pojiva a současně s tím, že v mostní konstrukci jsou rela-

tivně krátkou dobu.

Mikroskopicky byly studovány (binokulární lupa – SEM)

prostorové jevy povrchové degradace stavebních kvádrů a

jejich pojiva a eflorescentů Karlova mostu. Zjištěné po-

znatky jsou doloženy řadou mikrofotografií (obr. 10 až

obr. 13) a semikvantitativních analýz, které velmi dobře

korelují s výsledky RTG studia [3], [4].

Pro studium solí přítomných v jádru kamenných kvádrů

lícového zdiva bylo zvoleno sledování plošné distribuce

vybrané skupiny prvků v hloubce 7 cm pod lícovou stranou

kamene. Prostorová distribuce na vybraných vzorcích vrt-

ných jader lícového zdiva V., VI. a IX. oblouku prokázala,
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Druh 5. pilíř 6. pilíř

křemeno-kaolinitové pískovce

(Hořice) 
24,5   9,4

hrubě zrnité arkózové pískovce

až arkózy (Žehrovice)
  6,1   8,9

tmavě hnědé až rudohnědé železité 

pískovce  (Nučice)
  3,5   2,3

světle hnědé až šedobílé křemenné 

pískovce (Božanov)
65,9 79,4

Tab. 5. Zastoupení makroskopicky rozlišitelných pískovců v 5. a 6.

pilíři

Obr. 11. Materiálová heterogenita stavebního kamene 

Karlova mostu

Obr. 12. Exfoliace degradovaných částí stavebního kamene

místy do hloubky několika centimetrů



že vodorozpustné soli jsou zastoupeny v nitru všech stu-

dovaných pískovců. V žehrovických pískovcích byly identi-

fikovány sodné nitrosoli a chloridy. Ve vyšehořovickém

pískovci  je převládající síran sodný a podružně je zastoupen

síran vápenatý. V božanovském pískovci jsou to nitrosoli

sodné a podružně je zastoupen síran vápenatý. Plošná dis-

tribuce chlóru v božanovském pískovci a v jednom ze dvou

vzorků žehrovického pískovce naznačuje vyšší zastoupení

chloridů, než by odpovídalo pouze chloridu sodnému.

Pravděpodobně zde můžeme předpokládat chlorid amonný.

Nadbytek sodíku v hořickém pískovci nám dokládá přítom-

nost nitrosolí.

Koncentrace NO3 a SO4 značně překračuje hodnoty uve-

dené ve WTA 4-5-97 pro vysokou salinitu. Od roku 1994 se

výrazně zvětšila koncentrace NO3 v povrchových vrstvách

pískovcového obložení Karlova mostu.

234 STAVEBNÍ OBZOR 8/2002

Obr. 13. Povrchové růže tvořené halitem na jiném pískovcovém

kvádru, v podloží jsou patrné nitráty, 9. oblouk 

(zvětš. 6x, foto M. Gregerová)

Obr. 14. Vyšší koncentrace nitrátů na pískovcovém kvádru,

9. oblouk (zvětš. 12x, foto M. Gregerová)

Obr. 15. Jehlicovité krystaly pickeringitu 

(elektronový mikroskop CamScan, SEI, foto P. Sulovský)

Obr. 16. Tabulkovité až  cvočkovité krystaly sádrovce pokryté alu-

mosilikáty (elektronový mikroskop CamScan, SEI, foto P. Sulovský)

Vzorek Rok

pískovce
*) odběru NO3

–
SO4

2–
Cl

–
NH4

+

hořický 1994 5,70 61,3 63,6 14,50 0,10

12. oblouk 2002 7,50 81,2 37,5   3,00 0,10

výkvěty 1994 6,60 21,0 76,6   1,60 0,32

12. oblouk 2002 7,00 69,9 17,8   4,40 0,34

hořický 1994 6,80   7,3 35,8   2,00 0,80

vlhký,

l4. oblouk
2002 6,50 12,8 21,0 13,00 0,47

arkóza 1994 7,01   9,6 44,1   1,63 5,60

14. oblouk 2002 7,00 11,6 40,9   3,60 0,84

Soli [mg/g]pH

č. [cm] [%] NO3
–

SO4
2–

Cl
–

hetero.
*)

nitrif.
**)

5   2   4,1   9,28 8,10 0,63   126   55

  5   3,8   2,44 0,67 0,44     50   27

10   3,0   0,98 0,55 0,30       0   40

6   2   5,1 15,05 5,94 0,94 1040 111

  5   4,6 14,17 2,55 1,11   100   60

10   4,9 14,94 0,99 1,10     20   47

9   2 16,8   0,49 24,4 0,38   315 116

  5 18,1   0,12 2,55 0,22     80   20

10 16,4   0,14 0,55 0,19   630   28

Bakterie

[10
3
]

Oblouk Hloubka H2O Vodorozpustné soli 

[mg/g]

Tab. 6. Povrch pískovce Karlova mostu (porovnání fyzikálně

chemických charakteristik r. 1994 s r. 2002)

Tab. 7. Pískovec – základní fyzikálně chemické a mikrobiologické

parametry středů oblouků (r. 2000)

*) Vzorky získány rýhováním povrchu pískovce. *) chemoorganotrofní mikroorganizmy,  **) nitrifikační mikroor

ganizmy



Obsah chloridů v pískovcích je téměř homogenní a

pohybuje se podle WTA 4-5-97 v oblasti nízkého až střed-

ního zasolení. Proti původnímu materiálu je však stále

zvýšen o jeden řád (Božanovský pískovec 0,013 mg/g

materiálu, hořický pískovec 0,028 mg/g materiálu,

Kamenné Žehrovice 0,012 mg/g materiálu). 

Obsah dusičnanů je téměř ve všech místech pískovco-

vého obložení vysoký (oblouk V., VI., pilíře č. 6 až 16) a

značně překračuje hodnoty uvedené v normě WTA 4-5-97

pro vysokou salinitu. Dusičnany hrají v chemické korozi

Karlova mostu dominantní roli a od roku 1994 se jejich

obsah výrazně zvýšil. Navíc koncentrace solí silně kolísají,

což je nutné přičíst jejich vysoké vodorozpustnosti a vysoké

migrační schopnosti. Vzestup obsahu dusičnanů je dobře

patrný při porovnání s původními horninami. Božanovský a

hořický pískovec obsahují 0,0005 – 0,0020 mg NO3/g mate-

riálu, kámen Karlova mostu až 22 mg NO3/g materiálu.

Rovněž obsah vodorozpustných síranů ve většině případů

překračuje hodnoty uvedené ve WTA 4-5-97 pro vysokou

salinitu (obl. VI., IX., pilíře č. 6 až 16).

Obsah močoviny (pravděpodobně zbytek posypových

solí) je velmi nízký. Pozoruhodné je, že v tělese Karlova

mostu neklesá, v některých místech se mírně zvětšuje.

Obsah amoniaku je velmi nízký. Koncentrace amoniaku

v souladu s omezením posypu Karlova mostu močovinou

v porovnání s r. 1994 ubývá. Postačuje však ve všech pří-

padech k započetí intenzivních nitrifikačních procesů, které

přispívají k vysokému obsahu dusičnanů v tělese mostu.

Mikrobiální osídlení se v roce 2000 v porovnání s rokem

1994 výrazně zvýšilo. V závislosti na zvýšení množství bak-

terií se naopak výrazně snížil počet korozně aktivních mi-

kromycet. Pouze ojediněle se vyskytovaly plísně typické

pro vlhčí zdivo, Cladosporium, Acremonium, Penicillium,

Aspergillus spp. Takovéto cyklické změny celkového počtu

bakterií a plísní jsou charakteristické pro půdní podmínky,

ale lze se s nimi setkat i na historickém zdivu.

Celkové počty chemoorganotrofních bakterií a bakte-
rií s nitrifikačními vlastnostmi nalezené v povrchových

vrstvách pískovcového kamene v roce 2000 jsou vysoké a

překračují empiricky zvolenou hraniční hodnotu 104, resp.

105 zárodků na 1 g pískovce. Druhová divergence je však

malá. Typičtí jsou zástupci rodů Bacillus, Pseudomonas,

Micrococcus, Arthrobacter, Proteus, Actinomyces a některé

dosud neidentifikované formy bakterií, kvasinek a plísní.

Sirných bakterií je relativně méně. Jejich počet nedosa-

huje prozatím kritických hodnot. Plísňová mikroflóra je

velice chudá a nezasahuje podstatně do biodegradačního

procesu [8].

Z každého vzorku pískovce byly získány dva zkušební

válce, aby bylo možné zjistit pevnost v tlaku ve stavu
vysušeném a nasyceném vodou. Všechny válce měly

výšku v rozmezí 53 až 54 mm shodnou s průměrem, výjim-

kou byla dvojice zkušebních těles ze vzorku 9 V s mírně

zkrácenou výškou vzhledem k jeho malé délce. Výsledky

zkoušek pevnosti v tlaku ve stavu vysušeném, resp.

nasyceném vodou, a porovnání obou pevností s vypočteným

ukazatelem změknutí je uvedeno v tab. 11. Hodnoty obje-

mové hmotnosti ve stavu vysušeném a nasyceném, hmot-

nostní nasákavosti a objemové nasákavosti (zdánlivé

pórovitosti) jsou zaznamenány v tab. 12.
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č. [%] NO3
–

SO4
2–

Cl
–

hetero.
*)

nitrif.
**)

6 4,3 7,5 15,11   3,11   0,62   700 150

8 3,8 8,0   9,72   9,89   0,40 2520   96

10 3,6 7,5 11,00 12,94   0,55 3000   75

14 8,5 7,9   9,67 11,10   2,39 5040 135

16 8,5 8,5 13,14 13,00 10,33 1890   46

Pilíř H2O pH Bakterie

[10
3
]

Vodorozpustné soli

[mg/g]

Tab. 8. Pískovec – základní fyzikálně chemické a biologické para-

metry pat pilířů cca 1 m nad vodní hladinou (r. 2000)

Tab. 10. Mikroflóra pat pilířů Karlova mostu cca 1 m nad vodní hladi-

nou, mikroflóra středu oblouků Karlova mostu (r. 2000)

*) hetero–chemoorganotrofní mikroorganizmy

**) nitrifikační mikroorganizmy

Hloubka Močovina Amoniak

[cm]

  2 0,05 0,000

  5 0,11 0,006

10 0,16 0,004

  2 0,44 0,021

  5 0,44 0,000

10 0,28 0,000

  2 0,11 0,001

  5 0,11 0,000

10 0,08 0,000

9

Oblouk 

č. [mg/g]

