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Chemická a biochemická degradace Karlova mostu,
analýza odolnosti a bezpečnosti kamenné mostní 
konstrukce při povodni, průzkum základového zdiva 
a základů mostních pilířů

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.

Ing. Tomáš ČEJKA, PhD.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Jan. ZEMÁNEK
TSK, a. s., Praha

Chemické analýzy potvrdily stálou přítomnost vodoroz-
pustných solí, které jsou nerovnoměrně obsaženy v ka-
menném zdivu a výplňových vrstvách mostní kon-
strukce. Vysoká salinita mostu souvisí s dřívějším
ošetřením mostu halitem, následně karbamidem a
s biotickou či abiotickou transformací atmosférických
oxidů síry a dusíku na agresivní soli. Posypové soli a
atmosférické polutanty jsou příčinou tvorby drobných
dilatačních spár a mikrotrhlin v pískovcovém kameni.
V betonové desce dochází za přítomnosti ettringitu,
thaumasitu a sádrovce ke zvětšení porozity. Výsledky
chemických analýz z obou kopaných sond (2002) plně
korespondují s výsledky předchozích analýz. Průzkum
dna v okolí mostních pilířů po povodni v srpnu 2002
prokázal erozní účinek zvýšeného průtoku vody, cha-
rakteristický zejména šikmo odkloněnými proudnicemi
od podélné osy pilířů, způsobující boční vymílání a
narušování základového podloží zejména mostních
pilířů č. 7 a č. 8. Numerická analýza charakteristických
variant výpočtových modelů mostní konstrukce proká-
zala negativní rozpěrný účinek betonové desky. Charak-
ter celkové deformace jednotlivých mostních polí od
účinku zatížení svislého a zatížení teplotou má převažu-
jící tendenci deformace poprsních zdí směrem dovnitř
mostu, při níž dochází k nežádoucímu rozpěrnému
účinku betonové desky. Numerická analýza odezvy
kamenné mostní konstrukce na účinek pootočení zákla-
du mostního pilíře prokázala vznik napjatosti způsobu-
jící rozsáhlá porušení klenbové mostní konstrukce před-
cházející její úplné destrukci. Dále prokázala, že beto-
nová deska zvyšuje celkovou napjatost způsobenou po-
otočením v základové spáře, ve všech sledovaných slož-
kách, a tím snižuje odolnost a bezpečnost kamenné kon-
strukce Karlova mostu při povodních.

1. Chemická a biochemická degradace
kamenného zdiva Karlova mostu 
– zdroje primárního zasolení 

Vývoj salinity Karlova mostu je sledován od roku 1994 až
do současnosti. Za tu dobu bylo provedeno více než 820

mikrobiologických a 810 chemických analýz, ve kterých
bylo jednoznačně prokázáno, že vodorozpustné a hygrosko-
pické soli jsou nehomogenně obsaženy v jednotlivých kon-
strukčních prvcích celé mostní konstrukce. V rámci cy-
klicky působících účinků okolního prostředí (kolísání
vlhkosti a teploty) dochází k neustálé migraci těchto solí
z vnitřku mostu (opukové rovnaniny) až do okrajových zón
interakce s kamenným, převážně pískovcovým kvádrovým
zdivem poprsních zdí a kleneb mostu. Tím dochází k trvalé-
mu snižování kvalitativních parametrů kvádrového zdiva a
kleneb mostu.

Z orientačních analýz, ve kterých byla porovnávána
úroveň salinity Karlova mostu a mostů v Roudnici,
Regensburku a Písku, bylo zřejmé, že nejvyšší koncentrace
vodorozpustných solí se nachází právě v tělese Karlova
mostu. Důvody tak vysoké salinity a výskytu chloridů sou-
visí s dřívější aplikací halitu, která měla za následek
celkové prosycení mostu kuchyňskou solí. V současné době
je v některých částech s vysokou vlhkostí od zatékání za-
znamenáván pozvolný pokles její koncentrace a  její pozvol-
né „vymývání“ deš�ovou vodou, která vniká do tělesa mostu
přes nefunkční hydroizolaci. Například ve středu oblouku
č. IX v přípovrchové vrstvě kamene do hloubky 2 cm klesla
koncentrace halitu od roku 1994 do roku 2000 z 1,72 na
0,38 mg/g pískovce.

Silný výskyt dusičnanů souvisí mimo jiné s ošetřová-
ním Karlova mostu karbamidem, který sloužil jako
náhrada za kuchyňskou sůl. V souvislosti s tímto fenomé-
nem je nutné zdůraznit, že přípovrchové vrstvy kamenů
obsahují značné množství chemoorganotrofních a chemoau-
totrofních mikroorganizmů. Závažný výskyt mikrobů je
podmíněn především vysokou vlhkostí tělesa mostu (místy
16 až 32 % hmot.), způsobenou zatékáním deště porušenou
hydroizolací, a také množstvím přístupných živin, které jsou
vnášeny na povrch mostu deštěm a větrem. Zvýšení cel-
kového množství mikroflóry z průměrné hodnoty cca 104 na
106 až 107 ve sledovaném období ovlivnilo solení mostu kar-
bamidem, který jako základní odpadní produkt všech
vyšších organizmů je rychle rozkládán urobakteriemi a
amonizačními bakteriemi za tvorby amoniaku, jenž je nitri-
fikačními bakteriemi převáděn na dusitany a dusičnany.

Rozklad karbamidu (diamidu kyseliny uhličité) bakteriemi

NH2CONH2 (karbamid) + 2H2O = (NH4)2CO3
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + CO2 + H2O



Nitrifikace

2 NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O 
(meziprodukty NH2OH, HNO, HNOH2)

2HNO2 + 2 O2 → 2HNO3.

Přítomnost dusičnanů se projevuje mj. spráškováním
povrchových vrstev pískovcového kamene, zvýšením nasá-
kavosti a poklesem ukazatele změknutí KZc [1]. I když se již
most chemickým posypem neošetřuje, salinita mostu, mimo
lokálních výkyvů daných velkou migrační vlastností dusič-
nanů, výrazně neklesá. Naopak, koncentrace dusičnanů
v čase pozvolna stoupá, přestože porušenou hydroizolací
vozovky se dostává do tělesa mostu deš�ová voda, která by
měla soli vzniklé z posypu karbamidem postupně vymývat,
jak se místy děje u reziduí halitu. Například ve středu
oblouku č. VI v přípovrchové vrstvě kamene do hloubky do
2 cm stoupla koncentrace dusičnanů v období 1994 až 2000
z 11 na 15 mg/g pískovce. Vzestup koncentrace solí dusíku
pravděpodobně souvisí se stoupající koncentrací oxidů
dusíku v atmosféře (automobilizmus) a s působením kyse-
lých deš�ů, které rovněž obsahují dusičnany a vsakují
porušenou hydroizolací do Karlova mostu. S deš�ovou
vodou se při sezónních zemědělských pracích dostávají do
tělesa mostu z atmosféry i rezidua průmyslových hnojiv,
která rovněž obsahují dusičnany. Vzhledem k tomu, že po-
vrch mostu obsahuje velké množství chemoorganotrofních
bakterií, mohou být oxidy dusíku adsorbované na kameni
mostu rovněž transformovány bakteriemi rodu Pseudomo-
nas a Alcaligenes na dusičnany (NO2 + 1/2O2 → NO3).
V úvahu přichází i abiotická transformace NO2 podle

rovnice        2 NO2 + H2O → 2H+ + NO2 + NO3 .
Pozvolné rozšíření síranů na povrchu pískovcových
kamenů v průběhu jednoho roku je možné vysvětlit stále
ještě vysokou koncentrací oxidů síry v ovzduší (spalová-
ním zejména sirnatého uhlí), které se adsorbují na povrch
pískovcového kamene a jsou převáděny abioticky či s bio-
logickou stimulací na sírany (u oblouku č. VI v přípovr-
chové vrstvě kamene do hloubky 2 cm stoupla koncentrace
vodorozpustných síranů v období 1999 až 2000 z 5,2 na
5,9 mg/g pískovce a u oblouku č. IX z 15,7 na 24,4 mg/g
pískovce). Transformace oxidů síry souvisí činností chemo-
organotrofních bakterií, které produkují do kamene organic-
ké kyseliny a aminokyseliny (mravenčí, octovou, propiono-
vou, citronovou, oxaloctovou, aminokyseliny alanin, leucin,
valin a glycin). Ty pak chelatizací uvolňují z jílových mine-
rálů železo a mangan. Ionty obou prvků slouží jako kataly-
zátory při abiotické transformaci oxidů síry (oxid siřičitý
přes oxid sírový) na sírany.