5

6

Tab. 9. Močovina a amoniak v pískovcových kamenech Karlova

mostu (r. 2000) 

Pilíř Hloubka Plísně

č. [cm] chemoorg. nitrif. sirné [10
2
]

  2   700 150 5,0   0

  5   126     7 1,6   0

10   126     3 0,1   0

  2 2520   96 3,0   0

  5     63   20 5,0   0

10     63     8 2,0   0

  2 3000   75 1,8   2

  5   400   55 0,3   0

10     20   45 0,1   0

 2 5040 135 0,0   1

  5 4000   60 1,2   0

10       0   34 0,1   0

  2 1890   46 0,1   0

  5 1000   43 0,7   0

10       0   11 0,5   0

Oblouk Plísně

č. [10
3
]

  2   126   55 1,8   0

  5     50   27 1,0   0

10       0   40 1,3   0

  2 1040 111 1,3 50

  5   100   60 0,5   0

10     20   47 0,8   0

  2   315 116 0,5   0

  5     80   20 1,7   1

10     63   28 1,1   0

6

9

5

6

Bakterie

16

14

8

10



Všechny vzorky měly v nasyceném stavu menší pevnost

než ve stavu vysušeném. Překvapující skutečnost byla za-

znamenána u vzorků 6 S a 6 V, u nichž klesla pevnost

v tlaku v nasyceném stavu na 34 a 40 % pevnosti zjištěné ve

stavu vysušeném. U zbývajících čtyř vzorků (6 MS, 9 S, 9 V

a 9 MS) se hodnota ukazatele změknutí pohybovala

v rozmezí 0,67 až 0,90. 

Souhrn
Vliv anorganických solí vnesených do kamene bu� ve

formě posypových solí, nebo reakcí s atmosférickými po-
lutanty významně zatěžuje zejména pískovcové kameny
Karlova mostu. Aby bylo dosaženo rovnováhy vlhkosti

vnitřního a vnějšího prostředí při navlhání kamene, soli

vzhledem ke svým hygroskopickým vlastnostem přijímají

nebo uvolňují vodu za přechodu na krystalickou formu. Jak

krystalizace z roztoku, tak i hydratační změny solí jsou

provázeny hydratačními a krystalizačními tlaky, které

dosahují vysokých hodnot (CaSO4·2H2O – 111 MPa, NaCl ·

· 2H2O – 130 MPa), které již mají vliv na tvorbu dilatačních

spár či mikrotrhlin v kameni. Vzhledem k vysokým koncen-

tracím solí v kameni lze odůvodněně tvrdit, že hydratační a

krystalizační tlaky se účastní tvorby mikrotrhlin v kameni,

které se dále zvětšují, a tím zvyšují povrch reakční ploch

stavebního materiálu. Tímto způsobem (společně se static-

kými poruchami) dochází k tvorbě trhlinového systému, kte-

rý již ohrožuje stabilitu povrchových vrstev kamene. 

Jak ukázaly dřívější chemické analýzy, mikrobi rovněž

produkují do kamene množství organických kyselin, které

uvolňují z minerálů v kameni a v dalších

konstrukčních materiálech Ca2+. Jako vý-

znamný druhotný metabolit je nutno uvést

KNO3, který se účastní tvorby solných

krust a výrazně degraduje povrchovou

strukturu kamene. Vzhledem k tomu, že na

řadě míst byly nalezeny sirné bakterie, je

pravděpodobné, že určitá část síranových

krust i síranů v kameni je rovněž tvořena

mikroorganizmy. Veškeré zmíněné meta-

bolity mikrobů oslabují pojivovou složku

kamene a napadají jílové minerály kamene

za tvorby solí (dusičnany, sírany, citrany,

salicylany, oxaloctany, mravenčany aj.),

které ucpávají či otevírají póry kamene a

přispívají i k transformaci v kameni obsa-
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Stav (vlhkost) Výška

l

Hmotnost 

suchého m s

Maximální síla 

F

Objemová 

hmotnost ρ 
Pevnost

v tlaku R c

[g] [kN] [kg/m
3
] [MPa]

6 MS / 1 vysušený 53,75 247,69   74,0 2 027 32,6
6 S / 1 vysušený 53,70 232,35   63,1 1 961 28,6
6 V / 1 vysušený 53,90 238,34   56,3 1 960 25,0
9 S / 1 vysušený 53,95 272,43 107,0 2 205 46,7
9 V / 1 vysušený 48,50 200,49   41,0 1 808 17,9

9 MS / 1 vysušený 54,00 246,40 111,0 2 015 49,0

6 MS / 2 nasycený 54,30 268,18 58,1 2 165 25,5
6 S / 2 nasycený 53,15 253,80 22,0 2 124   9,8
6 V / 2 nasycený 54,00 258,54 22,7 2 134 10,1
9 S / 2 nasycený 53,85 282,45 96,0 2 294 42,0
9 V / 2 nasycený 49,70 232,48 31,6 2 069 14,0

9 MS / 2 nasycený 53,50 259,92 75,2 2 129 33,0

Pevnost

v tlaku R c

Pevnost 

v tlaku R c,n

[MPa] [MPa]

6 MS / 1 32,6 6 MS / 2 25,5 0,78
6 S / 1 28,6 6 S / 2   9,8 0,34
6 V / 1 25,0 6 V / 2 10,1 0,40
9 S / 1 46,7 9 S / 2 42,0 0,90
9 V / 1 17,9 9 V / 2 14,0 0,78

9 MS / 1 49,0 9 MS / 2 33,0 0,67

53,90

53,50

53,45

53,95

53,65

Vzorek 

vysušený

Ukazatel 

změknutí KZ c

Vzorek 

nasycený

Orientační hodnoty ukazatele změknutí KZ c

Vzorek

č.

53,80

53,00

53,60

54,00

53,95

53,70

53,90

Průměr

d

Pevnost v tlaku pískovce ve stavu vysušeném

[mm]

Pevnost v tlaku pískovce ve stavu nasyceném

Tab. 11. Pevnost v tlaku a ukazatel změknutí KZc pískovce 

ve 

vysušeném 

stavu ρ 

v nasyceném 

stavu

 ρ n

po 48 h

 

NV 48 

po ustálení

 

NV

VI.   6 MS 2 071 2 210   6,10   6,71 13,90

VI.   6 S 1 978 2 152   8,15   8,78 17,37

VI.   6 V 1 995 2 154   7,38   8,00 15,96

IX.   9 S 2 222 2 323   4,07   4,54 10,08

IX.   9 V 1 858 2 108 12,77 13,45 24,99

IX.   9 MS 1 995 2 156   7,40   8,06 16,08

Oblouk Označení 

tělesa

[kg/m
3
] [%]

Zdánlivá 

pórovitost

 

NV V

Nasákavost Objemová hmotnost 

Tab. 12. Objemová hmotnost ve stavu vysušeném a nasyceném, nasákavost 

po 48 h, nasákavost po ustálení hmotnosti a zdánlivá pórovitost pískovců



žených minerálů. Hydratační a rekrystalizační tlaky mikrob-

ních solí v kameni urychlují tvorbu mikrotrhlin v kameni a

zvyšují nestabilitu povrchových vrstev kamene. Urychlení

celkového stárnutí pískovcových kamenů je dále dáno

oboustranným gradientem vlhkosti, který umožňuje jak

vyplavování, tak migraci lehce rozpustných solí do hloubky

pískovcového kamene. 

Provedené sondy (obr. 17) a analýzy dokládají značnou

rozdílnost fyzikálně mechanických, chemických, petro-

grafických a mineralogických vlastností výplňových vrstev

a kamenných bloků mostní konstrukce. Průzkumné sondy

ukazují na značné rozdíly nejen v kvalitě, ale i provedení,

mocnosti a konstrukčního uspořádání výplňových vrstev

tělesa mostu proti projektu. Průzkum prokázal, že rozdílná

vlhkost jednotlivých konstrukčních materiálů v závislosti na

intenzitě místního zatékání srážkové vody má významný

vliv na sledované vlastnosti (porozita, objemová hmotnost,

dilatometrické vlastnosti, mechanické vlastnosti apod.). 

Kvádrové zdivo je jak z lícní, tak z rubové strany vy-

staveno faktorům degradace, přičemž míru degradace je

nutno posuzovat individuálně u jednotlivých bloků. Pro

dokumentaci různého stupně degradace lícní strany staveb-

ních kamenů kleneb oblouků Karlova mostu byla použita

metodika hodnotící stupeň degradace podle makroskopic-

kých projevů degradace povrchu kamenných kvádrů v kom-

binaci s detailním mikroskopickým studiem sekundárních

minerálů. Klasifikace povrchových jevů, např. na V., VI. a

IX. oblouku prokázala, že během jednoho roku došlo ke

zvětšení povrchu zvětralých kvádrů, zvětšení plochy

vypadaného zdiva a zvýšila se i délka mokrých spár.

U oblouků V. a VI. došlo téměř ke dvojnásobnému zvětšení

plochy s výskytem kalcitových, resp. solných výkvětů.

Vzestup vlhkosti kamenů v některých místech klen-

bových oblouků směrem dovnitř tělesa mostu je dokladem

intenzivního zatékání srážkové vody do tělesa mostu. Dosa-

vadní průzkum přinesl v potřebném rozsahu informace

o změně vlhkosti zdiva z pískovcových kvádrů, změně

chemického složení (vodorozpustné soli), obsahu mikroor-

ganizmů a obsahu novotvořených minerálních asociací.

Například vlhkost u IX. oblouku stoupla v povrchových

vrstvách za šest let ze 6,2 na 16,8 % hm. v r. 2000. Vlhkost

pilíře č. 8 stoupla v povrchové vrstvě za stejné období z 2,2

na 8,5 % hm. V případě vodorozpustných solí vzrostl obsah

dusičnanů za šest let v povrchové vrstvě např. VI. oblouku

z 11 na 15 mg/g horniny. Obsah chloridů na IX. oblouku

u 8. pilíře stoupl během jednoho roku z 7,9 na 10,3 mg/g

horniny. Ještě větší jsou rozdíly zjištěné v hlubších vrstvách

(5 až 10 cm) kamene. Od roku 1994 do roku 2000 průběžně

vzrůstá obsah močoviny, a to z 0,028 na 0,120 mg/g.