Další možným zdrojem síranů je transformace sloučenin
síry sirnými bakteriemi na sírany (sirné bakterie byly na
povrchu pískovcového kamene rovněž identifikovány)

H2S + 2O2 (Thiobacillus thioparus) → SO4 + 2H+

5 H2S + 8 NO3 (Thiobacillus denitrificans) →
→ 5 SO4 + 4 N2 + 4 H2O.

Určitým zdrojem vzestupu síranů v tělese mostu mohou být
opět rezidua průmyslových hnojiv, a zejména pak pří-
tomnost vrstvy keramzitbetonu pod vozovkou, který je
významným zdrojem vodorozpustných síranů (viz dále).
Přítomnost síranů se projevuje především tvorbou mikrotrh-
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Obr. 1. Výkvěty solí (dusičnany, chloridy) na povrchu kamenných kvádrů
a – pilíře, b – oblouku

a) b)

Obr. 2. Povrchová teplota kamenné mostní
konstrukce (tmax = 25,1 ˚C, tmin = 16,8 ˚C;
termovize – březen 2003)



lin a odpadáním povrchových vrstev pískovcového kamene.
Sekundární minerály byly prokázány zejména v póro-

vém systému betonové desky. Zde byla prokázána karbo-
natace (vznik sparitu) i síranová koroze. Póry a trhliny ve
všech studovaných betonech jsou podél okrajů lemované
nebo celé vyplněné jehličkovitými krystalky ettringitu
(Ca6Al2O6(SO4)3 · 32 H2O, popř. thaumasitu Ca3 H2[CO3/
/SO4/SiO4] · 13 H2O a sádrovce Ca2(SO4)2 · 2 H2O. Vedle
těchto minerálů byla prokázána analýzami RTG a EDX pří-
tomnost dalších solí, a to mirabilitu (Na2SO4 · H2O) a
smíšených Na, K – kamenců, thermonatritu (Na2CO3 ·
· H2O) a vysoký obsah kalcitu. V současné době se betonová
deska nachází ve fázi, kdy sekundární soli migrují do pod-
ložních konstrukčních vrstev, čímž dochází ke zvětšování
porozity desky. Tento proces vede v mikrostruktuře k osla-
bování betonu a zhoršování jeho fyzikálních vlastností. Na-
venek se projevuje vytvářením vodorovných diskontinuit,
podle nichž dochází k segmentaci betonové desky v rela-
tivně tenkých šupinách. To má za následek ztrátu ochranné
funkce betonu ve vztahu k ocelové výztuži, která podle pro-
jektu (oprava 1967–1975) má působit jako táhlo spojující
poprsní zdi.

Výsledky fyzikálně chemických analýz 
kopaných sond (2002)

Cílem bylo rozšířit, popř. porovnat výsledky fyzikálně
chemických analýz stavebních materiálů získaných z vrtů do
tělesa Karlova mostu realizovaných v roce 2000 [1]. Údaje
z obou kopaných sond plně korespondují s výsledky dřívěj-
ších analýz. Pro porovnání jsou uvedeny nejdříve výsledky
získané z vrtů č. 7, 8, 9, oblouk č. IX (tab. 1 až tab. 3) v roce
2000 a dále výsledky získané z kopaných sond (tab. 4, tab. 5).
Z tabulek 1 až 3 je zřejmé, že vlhkost tělesa mostu se v roce
2000 pohybovala mezi 11,7 až 32,2 % hmot., pH dosahova-
lo většinou hodnoty 10, u železobetonové desky a v opuko-
vé rovnanině kleslo na 9,5 a 8,5. Obsah chloridů byl vyrov-
naný v rozmezí 0,31 až 0,57 mg/g staviva. Koncentrace NO3

silně kolísala v rozmezí 0,04 až 3,82 mg/g, a to nejen v jed-
notlivých vrtech, ale i v jednotlivých obloucích. V tabulce 1
se objevují náznaky vymytí NO3 do opukové rovnaniny.
Koncentrace vodorozpustných síranů se pohybovala v roz-
mezí 0,04 až 4,37. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny
v keramzitbetonu.