Celkový počet chemoorganotrofních bakterií stoupl např. na

povrchu VI. oblouku 103x, pětkrát se zvýšil obsah nitri-

fikačních bakterií. V povrchových eflorescentech během

šesti let došlo ke změnám ve vzájemném poměru síranů a

dusičnanů. Poklesl obsah sádrovce a stoupl obsah vodoroz-

pustných síranů. Změna obsahu dusičnanů je v příčinné sou-

vislosti s rostoucím obsahem nitrifikačních bakterií.

3. Dlouhodobé přetvoření a mechanické
poruchy 

Hlavním projevem mechanických poruch Karlova

mostu jsou na lícní ploše klenbových oblouků vizuálně

pozorovatelné převážně vlasové až výrazné podélné tahové

a smykové trhliny procházející jak spárami kamenného

zdiva, tak kamennými bloky. Rozsah a intenzita narušení

kamenného zdiva jednotlivých klenbových oblouků jsou

rozdílné. Některé klenbové oblouky jsou porušeny výrazný-

mi podélnými trhlinami šířky až několik milimetrů (oblouky

I., III., IX.), které procházejí přes několik vrstev zdiva a jsou

převážně situovány ve vrcholu, poblíž okrajů klenby,

v místě uložení čelní (poprsní) zdi. Vznik a rozvoj těchto

trhlin souvisí s vertikálními deformacemi klenbových

oblouků způsobených teplotními změnami v průběhu roční-

ho období („protlačování“ klenbových oblouků v letním ob-
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Oblouk č. CV/m
2

MK/m
2

ZK/m
2

VZ/m
2 MS/m OSRT/m

V.   +2,0   –31,2 +1,7 +0,55   +0,6 +2,3

VI. +10,2   –74,5 +0,4 +0,40   +0,7 +5,4

IX.   +7,0 +140,8 +1,8 +1,80 +12,3 +9,7

Tab. 13. Kvantifikace a klasifikace vybraných poruchových jevů na plochách kleneb oblouků V., VI., IX. 

V tabulce je uveden rozdíl hodnot naměřených v roce 1999 a 2000 (podle PÚDIS, a. s.)

Obr. 17. Schéma umístění sond do tělesa Karlova mostu 

(1983, 2000, 2002)



dobí – obr. 21). Ostatní trhliny, zpravidla lokální neprůběž-

né, jsou situovány v různých místech a nelze vysledovat

další zákonitosti (obr. 19). Numerická analýza mostního

klenbového pole prokázala výskyt příčných tahových napětí

σy, zejména v oblastech mostní klenby přiléhajících k poprs-

ním zdem, způsobených účinkem svislého zatížení a teploty,

které přesahují únosnost kamenného zdiva v tahu. Při před-

pokládaném spřažení poprsních zdí železobetonovou des-

kou (projektové řešení) dochází ke snížení celkových defor-

mací příčného průřezu, avšak za cenu podstatného zvýšení

příčných tahových napětí +σy, která narušují kamenné zdivo

tahovými trhlinami (obr. 18).

Čelní – poprsní zdi jsou místně porušeny trhlinami

v patní ložné spáře mezi klenbou a zdí a trhlinami v ložné

spáře v úrovni maltového lože a ochranné betonové vrstvy

pod žulovou dlažbou (u oblouku XIII. je ve spáře patrný i

vodorovný posuv, v okolí porušených ložných spár usazené

vyplavené soli, obr. 20a). Výrazné trhliny lze pozorovat na

rozhraní mezi krajními oblouky mostních kleneb a částmi

vystupujících mostních pilířů (obr. 20c, d). Řada výrazných

vodorovných trhlin je porovnatelná, v ložné spáře pod

nejvyšší řadou kamenných bloků v poprsních zdech včetně

uvolněných bloků a narušených částí v místech výklenků

pro sochy.

Ve velkém rozsahu lze dokumentovat povrchové až

hloubkové narušení lícních ploch kamenných bloků,

zejména mostních kleneb (obr. 20b).

V průběhu celoročního cyklu dochází účinkem změny

teploty ke svislým deformacím – vzepětí a zploštění klen-

by, které ve vrcholu kleneb dosahují hodnot v rozsahu

1/7500 až 1/2500 rozponu klenby, přičemž charakter průběhu

svislých deformací odpovídá průběhu venkovních teplot

v souladu s ročním obdobím. Hodnota rozdílu naměřených

svislých deformací daná rozdílem nejvyšší kladné (vzepětí) a

nejvyšší záporné (pokles, zploštění) hodnoty leží v intervalu

2 až 10 mm. Hodnota rozdílu trvalých svislých deformací

dosahuje např. v klenbovém poli č. XIV – 7,9 mm (rozdíl

měření 4/84 a měření 9/88). Celkové hodnoty trvalých

deformací (přetvoření) sledovaných klenbových oblouků

dosahují postupně v čase vyšších hodnot (přibližně 0,4 až

0,7 mm/rok) a jejich důsledkem je postupné narušování

(vznik trhlin ve spárách zdiva) a dezintegrace kamenného

zdiva (obr. 21).

Rozdílná teplota po průřezu kamenné mostní konstrukce a

její cyklická změna v čase je příčinou tvarových změn most-

ní konstrukce provázených vodorovnými deformacemi

poprsních zdí. Při pomalejším chladnutí železobetonové

desky chráněné vrstvou keramzitbetonu proti rychlejšímu

chladnutí kamenné mostní konstrukce vystavené bezpro-

středně změně teploty vnějšího prostředí působí železo-

betonová deska jako rozpěra, jejímž účinkem dochází

k vodorovné deformaci poprsních zdí (obr. 21). 

Vznik strukturních trhlin, jejich rozvoj a následné

porušení kamenného zdiva při cyklickém působení teploty a

vlhkosti nastává dosažením kritických a mezních deformací,

nikoli dosažením mezních hodnot namáhání. Historie toho-

to procesu postupného narušování závisí na četnosti a inten-

zitě zatěžovacích cyklů, a současně na šíři pružné a pružně

plastické oblasti zdiva. V případě kamenného zdiva je tato

šíře relativně malá a je charakteristická zvětšováním trva-

lých přetvoření provázených vznikem a rozvojem tahových

a smykových trhlin, popř. drcením výplně ložných spár a

kamenných bloků a postupnou dezintegrací zdiva.

Experimentální sledování stavu a rozvoje trhlin kamenné

konstrukce a náklonu poprsních zdí Karlova mostu (mostní

oblouky V., VI., IX) prokázalo, že u sledovaných oblouků

dochází k postupnému nárůstu délky otevřených trhlin. 

Podobně byl zjištěn v rámci posledního výzkumu i výraz-

nější podíl hodnot vodorovných deformací rostoucího ná-

klonu některých poprsních zdí proti podílu hodnot stagnu-

jících (porovnání naměřených hodnot z 11/92 a 05/00,

PÚDIS, a. s.).

4. Numerická analýza napjatosti 
a deformací kamenné konstrukce mostu

Vytvoření výstižného výpočtového materiálového mode-

lu kamenné konstrukce Karlova mostu by vyžadovalo iden-

tifikaci hornin jednotlivých stavebních kamenů, stupně

jejich zvětrání a vlhkosti a experimentální stanovení jejich

fyzikálně mechanických vlastností. Je zřejmé, že takováto

úloha je prakticky neřešitelná. Numerická analýza hetero-

genní kamenné mostní konstrukce vyžaduje přijetí řady

zjednodušujících předpokladů, a to jak z hlediska materiálo-

vého modelu, tak i geometrického modelu a modelu zatížení

vlastní tíhou výplňových vrstev a kamenné konstrukce.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem je nutné interpretovat

výsledky numerických analýz napjatosti a deformace „idea-

lizované“ mostní konstrukce od účinků svislého zatížení a

nesilových zatížení. Obtížné je i stanovení fyzikálně mecha-

nických vlastností, např. smykové tuhosti a rozpěrných

účinků opukové rovnaniny, kontaktních vrstev, rozsah inte-
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Obr. 18. Schéma tahových a smykových trhlin na lícní ploše IX. klenbového oblouku (podle PÚDIS, a. s. – 1994)
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Obr. 19. Tahové trhliny, prosakování srážkové vody a usazené soli na lícní ploše mostních kleneb (a, b); narušení klenbového zdiva 

v místě uložení poprsní zdi (c); trhliny v poprsní zdi (d)

rakce keramzitbetonu a betonové desky vyztužené diagonál-

ní sítí apod. Například kopané sondy (oblouk V., VIII., XII.,

2002) ukazují staticky neúčinné, problematické zakotvení

betonové desky do kamenné mostní konstrukce, popř.

úplnou absenci železobetonové desky (oblouk V., 2002,

oblouk XIII., 1983). Z obrázku 22 je současně patrný



značný rozsah narušení rubových ploch kamenných bloků

poprsní zdi v rozsahu nově provedených vrstev, nekvalitní

provedení hydroizolační vrstvy bez odpovídajícího

ukončení u poprsní zdi, částečně již rozpadlý keramzitbeton

a „opukovou rovnaninu“ se spárami vyplněnými vápenoce-

mentovou maltou. Průzkumné vrtané i kopané sondy

prokázaly značné rozdíly v mocnosti jednotlivých vrstev,

v jejich fyzikálně mechanických vlastnostech i ve složení

výplně tělesa mostu (obr. 4). V řadě případů je proto nutné

omezit se především na kvalitativní analýzu. 

V následující části jsou uvedeny dílčí výsledky numerické

analýzy MKP mostního klenbového pole o rozpětí 22,62 m

s tlouš�kou kamenného zdiva klenby 0,90 m. Vzhledem

k celkovému uspořádání klenbové mostní konstrukce –

kamenné klenbové oblouky vetknuté do mohutných most-

ních pilířů (rozměrů 8,5 až 10,8 m x 24 až 25 m) – byla

numerická analýza účinku svislých zatížení a účinku teploty

provedena na výseku mostní konstrukce v rozsahu jednoho

mostního pole včetně přilehlých částí poprsních zdí nad

mostními pilíři.
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Obr. 20. Vyplavené soli v místě narušené ložné spáry (a), pokročilá degradace povrchových vrstev pískovcových bloků (b), 

trhliny a narušení v patě klenby, ve styku s mostním pilířem (c, d)



V současné době je Karlův most využíván jako pěší

komunikace (nahodilé zatížení 5,0 kNm-2, γf = 1,2 nákladní

a jiné automobily, jejichž hmotnost nepřesahuje 2,5 t, ČSN

73 0035, tab. 3).