Poznámka: Výtah ze zprávy [8] 0,60 – 0,74 železobetonová deska
s nerovnostmi v povrchu o hloubce až 5 cm, v povrchu jsou zalita
keramzitová zrna. V prohlubni při východní stěně (otisk boty v tuh-
noucím betonu) je zadržená deš�ová voda, vsáklá před hloubením
sondy (velké lijáky 2 dny předtím). Beton před ztuhnutím nebyl
srovnán do roviny – rýhy a prohlubně. Voda na desku prosakuje
zdivem na rubu poprsní zdi (které je zvýšeně vlhké) z povrchové
vrstvy mostovky (pruh starého zdiva pod kvádry, š. 10 cm, není
krytý izolací). Železobetonová deska má mocnost 14–12 cm,
zavázání do parapetu chybí, naopak v pruhu 30 cm od poprsní zdi
se deska ztenčuje na 10–7 cm a podložní opuková rovnanina se
zvedá do úrovně mříže. I tyč výztuže přivařená k podkladní traverze
U (š. 12 cm, tl. 5 cm) je na úrovni paty zdi ohnuta dolů (roxor
∅ 14 mm) a zalití cementem ve vývrtu ∅ 20 mm v lícovém kvádru
přečnívajícím obrys sondy.
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Obr. 3. Detail ukotvení výztuže betonové desky v poprsní zdi,
sonda K1[8]

H2O Cl NO3 SO4

[% hm.]

pokladní beton 14,8 10,0 0,50 0,23 0,23

keramzitbeton 16,7 10,0 0,04 0,19 2,32
železobeton 17,2   9,5 0,54 0,10 0,89
opuková rovnanina 13,3   8,5 0,57 3,82 0,26

[mg/g]
Materiál pH

H2O Cl NO3 SO4

[% hm.]

pokladní beton 11,7 10,0 0,54 0,16 0,16

keramzitbeton 22,8 10,0 0,35 0,09 2,78
železobeton 20,8 10,0 0,20 0,04 0,23
opuková rovnanina 24,9   9,0 0,33 0,21 0,54

[mg/g]
Materiál pH

H2O Cl NO3 SO4

[% hm.]

pokladní beton 14,6 10,0 0,31 0,04 0,04

keramzitbeton 32,2 10,0 0,57 0,10 4,37
železobeton 14,6 10,0 0,28 0,04 1,43
opuková rovnanina 19,4   8,5 0,55 0,18 0,38

[mg/g]
Materiál pH

Tab. 1. Základní fyzikálně chemické parametry materiálů 
z vrtu č. 7 (rok 2000)

Tab. 3. Základní fyzikálně chemické parametry materiálů z vrtu č. 9 (rok 2000)

Tab. 2. Základní fyzikálně chemické parametry materiálů z vrtu č. 8 (rok 2000)



Poznámka: 0,85 – 2,20 opukové zdivo, ploché úlomky délky až 40
cm, tlouš�ky až 10 cm, cca do 1,5 m vlhké, hlouběji až suché, s mal-
tou v úzkých spárách [8]

Nejvyšší vlhkost byla v kopaných sondách nalezena
u keramzitbetonu (33,5 %) a v maltě u poprsní zdi v ma-
ximální hloubce sondy (32,3 %), pH kleslo pod 7 u vz. č. 4
(opuková rovnanina) a vz. č. 18 (rovnanina u poprsní zdi).