Nekonstantní průběh teploty po průřezu masivní mostní

konstrukce způsobuje cyklické tvarové změny mostní kon-

strukce, které jsou příčinou postupného vzniku a rozvoje

trhlin v oblastech tahových napětí a trvalých přetvoření.
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Obr. 21. Vodorovné deformace protilehlých poprsních zdí a svislé deformace vrcholových průřezů mostních kleneb

Obr. 22. Hloubkové narušení rubových ploch kamenných oblouků poprsní zdi, nekvalitní provedení hydroizolace a degradovaný 

keramzitbeton (oblouk XII.)



Situování tepelně izolační vrstvy z keramzitbetonu při

povrchu výplňových vrstev tělesa mostu zvyšuje, zejména

v přechodných obdobích, krátkodobě gradient teploty po

průřezu mostní konstrukce, především rozdíl teploty vnitřní-

ho a vnějšího povrchu a teploty železobetonové desky. Nu-

merická analýza deformací a napjatosti kamenné mostní

konstrukce účinkem teploty byla provedena pro dva zatěžo-

vací stavy +5/–5 ˚C a –5/+5 ˚C (teplota vnějšího povr-

chu/teplota vnitřního povrchu kamenné mostní konstrukce)

a zatěžovací stavy rozdílné teploty železobetonové desky a

kamenné mostní konstrukce +5/+15 ˚C a +15/+5 ˚C (teplota

mostní konstrukce/teplota železobetonové desky, obr. 24). 

Vzhledem k celkovému uspořádání tělesa mostu je ve

výpočtu uvažován rozpěrný účinek opukové rovnaniny jako

„zemní“ tlak v klidu. Výpočet hodnot zatížení je proveden

v souladu s proměnnou výškou opukové rovnaniny odpoví-
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Obr. 23. Kotvení železobetonové desky v poprsní zdi (oblouk XII.), absence výztuže betonové desky (oblouk V.)

Obr. 24. a) Průběh teploty v železobetonové desce ve vrcholu oblouku v jarním období (výchozí teplota desky +3 ˚C, průměrná denní

teplota 12 ˚C s amplitudou 6 ˚C); b) dtto 1/3 rozpětí oblouku; c) orientační teplotní pole 1/3 rozpětí oblouku – jaro, 6. den vzestupu teplot)



dající podélnému průřezu klenby, hodnotě úhlu vnitřního

tření ϕ = 44˚ a objemové hmotnosti 1 800 kg·m–3. Hodnota

proměnného účinku rozpěrného tlaku zavedená do statické

analýzy v úrovni patní spáry poprsní zdi se pohybuje od 16

(ve vrcholu) do 40,3 kN·m-2 (v patě klenby). Na horní úrovni

opukové rovnaniny dosahuje účinek rozpěrného tlaku hod-

noty 8 kN·m-2 (účinek tíhy nadložních vrstev). Hodnoty

součinitelů zatížení γf pro skladbu vrstev mostního tělesa

jsou patrné z obr. 25.

Na základě statistického vyhodnocení souboru experi-

mentálně stanovených pevností a modulu pružnosti v tlaku

pískovcových vzorků odebraných z kamenných bloků

(výběr 17 vzorků odebraných z pískovcových bloků z líce

šesti různých klenbových oblouků – hloubka odběru do

200 mm) byla určena průměrná pevnost pískovce v tlaku

34,32 MPa a průměrný modul pružnosti pískovce v tlaku

5 355 MPa. Hodnota výpočtové pevnosti kamenného zdiva

stanovená extrapolací hodnot uvedených v ČSN 73 1101,

tab. 2, pro zdivo řádkové čisté (jakosti III) a maltu kvality

0,4 MPa činí Rms,d =1,75 MPa. V souladu s ČSN 73 0038

byla vypočtena upravená výpočtová pevnost zdiva s přihléd-

nutím k vlhkosti, celistvosti a kvalitě zdiva a podrobnosti

průzkumu Rd = 1,56 MPa. 

Numerická analýza MKP byla provedena pro výpočtový

model materiálový a výpočtové modely konstrukce zná-

zorněné na obr. 26. Použité výpočtové modely odpovídají

pravděpodobným stavům působení kamenné mostní kon-

strukce, a tím umožňují v potřebném rozsahu posoudit její

statickou spolehlivost a objasnit příčiny vzniku trhlin a

přetvoření. Ve výpočtu není uvažováno spolupůsobení

kamenné mostní konstrukce s jednotlivými výplňovými

vrstvami tělesa mostu s výjimkou železobetonové desky

(stávající stav), popř. předepnutých táhel (navrhovaný stav).

Dílčí výsledky numerické analýzy v charakteristic-

kých řezech klenbové mostní konstrukce jsou graficky

znázorněny na obr. 27 a obr. 28. Souhrnné porovnání

číselných hodnot normálových napětí a deformací je

uvedeno na obr. 29 a obr. 30.

Numerická analýza prokázala nepříznivý účinek
spřažení poprsních zdí železobetonovou deskou (va-
rianta „c“) zejména v oblasti vrcholu mostní klenby,
a to jak z hlediska extrémních hodnot normálových
napětí v tahu a tlaku (±σσx ± σσy), tak z hlediska vodo-
rovných cyklických deformací (vychýlení ∆∆y)
vrcholů klenby účinkem teploty. Spolupůsobení
mostní klenby s poprsními zdmi (varianta „b“ až
„f“) je charakteristické vznikem příčných nor-
málových napětí ±σσy a posunem výslednicové

(tlakové) čáry ve vrcholu poblíž okrajů klenby
(v oblastech klenby přiléhajících k poprsním zdem),
k hornímu líci mostní klenby, a tím ke vzniku podélných
tahových napětí +σσx. Příčná normálová napětí +σσy

způsobená spolupůsobením mostní klenby s poprsními
zdmi a účinkem spřažení poprsních zdí železobetonovou
deskou jsou hlavní příčinou vzniku příčných tahových
trhlin na spodním líci klenby. Podélná tahová napětí +σσx

ve vrcholu klenby jsou příčinou zvýšení normálových
napětí v tlaku –σσx v části vzdorujícího průřezu klen-
bového zdiva. 

Na základě porovnání normálových napětí σx a σy a vodorovných

deformací poprsních zdí od účinku svislého zatížení, vodorovného

tlaku výplňových vrstev a účinku teploty lze konstatovat:

� normálové napětí σx (podélné):

– největší hodnoty tahových normálových napětí +σx ve

vrcholu klenby jsou ve var. „c“ – svislé zatížení (+334 kPa),

teplota +5/–5 ˚C (+352 kPa, +430 kPa). Největší hodnoty

tlakových normálových napětí –σx ve vrcholu klenby jsou

ve var. „d“ a „e“ – svislé zatížení (–1 119 kPa, –1 180 kPa);

– rozdíly v hodnotách normálových napětí ± σx ve var. „b“ až

„f“ v oblouku klenby nejsou podstatné. Největší hodnoty

normálových napětí v tlaku –σx jsou ve var. „a“ – svislé

zatížení (–1 361 kPa, –1 422 kPa);

– rozdíly v hodnotách normálových napětí ±σx ve var. „b“ až „f“

v patě klenby nejsou výrazné. Největší hodnoty normálových
napětí v tlaku –σx jsou ve var. „a“ – svislé zatížení 

(–1 288 kPa, –1 736 kPa). Největší hodnoty normálových na-
pětí v tahu +σx jsou ve var. „a“ – teplota +5/–5 ˚C (+587 kPa).

� normálové napětí σy (příčné):

– největší hodnoty normálových napětí v tahu +σy ve vrcholu
klenby jsou ve var. „c“ – svislé zatížení (+376 kPa, +517

kPa), teplota +5/–5 ˚C (+376 kPa). Největší hodnoty nor-
málových napětí v tlaku –σy, ve vrcholu klenby jsou ve var.
„c“ – svislé zatížení (–366 kPa), teplota (–284 kPa);
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Obr. 25. Skladba mostovky a součinitele zatížení γf

Výslednice vnitřních 

sil (výp. zat. ext.)

N d/N ud

N d [kN] [%]

I-I´    907,380    739,080 0,815

II-II´ 1 015,350    917,950 0,904

III-III´ 1 366,725 1 322,550 0,968

I-I´    896,710    753,390 0,840

II-II´ 1 028,940    921,510 0,896

III-III´ 1 390,120 1 329,525 0,956

„f“

Výpočtová 

únosnost průřezu 

N ud [kN]

Varianta Řez

„c“

Tab. 14. Porovnání mezní únosnosti zdiva stanovené podle ČSN 73 1101 a

ČSN 73 0038 (bod „1“) a výslednice vnitřních sil (výpočty zatížení 

extrémních, varianta „c“ a „f“) 



– největší hodnoty normálových napětí v tahu +σy v oblouku
klenby jsou ve var. „c“ a „e“ – svislé zatížení (+261 kPa),

teplota (+293 kPa). Největší hodnoty normálových napětí
v tlaku –σy v oblouku klenby jsou ve var. „c“ a „e“ – svislé

zatížení (–171 kPa, –205 kPa), teplota +5/–5 ˚C (–257 kPa,

–263 kPa);

– rozdíly v hodnotách normálových napětí ±σy ve var. „b“ až

„f“ v patě klenby nejsou výrazné. Největší hodnoty nor-

244 STAVEBNÍ OBZOR 8/2002

Obr. 26. Výpočtové modely výseku mostní klenbové konstrukce

varianta „a“ – kamenná mostní klenba je vetknuta do mostních pilířů a nespolupůsobí s poprsními zdmi

varianta „b“ – kamenná mostní klenba je vetknuta do mostních pilířů, spolupůsobí s poprsními zdmi

varianta „c“ – kamenná mostní klenba je vetknuta do mostních pilířů, spolupůsobí s poprsními zdmi a železobetonovou deskou vetknutou 

do poprsních zdí

varianta „d“ – dtto ad „b“, v rozsahu 1/6 délky oblouku na obě strany od vrcholu klenby nespolupůsobí poprsní zdi s mostní klenbou (trhlina v patní

ložné spáře poprsních zdí)

varianta „e“ – dtto ad „d“, klenba spolupůsobí s železobetonovou deskou vetknutou do poprsních zdí

varianta „f“ – dtto ad „b“ poprsní zdi jsou příčně sepnuty předpjatými ocelovými táhly



málových napětí v tlaku –σy v patě klenby jsou ve var. „a“
– svislé zatížení (–430 kPa, –627 kPa). Největší hodnoty nor-
málových napětí v tahu +σy v patě klenby jsou ve var. „c“
a „e“ – teplota +5/–5 ˚C (+288 kPa, +304 kPa).

� vodorovné deformace poprsních zdí:

– číselně největší hodnoty rozdílu kladné a záporné hodnoty

výchylky vrcholu poprsní zdi od účinku změny teploty jsou ve

var. „c“ a „e“ (vrchol klenby ∆y = 3,05 a 2,75 mm; oblouk

klenby ∆y = 2,5 mm; pata klenby ∆y = 2,3 mm). Největší hod-

noty vychýlení vrcholu poprsní zdi jsou ve var „b“ a „d“ od

účinku svislého zatížení (∆y = 3,4 a 10 mm).

Shrnutí výsledků materiálové a statické analýzy
� Stavebně technický stav Karlova mostu je charakte-

ristický zejména vysokou vlhkostí výplňových vrstev a ka-

menné mostní konstrukce, výskytem solí a produktů che-

mických a mikrobiálních procesů obsažených ve  významném

množství v kamenném zdivu a výplňových vrstvách, výsky-

tem povlaků a krust tvořených minerály s vysokým obsa-

hem krystalizovaných solí a molekulové vody, výskytem

vlasových až výrazných smykových a tahových trhlin na

kamenné mostní konstrukci, zvětralými a lokálně povrchově
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Obr. 27. Schéma průběhu normálových napětí σx a σy v příčném řezu (oblouk) – varianty „a“, „b“, „c“



narušenými kamennými bloky a uvolněnou výplní spár

zdiva a vykloněním poprsních zdí v některých polích. Při

hodnocení závažnosti uvedených poruch, které jsou v řadě

případů vizuálně prokazatelné, je nutné zvážit, že převážná

část těchto poruch vznikla v období od poslední rekon-

strukce mostu, tedy přibližně za třicet let. Tato skutečnost je

dostatečným dokladem závažnosti a intenzity probíhajících

degradačních procesů znehodnocujících Karlův most a

snižujících jeho životnost. 

� Klasifikace povrchových jevů, např. na V., VI. a IX.

oblouku prokázala, že během jednoho roku došlo ke

zvětšení povrchu zvětralých kvádrů, zvětšení plochy

vypadaného zdiva a prodloužila se i délka mokrých spár.

U oblouku V. a VI. došlo k téměř dvojnásobnému zvýšení

plochy s výskytem kalcitových, resp. solných výkvětů. 

� Pevnostní zkoušky pískovcového kamene z oblouku

VI., nasyceného vodou, ukázaly pokles pevnosti v tlaku o 10

až 66 % proti pevnosti v tlaku vzorků ve vysušeném stavu.
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Obr. 28. Schéma průběhu normálových napětí σx a σy v příčném řezu (oblouk) – varianty „d“, „e“, „f“



Pokračující degradace a s tím spojené snižování pevnosti

narušených vrstev pískovcových kamenů i rozdílná intenzi-

ta těchto procesů v jednotlivých kamenech, popř. částech

mostní klenbové konstrukce, je příčinou redistribuce a změn

napjatosti mostní klenbové konstrukce v čase i při neměn-

ném stálém zatížení. Z tohoto pohledu nelze hovořit o kon-

solidované napjatosti nosné mostní konstrukce.

� Vlhkost výplňových vrstev mostního tělesa a kamen-

né mostní konstrukce dosahuje na mnoha místech kritických

hodnot (20 až 30 % hm., v pilířích byly zjištěny oblasti, kde

se nachází volná voda).

� V případě provedení pouze nové hydroizolace a

ponechání keramzitbetonové vrstvy a železobetonové desky

dojde difúzí vodních par prostupujících kamennou mostní

konstrukcí k postupnému a dlouhodobému snižování vlh-

kosti v celém objemu mostního tělesa obsahujícího s vyso-

kou vlhkostí i vodorozpustné a hygroskopické soli, které

jsou nehomogenně obsaženy v jednotlivých konstrukčních

prvcích. Degradační účinky kapilární vody stejně jako

působení vody vázané v pórovém systému a vody adsorbo-

vané na povrchu jednotlivých zrn budou trvat i nadále.

Z toho důvodu bude dále dlouhodobě docházet k migraci

solí z míst s vyšší koncentrací do míst s jejich nižší koncen-

trací a periodické rekrystalizaci solí v pórovém systému. Je

evidentní, že jistá část solí obsažená v tělese mostu při po-

stupném snižování vlhkosti nevykrystalizuje v pórovém sys-

tému např. opukové rovnaniny, ale postupnou migrací se

dostane do zóny interakce s kvádrovým pískovcovým zdi-

vem, a odtud i do pórového systému vlastního kamene.

Setrvačnost tohoto procesu lze velmi přibližně odhadnout na

několik desetiletí. Riziko ponechání novodobých chemicky

kontaminovaných vrstev mostního tělesa vyplývá i

z dlouhodobým výzkumem prokázaného synergického pů-

sobení mikrofauny s určitými typy minerálů.

� Výsledky chemických a mikrobiologických analýz

pískovcového kamene prokázaly nárůst obsahu dusičnanů a

dusitanů jako výsledek rozkladu posypových solí na bázi

močoviny. Na pískovcovém kameni se zvýšily počty mikro-

organizmů, které produkují do mostní konstrukce látky,

které negativně ovlivňují pórový systém kamene a přispíva-

jí k transformaci v kameni obsažených minerálů. Hydratační

a rekrystalizační tlaky mikrobních solí v kameni urychlují

tvorbu mikrotrhlin a zvyšují nestabilitu povrchových vrstev.

� Výsledky mineralogických rozborů prokázaly výskyt

krystalů chloridů, dusičnanů, síranů a močoviny.

� Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že narušová-

ní pískovcových kamenů nezpůsobují pouze „zmrazovací“

cykly, ale také cykly „rekrystalizační“, při nichž dochází ke

střídavému rozpouštění a krystalizaci solí obsažených v pó-

rovém systému pískovcových bloků charakteristických vel-

kým obsahem krystalické vody, přičemž tyto procesy z hle-

diska pískovcových kamenů lze hodnotit jako závažnější.

� Výsledky numerické analýzy prokázaly, že spolupů-

sobení mostní klenby s poprsními zdmi a se železobetono-

vou deskou přispívá k postupnému vzniku tahových trhlin

ve zdivu kamenné klenby, v poprsních zdech a k nárůstu je-

jich trvalé vodorovné deformace (vyklánění). Nekonstantní

průběh teploty po průřezu masivní mostní kamenné kon-

strukce způsobuje cyklické tvarové změny, zejména příč-

ných průřezů, které jsou příčinou vzniku a rozvoje trhlin

v oblastech tahových napětí a trvalých přetvoření. Situování

tepelně izolační vrstvy z keramzitbetonu při povrchu

mostovky zvyšuje krátkodobě (při přechodných změnách

teploty) gradient teploty po průřezu kamenné mostní kon-

strukce (zvyšuje rozdíl teploty vnitřního a vnějšího povr-

chu). Účinek teploty patří mezi proměnná cyklická obou-

směrná zatížení, pro které je charakteristický mechanizmus

porušení dosažením mezní deformace po určitém konečném

počtu cyklů, jejichž počet závisí na tažnosti materiálu, která

v případě kamenného zdiva je relativně malá, bez toho, že

by byla překročena mez pevnosti. 

� Cyklickým vertikálním deformacím kamenných

mostních oblouků způsobených účinkem rozdílné teploty

brání vertikálně uspořádané poprsní zdi (vznik smykových

trhlin na okrajích klenbových oblouků v oblasti vrcholu –

„protlačování“ klenbových oblouků). 

� Numerická analýza prokázala, že relativně vysoká tu-

host kamenné mostní konstrukce, v důsledku vzájemné in-

terakce mostní klenby, poprsních zdí a výplňových vrstev,

v porovnání s „čistou“ klenbovou konstrukcí, omezuje její

celkové deformace, je současně příčinou zvýšeného namá-

hání, přičemž zejména tahová normálová napětí způsobují

vznik a rozvoj trhlin v kamenném zdivu mostních kleneb a

poprsních zdí. Z hlediska prevence vzniku mechanických

poruch a trvalých přetvoření mostní konstrukce patří k zá-

kladním opatřením odstranění rozpěrného účinku výplňo-

vých vrstev mostního tělesa včetně železobetonové desky a

omezení interakce výplňových vrstev a poprsních zdí s klen-

bovou mostní konstrukcí, tj. „navrácení“ kamenné mostní

konstrukce do „původního“ stavu. 

� K základním opatřením ochrany Karlova mostu před

narušením při povodni patří spolehlivé hlubinné založení

mostních pilířů, popř. sanace současných základů mostních

pilířů (včetně včasného odstranění předmětů zabraňujících

volnému průtoku povodňové vody).
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Obr. 29. Deformace ∆y vrcholu poprsní zdi účinkem změny teploty (–5/+5 ˚C; +5/–5 ˚C)



Poznámka:

� Výsledky numerické analýzy napjatosti a deformací kamenné

mostní konstrukce Karlova mostu zatížené účinkem změny tvaru

základové spáry mostních pilířů a účinkem povodňové vlny budou

publikovány v některém z následujících vydání časopisu Stavební

obzor.

� Projekt „Oprava Karlova mostu, I. etapa“, který zahrnuje

oblouky XIII. až XVI., mostní pilíře založené na pevnině a schodiště

(u oblouku XVI.) má ověřit navržené projektové řešení a poskytnout

dílčí informace, které nelze získat v rámci průzkumu bez větších

zásahů do konstrukce Karlova mostu a které budou následně využi-

ty při zpracování projektu jeho opravy (oblouky I. až XII.). Projekt

I. etapy opravy nepředpokládá zásah do stávající historické kamen-

né mostní konstrukce, ani do historických vrstev tělesa mostu bez

souhlasu odborníků památkové péče. Cílem navržených opatření,

která především zahrnují provedení spolehlivého hydroizolačního

systému, rekonstrukci novodobě provedených vrstev mostního těle-
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Obr. 30. Normálová napětí σx a σy ve vrcholu mostní konstrukce od účinku svislého zatížení + vodorovný tlak výplně tělesa mostu

a od účinku teploty (+5/–5 ˚C)



sa (o mocnosti cca 0,7 m), sepnutí poprsních zdí systémem před-

pjatých táhel situovaných poblíž mostních pilířů, odstranění

rozpěrných účinků výplňových vrstev mostního tělesa včetně železo-

betonové desky, snížení smykové tuhosti novodobých vrstev a vzá-

jemné interakce výplňových vrstev a kamenné mostní konstrukce,

vytvoření provětrávacího systému mostního tělesa, výrazné omezení

chemických a biochemických degradačních procesů, opravu a

ošetření narušeného kamenného zdiva, je především zastavit me-

chanizmy narušující historickou kamennou konstrukci tak, aby ve

své současné podobě zůstala zachována budoucím generacím.

Provedené sondy v mostním tělese prokázaly výskyt historické

opukové rovnaniny s proměnlivou velikostí úlomků v hloubce 0,7 až

0,9 m od stávajícího povrchu vozovky (na několika místech znehod-

nocenou předchozími rekonstrukčními zásahy).

Příspěvek byl vypracován za podpory grantu č. 103/02/0990
GA ČR a výzkumného záměru č. 210000001 VZ MSM.
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Witzany, J.: Assessment of the Current Building
Condition of Charles Bridge

Following the completion of large repairs of Charles

Bridge, a number of faults appeared in the bridge

structure. The dug holes made right after the completion

of the repairs in arches III, IV, IX, and XIII in 1983

proved continued leakage of rain water into the body of

the bridge and high moisture content of fillers. The high

moisture content of the bridge fillers and their contami-

nation by salts cause chemical, biochemical and physical

degradation processes gradually damaging the stone

structure of the bridge and reducing its durability.

Long-term monitoring of the stone structure of Charles

Bridge and numerical analyses show that a number of

mechanical failures, origination and development of

cracks, which occur in the stone structure and individual

stone blocks, are mostly caused by non-force effects of

temperature and moisture changes. Some structural

interventions performed within the large repairs of

Charles Bridge had a negative impact on the bridge

structure behaviour and contribute to its gradual

mechanical degradation. 

Witzany, J.: Bewertung des gegenwärtigen Zustands
und Vorschlag zur Reparatur der Karlsbrücke

Kurz nach Abschluss der großen Reparatur der
Karlsbrücke zeigte sich an der Brückenkonstruktion
eine Reihe von Schäden. Kurz nach Abschluss der
Reparatur im Jahre 1983 in den Bögen III., IV., IX. und
XIII eingebrachte Sonden erwiesen das fortschreitende
Einsickern von Niederschlagswasser in den Brücken-
körper und einen hohen Feuchtigkeitsgehalt der Ver-
füllschichten. Die hohe Feuchtigkeit der Verfüllschich-
ten des Brückenkörpers und ihre Kontamination mit
Salzen sind die Ursache von chemischen, biochemischen
und physikalischen Zersetzungsprozessen, die nach und
nach die steinerne Brückenkonstruktion schädigen und
ihre Lebensdauer verringern. Die Langzeitbeobachtung
der steinernen Konstruktion der Karlsbrücke und
numerische Analysen weisen nach, dass eine Reihe
mechanischer Beschädigungen, die Entstehung und
Entwicklung der Risse, die an der steinernen Kon-
struktion und an einzelnen Steinblöcken auftreten, vor
allem durch kraftlose Wirkungen der Änderung der
Temperatur und Feuchtigkeit bewirkt werden. Einige
im Rahmen der großen Reparatur der Karlsbrücke
vorgenommene konstruktive Veränderungen haben das
Verhalten der Brückenkonstruktion beeinflusst und
tragen zu deren schrittweisen mechanischen Beschä-
digung bei.
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Tradiční metody statického výpočtu zakládání na pilo-
tách jsou založeny na předpokladu, že vnější zatížení se
přenáší do základové půdy pouze pilotami. Ve většině
případů je konstrukce spojující hlavy pilot (deska, pat-
ka, pás, rošt) v přímém kontaktu se základovou půdou,
která často vykazuje dobré pevnostní a deformační cha-
rakteristiky, což umožňuje plošné konstrukci přenos
určitého podílu vnějšího zatížení do základové půdy.
Opomenutí tohoto přenosu se jeví jako konzervativní a
neekonomické.

Současný stav
Problematikou únosnosti a sedání smíšeného základu se

asi dvě desetiletí zabývá několik autorů. Numerické metody,

experimenty a měření in situ prokázaly pozitivní efekt

v chování smíšeného základu vedoucí k redukci sedání a

zvýšení únosnosti o podíl plošného základu spočívajícího

přímo na základové půdě. Za smíšený základ se považuje

spolupůsobení plošného a pilotového základu (obr. 1).

Interakce mezi plošným a pilotovým základem (skupinou

pilot) se projevuje následujícími jevy:

� strengthening effect je pozitivní efekt, který je způ-

sobený plošným základem přenášejícím část vnějšího zatí-

žení. Zvýší se únosnost na patě piloty qbu ve skupině pilot

tím, že dochází ke zvýšení svislého napětí v úrovni pat pilot.

Tento efekt klesá se vzrůstajícím poměrem L/B (L – délka

piloty, B – šířka plošné základové konstrukce spojující

hlavy pilot), viz obr. 2;

� weakening effect je negativní efekt způsobený ploš-

ným základem, který se projeví zmenšením pláš�ového tření

fsu v důsledku menšího relativního pohybu mezi pilotou a

základovou půdou. To je závislé na poměru L/B (obr. 3).

Tento efekt roste se snižujícím se poměrem L/B. V případě,

že L/B < 1, je hodnota pláš�ového tření skupinové piloty fsu

cca 1/3 fsu1 osamělé piloty.

Hardening/softening settlement jsou efekty způsobené

interakcí mezi pilotami a základovou půdou a jejich vliv se

projeví pouze zvýšením či snížením pláš�ového tření

skupiny pilot. Ve skupině pilot, kde L ≥ 1,5 B, hodnota

pláš�ového tření fsu přesahuje mobilizovanou hodnotu pro

osamělou pilotu fsu1 a dále roste se sedáním. Základová půda

mezi pilotami, namáhaná smykem a stlačovaná v prostoru

omezeném pilotami, vyvolává dodatečné normálové napětí,

které působí na pláš� piloty, a tudíž tření roste. Jestliže ve

skupině pilot L < B, pak po dosažení pláš�ového tření fsu1

odpovídajícího osamělé pilotě hodnota pláš�ového tření fsu

se zvětšujícím se sedáním klesá (obr. 4). Toto lze vysvětlit

vzrůstem deformační zóny pod patami pilot. Pokud chceme

tomuto jevu zabránit, je třeba délku pilot ve skupině

navrhnout alespoň 1,5 B.

Je třeba si uvědomit, že ve dvou případech nemůže dojít

ke spolupůsobení [1]:

– základová půda pod patami pilot je málo stlačitelná a

zemina pod plošným základem je značně stlačitelná;

– vnější vlivy způsobí větší deformaci zeminy pod

plošným základem, takže se ztratí kontakt mezi plošným

základem a základovou půdou (násypy, dynamické účinky).

Naskýtá se otázka, jak zavést spolehlivě a jednoduše vliv

spolupůsobení jak do výpočtu únosnosti, tak do výpočtu

sedání smíšeného základu. Metody výpočtu a navrhování

lze rozdělit do tří skupin, a to na metody empirické, analy-
tické a numerické.

Empirické metody
Mezní únosnost smíšeného základu Ru s uvažováním

interakce lze stanovit z výrazu 

Ru = ηs · n · Rsu1 + ηb · n · Rbu1 + 0,1 · Rcu · Acu ,

kde n je počet pilot,

ηs – průměrné mezní pláš�ové tření skupiny pilot fsu /

/průměrné mezní pláš�ové tření osamělé piloty

fsu1, pro kypré a středně ulehlé písky (obr. 3),

Rsu1 – mezní únosnost pláště osamělé piloty, 

ηb – průměrná mezní únosnost v úrovni paty skupiny

pilot qbu/průměrná mezní únosnost paty osamě-

lé piloty qbu1, pro kypré a středně ulehlé písky

(obr. 2),

Rbu1– mezní únosnost paty osamělé piloty,

Rcu – mezní únosnost základové půdy pod reduko-

vaným plošným základem,

Acu – plocha redukovaného plošného základu (pří-

slušná plocha základové konstrukce je snížena

o plochu vztahující se k n pilotám).

Pro sedání smíšeného základu musí být splněny dva

předpoklady:

� podmínka rovnováhy

Q = Qc + n · (Qb + Qs);

� podmínka, že deska je dostatečně tuhá, pak základová

půda v úrovni hlav pilot vykazuje stejnou deformaci jako

hlavy pilot. 

Spolupůsobení plošného a pilotového základu
doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc. 

Ing. Zdeněk CIHLÁŘ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Schéma základů[1]

(1)

(2)



Ke stanovení funkcí Qc (zatížení přenášené plošnou kon-

strukcí základu), Qb (zatížení přenášené patami pilot), 

Qs (zatížení přenášené plášti pilot), tj. závislosti rozdělení

zatížení na deformaci, lze použít různé aproximační metody.

Například podle Chena [3] lze jednoduchou empirickou

grafickou metodou, podloženou sérií zkoušek, přímo

stanovit poměr Qc/Q v závislosti na poměru L/a a hodnotě

Es, pro úroveň zatížení Q/Ru = 50 ≈ 100 % (obr. 5).

Znalost podílu jednotlivých prvků základu na přenosu

zatížení umožňuje také sestavit zatěžovací diagram celého

základu, a následně výpočet sedání smíšeného základu.

Příklad

Pro znázornění uvedených poznatků o chování smíšeného

základu je zvolena základová konstrukce složená z kon-

strukce spojující hlavy pilot (patka) o rozměrech 3,2 x 3,2 m

a tl. 1 m, která je v přímém kontaktu ze základovou půdou,

a skupina pilot tvořená devíti beraněnými pilotami čtverco-

vého průřezu 40 x 40 cm, délky 6,4 m (obr. 6). Základovou

půdu tvoří kypré až středně ulehlé písky třídy S1 (ϕ = 35˚;

γ = 20 kNm–3; cef = 0,00; ν = 0,28; ID = 0,33 až 0,67;

Edef = 65 MPa; β = 0,78). Základová konstrukce je zatížena

vnějším návrhovým zatížením pro I.MS Q = 5 000 kN, pro

výpočet sedání je hodnota návrhového zatížení Q = 3 572 kN.

Návrhová únosnost smíšeného základu vypočtená podle

vztahu (1) s využitím hodnot uvedených na obr. 2 a obr. 3

pro poměr L/B = 2 je Rd = 8 162 kN. Návrhová únosnost

pilotového základu (skupiny pilot) vypočtená podle komen-

táře k ČSN 73 1002 je Rpu=5 921 kN. Z uvedených výsled-

ků je zřejmé, že návrhová únosnost smíšeného základu je
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Obr. 2. Strengthening effect - závislost qbu na poměru L/B vyšetřovaného modelu pro kypré až středně ulehlé písky [2]

Obr. 3. Weakening effect – závislost fsu na poměru L/B vyšetřovaného modelu, pro kypré až středně ulehlé písky [2]
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cca o 38 % větší než návrhová únosnost pilotového základu

(skupiny pilot). Tento závěr potvrzují i modelové zatěžovací

zkoušky.

Za předpokladu, že konstrukce spojující hlavy pilot je do-

statečně tuhá a je v přímém kontaktu se základovou půdou,

platí vztah (2). Pak základová půda v úrovni hlav pilot

vykazuje stejnou deformaci jako hlavy pilot. Z obrázku 5

pro vháněné piloty v zemině s Es > 7 MPa pro poměr

L/B = 6,4/3,2 = 2 a  L/a = 6,4/1,1 = 5,8 platí poměr Qc/Q =

= 0,18, to znamená, že zatížení přenášené plošnou kon-

strukcí (patkou) je Qc = 643 kN a skupinou pilot 

n · (Qb + Qs) = 2 929 kN.

Vypočítané sedání smíšeného základu zatíženého návrho-

vou silou Qc = 2 929 kN je podle ČSN 73 1002 s = 2,19 mm.

Vypočítané sedání pilotového základu zatíženého návrho-

vou silou Q = 3 572 kN je podle ČSN 73 1002 s = 3,2 mm.

Z uvedených hodnot je patrné, že sedání smíšeného základu

je cca o 31 % menší než sedání pilotového základu (skupiny

pilot). Tento závěr potvrzují i modelové zatěžovací

zkoušky.

Obr. 4. Hardening/softening settlement – závislost fsu na sedání vyšetřovaného modelu pro kypré až středně ulehlé písky [2]

Obr. 5. Podíl přenosu zatížení plošným základem Qc z celkového zatížení Q smíšeného základu v závislosti na poměru délky piloty L 

k osové vzdálenosti pilot a [3]



Analytické metody
Analytické metody založené na aplikaci Mindlinovy

teorie zatížení uvnitř poloprostoru pro výpočet interakce

jednotlivých prvků základu lze rozdělit do dvou skupin:

� Brandl [4] navrhuje idealizovaný model pro navrho-

vání a posouzení smíšeného základu v měkké zemině tak, že

vytvoří skříňový základ z dotýkajících se obvodových pilot

nebo z podzemních stěn, nad kterými spočívá tuhá deska

v přímém kontaktu se zeminou. Skříňový základ sestavený

uvedeným způsobem působí jako celek vytvořený z uzavře-

ného jádra, tuhé desky a dotýkajících se pilot (podzemních

stěn);

� Poulosova metoda [5] se používá hlavně pro výpočet

sedání smíšeného základu a není vhodná pro výpočet

průběhu momentů v plošném základu. V této metodě se pro

interakci mezi prvky smíšeného základu základ rozdělí na

ekvivalentní jednotky.

Numerické metody
Předpokládá se, že plošná základová konstrukce je úplně

flexibilní. Příkladem numerických metod je metoda koneč-

ných prvků MPK, výpočetní model je na obr. 7. V této me-

todě se jak základová půda, tak piloty a plošný základ roz-

dělí do konečných prvků (plošný základ se modeluje

dvourozměrně, zatímco piloty a základová půda se modelu-

jí trojrozměrnými prvky).

Aktivovaný smíšený základ
V letech 1997 až 1998 probíhal na Katedře geotechniky

ČVUT [6] experiment týkající se porovnání obyčejného a

aktivovaného modelu smíšeného základu. Základní rozdíl

mezi obyčejným a aktivovaným modelem smíšeného zá-

kladu spočívá v tom, že základová půda aktivovaného

smíšeného základu je předem zatížena s využitím tahové

únosnosti pilot. Model smíšeného základu sestával ze čtyř

pilot (nejdelší měla 70 cm) rozložených pravidelně po

roznášecí čtvercové desce o rozměrech 40 x 40 cm. Osová

vzdálenost pilot se pohybovala v poměru a/d = 4,3 až 6,2

(a – osová vzdálenost pilot, d – průměr pilot). Piloty byly

železobetonové ∅ 50 a 30 mm. Schéma použitých pilot je

uvedeno na obr. 8. Piloty II, III, IV byly použity uzlové, aby

byl zvýšen odpor pilot proti jejich vytažení. 

Rozměry pilot byly zvoleny tak, aby pilota působila jako

hlubinný základ a platilo L/d > 12. Piloty byly postupně

zasypávány v dřevěném stendu 1 200/1 200/1 200 mm pís-

kem hutněným po vrstvách 150 mm. Byl použit zbraslavský

písek o objemové tíze γd = 16,8 kN/m3, úhlu vnitřního tření

ϕ = 35˚ a ulehlosti ID = 0,67, což lze považovat za středně

ulehlý písek. Pro měření chování modelu bylo použito

jedenáct snímačů tak, že čtyři byly umístěny pod patou pilot

a dalších sedm pod plochou roznášecí desky.

Experimentálně byly porovnány tyto typy základů:

– pilotový, 

– obyčejný smíšený, 

– aktivovaný smíšený.

Způsob aktivování modelu smíšeného základu je znázorněn

na obr. 9. Hodnota aktivační síly F a její přírůstek při

zatěžování úzce souvisí s únosností pilot v tahu, přitom

nesmí dojít k plné mobilizaci pláš�ového tření. Tahová síla

se určuje tak, že je mnohonásobně menší než síla způsobu-

jící plné vytažení pilot. Takto aktivovaný model byl

podroben zatěžovací zkoušce. 
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Obr. 6. Schéma základové konstrukce smíšeného základu

Obr. 7. Výpočtový model MKP

1 – jednorozměrný pilotový prvek, 2 – transformační pružina, 3 –

deskový prvek, 4 – zemní pružina, 5 – interakce různých pilo-

tových prvků, 6 – interakce deskových a pilotových prvků, 7 –

interakce deskových uzlů

Obr. 8. Schéma použitých pilot

Obr. 9. Způsob aktivování modelu smíšeného základu

a – schéma modelu smíšeného základu, b – schéma zatížení, 

c – půdorys ocelového kříže, d – řez I–I´
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Z porovnání zatěžovacích diagramů obyčejného a aktivo-

vaného modelu smíšeného základu na obr. 10 je patrné, že

aktivovaný smíšený základ vykazuje vyšší únosnost než

obyčejný smíšený základ bez ohledu na použitý druh pilot. 

V celém rozsahu zatížení je sedání modelu aktivovaného

smíšeného základu nejméně o polovinu menší než sedání

obyčejného modelu smíšeného základu. Tento efekt je

závislý na charakteru základové půdy pod deskou a na geo-

metrických rozměrech základu, jako např. a/d, L/d, B/L.

Závěr
Experimenty prokázaly, že předtížení základové půdy

vyvolá:

� těsný kontakt mezi deskou a základovou půdou;

� zhutnění základové půdy pod deskou do poměrně

větší hloubky úměrné délce piloty. Toto statické zhutnění

vede ke zlepšení fyzikálních a mechanických vlastností zá-

kladové půdy. Poloha a rozměr uzlů (prstenců) mají značný

význam při vymezení aktivní zóny pod deskou; 

� zvýšení účasti desky na přenášení zatížení, zejména

v počáteční fázi zatěžování; 

� zvětšení napětí pod deskou aktivovaného modelu

smíšeného základu proti obyčejnému modelu smíšeného

základu.

Na základě získaných výsledků lze především výhodně

použít aktivovaný smíšený základ tam, kde je vrstva zá-

kladové půdy pod plošným základem méně únosná a značně

stlačitelná.
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Lamboj, L. – Cihlář, Z.: Interaction of the Spread and
Pile Foundation

Traditional methods of analysis of pile foundations
follow from the assumption that the external load is
transferred to the foundation soil only through piles. In
most cases, the structure connecting pile heads (slab,
footing, strip, raft) is in direct contact with the
foundation soil, which has good strength and defor-
mation characteristics. It allows the spread foundation
to transfer a certain rate of the external load to the
foundation soil. Ignoring this transfer appears to be
conservative and uneconomical.

Lamboj, L. – Cihlář, Z.: Zusammenwirken von flächi-
gen und Pfahlfundamenten 

Die traditionellen Methoden zur statischen Berechnung
von Pfahlgründungen basieren auf dem Ansatz, dass die
äußeren Lasten nur durch die Pfähle in den Baugrund
eingetragen werden. In den meisten Fällen ist die
Pfahlköpfe verbindende Konstruktion (Platte, Fuß-
platte, Streifen, Rost) im direkten Kontakt mit dem
Baugrund, der oft gute Festigkeits- und Verformungs-
charakteristiken aufweist, was der flächigen Kon-
struktion die Übertragung eines bestimmten Anteils der
äußeren Lasten in den Baugrund ermöglicht. Die
Vernachlässigung dieser Übertragung erweist sich als
konservativ und unwirtschaftlich. 

Obr. 10. Porovnání zatěžovacích diagramů

modelů pilotového základu, obyčejného a

aktivovaného smíšeného základu ve

zbraslavském písku
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�konference

EEBW: Energie efektivně 2002 

5. – 7. listopadu 2002
Kongresové centrum Praha

Konference „EEBW: Energie efektivně“ je tradičním

místem pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků

různých profesí – technických a energetických profe-

sionálů, manažerů a politiků na komunální i státní úrovni,

podnikatelů a vrcholového vedení z průmyslové sféry a

energetiky. Je to příležitost k výměně názorů na aktuální

problémy i novým obchodním setkáním, pro neformální

diskuzi podnikatelů s představiteli státní správy, ale také

možnost získání zahraničních zkušeností a navázání kontak-

tů s domácími i zahraničními odborníky z oboru. Garanty a

partnery konference jsou Český svaz stavebních inženýrů,

Hospodářská komora ČR, Společnost pro techniku prostře-

dí, Ministerstvo životního prostředí, Svaz podnikatelů

v oboru technických zařízení, REHVA, Ministerstvo pro

regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí.

Hlavní tematické okruhy:

� energetické audity 

� nízkoenergetické domy 

� využití biomasy pro vytápění 

� liberalizace trhu s elektřinou a elektřina 

z obnovitelných zdrojů 

� energeticky úsporné osvětlování 

� příprava a financování projektů Energy Performance

Contracting a Energy Contracting 

Náplní konference budou informace a diskuze o součas-

ném stavu a vývoji v oblasti výroby a spotřeby energie

v ČR, EU i ve světě, přednášky a panelové prezentace, vý-

stava energeticky úsporných výrobků a nezávislé poraden-

ství pro spotřebitele.

Členové ČKAIT mají možnost přihlásit se na sekce

Energetické audity a Nízkoenergetické nízkonákladové

stavby pro bydlení v rámci programu Celoživotního

vzdělávání ČKAIT a získat tak 20% slevu ze základního

vstupného. Pedagogové a zaměstnanci škol všech typů mají

až 45% slevu. 

Informace: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání
energie, o.p.s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 224252115,

e-mail: eebw@svn.cz, www.eebw.cz

DENKMAL

EUREGIA

HoZzTec
30. října – 2. listopadu 2002

Lipsko

Skanska CZ, a. s., se rozvíjí,
značka IPS končí

Tradiční značka Inženýrské a průmyslové stavby, se

kterou se obchodní partneři a veřejnost setkává již

padesát let, letos definitivně končí. Změny avizovalo i

obchodní jméno IPS Skanska, a. s., které společnost

používala v posledním roce. Nyní se s tímto stavebním

obrem budeme v České republice setkávat pod novým

názvem Skanska CZ, a. s.

Změna názvu je přitom završením několikaletého

složitého procesu, kterým firma prošla. Výsledkem

tohoto procesu je zprůhlednění organizace skupiny,

zmenšení administrativy, snížení nákladů, zvýšení pro-

duktivity a možnost větší specializace divizí.

Skupina Skanska posilovala vliv
v IPS postupně

Současná IPS Skanska, a. s., je členem globální

stavební skupiny Skanska. V jejím čele stojí Skanska

AB, která má sídlo ve Švédsku a prostřednictvím

společnosti Skanska Kraft AB vlastní sto procent akcií

společnosti Skanska CZ, a. s., která v současné době

vlastní více než 96 % akcií společnosti IPS Skanska, a. s.

Skanska AB považuje za korektní mít ve svých

dceřiných společnostech stoprocentní vlastnictví, které

jí umožní jednodušeji realizovat vlastnická práva a nést

plnou odpovědnost za výsledky podnikání v celé

skupině Skanska.

K dosažení tohoto cíle bylo využito možnosti, kterou

dává obchodní zákoník v § 220p o zrušení akciové

společnosti bez likvidace s převodem jmění na hlavního

akcionáře. Tyto změny schválila valná hromada IPS

Skanska, a. s., dne 31. května 2002.  Valná hromada

odsouhlasila i schválení návrhu smlouvy o převzetí

jmění společnosti IPS Skanska, a. s., hlavním akcioná-

řem, společností Skanska CZ, a. s. V souvislosti s ním

valná hromada rozhodla o zrušení společnosti IPS

Skanska, a. s., bez likvidace převzetím jmění hlavním

akcionářem Skanska CZ, a. s.

Skanska CZ, a. s., naváže na tradice

Převod jmění ani změna obchodního jména se nijak

nedotkne závazků a podnikatelských aktivit společnosti

a nijak nebudou ohroženy existující ani připravované

projekty.

„Rád bych všechny naše obchodní partnery i veřej-

nost ujistil, že společnost Skanska CZ, a. s., také

převezme dnešní organizační strukturu IPS Skanska, a. s.

Představenstva IPS Skanska, a. s., a Skanska CZ, a. s.,

mají identické složení a důvěru vrcholného vedení

skupiny Skanska, takže ani personální vztahy nebudou

narušeny“, říká k celému procesu Ing. Zdeněk Burda,

předseda představenstva a generální ředitel IPS

Skanska, a. s., a Skanska CZ, a. s.
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Druhá polovina dvacátého století nepřála v technických

oborech elitám a osobnostem. Zatímco ve slovesném a vý-

tvarném umění bylo vždy samozřejmostí uvádět jména

autorů, u staveb tato tradice vzala za své. I tvůrci architek-

tonicky a technicky zdařilých staveb – architekti, inženýři a

konstruktéři – zůstávali většinou v anonymitě. Jednalo se

přitom současně o vynikající odborníky, kteří pečovali

o technický rozvoj svého oboru a přispěli k tomu, že úroveň

českého stavebnictví minimálně zaostávala za světem.

Drobnou splátkou dluhu, který máme vůči předním osob-

nostem stavebních oborů, je Malá ediční řada ČKAIT, před-

stavující postupně tvorbu a životní dílo těchto představitelů

českého stavitelství. 

Barvínek, R. a kol.

Quido Záruba – zakladatel československé inženýrské
geologie (1899–1993)
Praha, 1999, brož., 56 s., 100 Kč 

Publikace byla vydána u příležitosti konání Geotechnických

dnů 1999, věnovaných památce prof. Q. Záruby, předního

odborníka a zakladatele čs. inženýrské geologie, profesora

ČVUT Praha a prvního prezidenta Mezinárodní asociace

inženýrských geologů (IAEG). Obsahuje přednášky z od-

borného semináře „Sesuvy a inženýrskogeologické poměry

Prahy“, příspěvky jeho spolupracovníků a žáků. 

Studnička, J. a kol.

František Faltus – zakladatel svařování ocelových
konstrukcí (1901–1989)
Praha, 2000, brož., 48 s., 100 Kč

Pamětní spis vydaný ke 100. výročí narození F. Faltuse patří

rovněž do řady malých monografií věnovaných předním

osobnostem českého stavitelství. Byl profesorem ČVUT,

kde zavedl strukturovanou výuku ocelových konstrukcí.

Jako mladý inženýr nastoupil v roce 1926 u Škodových

závodů v Plzni. Inicioval zde výzkumné práce v nové me-

todě spojování ocelových konstrukcí – svařování elektric-

kým obloukem. Stál u zrodu celosvařovaného obloukového

silničního mostu v Plzni přes Radbuzu. Pamětní spis

obsahuje příspěvky rodinných příslušníků, žáků a spolupra-

covníků, dokumentující jeho pedagogickou, výzkumnou,

návrhovou i praktickou činnost. Na závěr je připojen výběr

z publikační činnosti a přehled nejvýznamnějších staveb, na

jejichž přípravě nebo realizaci se podílel.

Čížek, P. – Rusek, B.

František Čížek – protagonista betonového stavitelství
(1901–1984)
Praha, 2001, brož., 87 s., barevné ilustrace, 200 Kč

Malá monografie byla vydána u příležitosti 100. výročí

narození Dr. Ing. Františka Čížka, vynikajícího konstruktéra

– statika, erudovaného odborníka v oboru betonových kon-

strukcí s hlubokými matematickými znalostmi, propagátora

nových teorií a metod a autora řady odborných knih a statí.

Jako statik se podílel na řadě staveb, u nichž prosazoval

nová, technicky odvážná řešení. Patří k nim např. budova

telekomunikační ústředny v Hradci Králové s monolitickým

skeletem, jídelna Tepny Náchod s železobetonovou skořepi-

novou konstrukcí, trolejbusové garáže v Hradci Králové

s variantou křížových kleneb, městské autobusové garáže

v Ústí nad Labem, výrobní haly, pyramidové administra-

tivní budovy nebo kruhové hotely. U etážových skladů řešil

deskové stropy do průvlakového roštu, popř. hřibové stropy

s vykrakorcovanými okraji. K posledním realizovaným

budovám patřil hotel Černigov v Hradci Králové s monoli-

tickou konstrukcí. Svou první knihu „Řešení patrových rámů

metodou deformační“ vydal vlastním nákladem v roce 1935.

Rukopis své druhé práce „Kroucení rámových průvlaků“,

kterou dokončil v roce 1944, vydal Spolek českých

inženýrů. Řadu let pracoval na knize „Železobetonové

výškové budovy“ (vydána 1978). 

Publikace přináší vlastní životopis Františka Čížka,

vzpomínky kolegů a žáků a vybrané ukázky z jeho knih,

zejména úvahy, eseje a zamyšlení nad tvorbou a odpověd-

ností stavebního inženýra a architekta. Své úvahy zasazuje

do souvislostí historie oboru a technického rozvoje ve světě.

Na závěr je uveden výběr z publikační činnosti a realizo-

vaných stavebních konstrukcí. 

Stejskal, F.

Ing. Josef Zeman a jeho inženýrské dílo (1922–1997)
Praha, 1998, brož., 32 s., 120 Kč

První z řady malých monografií o svém životním díle začal

připravovat Ing. Josef Zeman ve spolupráci s ČSSI a

ČKAIT. Po náhlém úmrtí ji dokončil jeden z jeho spolupra-

covníků Ing. František Stejskal. Najdeme v ní základní

životopisné údaje a shrnutí celoživotní činnosti Ing. Zemana

v oboru ocelových konstrukcí. Místem jeho celoživotního

působení byly především projektové kanceláře ve VŽKG

Bratislava a v Hutním projektu Praha. Popisnými texty,

technickými údaji, fotografiemi a technickou dokumentací

jsou připomenuty jeho nejvýznamnější stavby, k nimž patří

mj. obloukový silniční most přes Vltavu u Ž�ákova, rekon-

strukce Tyršova mostu v Litoměřicích nad soutokem Labe a

Ohře, návrhy mostních konstrukcí po druhé světové válce

využívající materiál válečného mostního provizoria Bailey,

který dodala naší republice organizace UNRA, lávky pro

pěší, obloukové střešní konstrukce s lamelovými klenbami

uplatňované při stavbě sportovních hal, střešní konstrukce

se šikmými oblouky, „čtyřkloubové“ konstrukční systémy,

veletržní pavilon v Damašku, letní kina a otevřené scény,

tribuny, osvětlovací stožáry. S dalšími kolegy se zúčastnil

soutěží vypsaných na významná mostní díla, např. na dál-

niční most ve Velkém Meziříčí, přemostění Dunaje

v Bratislavě, přemostění Labe mezi Děčínem a Podmokly.

Ve svých sedmdesáti letech navrhl a realizoval pódium pro

návštěvu papeže v Praze v roce 1995. 

Uvedené publikace vydalo ve formátu A4 Informační cen-
trum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, tel. 227 902 211,
e-mail info@ckait.cz. Kromě prodejny vydavatele je lze
zakoupit v Oblastních kancelářích ČKAIT, v prodejnách
technické literatury ČVUT Praha a VUT Brno. Písemné
objednávky vyřizuje Informační centrum ČKAIT, expedice
Hradec Králové, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

Malá ediční řada velkých osobností českého stavitelství

�ČKAIT
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