Koncentrace chloridů se ve všech vzorcích pohybovala
okolo 0,3 až 0,5 mg/g. Podle WTA 4-5-97 jsou všechny
koncentrace ve skupině 2 „Dílčí opatření jsou nutná“.
Relativně vyšší koncentrace síranů (nad 1 mg) byly nale-
zeny v keramzitbetonu (vz. č. 1, 5, 9, 10), v pískovci (vz. č. 8),
v opukové rovnanině pod betonovou deskou (vz. č.12),
v maltě (vz. č.11) a v opuce (vz. č.13). Podle WTA 4-5-97
náležejí tyto koncentrace do skupiny 2 „Dílčí opatření
nutná“. Nejvyšší koncentrace dusičnanů 1,5 mg/g byla
nalezena v keramzitbetonu (vz. č. 10). Podružné maximum
se nacházelo u vzorku malty (vz. č.15). Podle WTA 4-5-97
náležejí uvedené koncentrace do skupiny 2 „Dílčí opatření
nutná“. Nejvyšší koncentrace dusitanů (nad 0,1 mg/g)
byla nalezena v keramzitbetonu, kde lze ještě předpokládat
slabou metabolickou činnost aerobních bakterií. Nejvyšší
koncentrace amoniaku (reziduum po solení mostu kar-
bamidem) byly nalezeny v opukové rovnanině, maltě a
v opuce (vz. č. 12, 15 a č. 16). Relativně vyšší koncentrace
močoviny (0,13 mg/g) se vyskytovaly v keramzitbetonu nad
betonovou deskou i pod ní (vz. č. 5, 10). Zřejmý vzestup
močoviny v povrchových vrstvách vozovky zasluhuje další
pozornost. Nejvyšší celková koncentrace jednotlivých solí
se nacházela v keramzitbetonu (vz. č. 1, 5, 9, 10). V opu-
kové rovnanině se koncentrace vodorozpustných solí, pře-
devším síranů a dusičnanů, pohybovala v rozmezí: SO4
0,45–4,40, NO3 0,13–1,50. Vlhkost keramzitbetonu pod
železobetonovou deskou a malty u poprsní zdi a pískovce
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Obr. 4. Skladba mostovky, trhlina ve starém zdivu oblouku 
(šipky zvýrazňují průběh trhliny)

  5 14,3 10,0 0,46 0,45 0,17 0,011 0.000 0,130

  6 13,6 10,0 0,43 1,08 0,12 0,009 0, 000 0,087
  7 12,3 10,0 0,48 1,64 0,29 0,088 0, 000 0,090
  8 30,7 8,0 0,33 5,13 0,15 0,009 0, 000 0,087
  9 33,5 10,0 0,50 3,91 0,51 0,029 0, 000 0,087
10 28,5 10,0 0,54 3,74 0,83 0,004 0,001 0,130
11 21,8   7,5 0,29 1,22 0,21 0,000 0,003 0,087
12 19,9   7,5 0,45 1,29 0,22 0,003 0,016 0,087
13 16,4   7,5 0,28 1,37 0,45 0,002 0,008 0,087
14 19,1   8,0 0,35 1,09 0,67 0,002 0,009 0,090
15 28,0   8,0 0,50 0,96 1,50 0,010 0,019 0,087
16 13,5   8,0 0,32 1,26 0,19 0,003 0,012 0,087
17 32,3   7,5 0,33 0,95 0,20 0,002 0, 000 0,090
18 10,9   6,0 0,26 1,75 0,18 0,000 0,007 0,087
19 NT   7,5 0,29 1,54 0,23 0,000 0,016 0,087

Vzorek* pH
Cl SO4H2O  

[% hm.]
NH4 Močovina

[mg/g]

NO3 NO2

1 4,6 9,5 0,30 4,40 0,15 0,011 0,000 0,090

2 2,9 7,5 0,32 0,77 0,22 0,003 0,054 0,090
3 10,4 7,5 0,29 1,51 0,20 0,000 0,019 0,087
4 8,0 6,5 0,31 1,35 0,13 0,002 0,008 0,087

H2O 
[% hm.]

NH4 Močovina

[mg/g]
Vzorek* pH

Cl SO4 NO3 NO2

Tab. 4. Základní fyzikálně chemické parametry materiálů z kopané sondy RS2 

Tab. 5. Základní fyzikálně chemické parametry materiálů z kopané sondy RS3*

Legenda:   * maximální hodnoty (minimální u pH) tučně proloženy,   ** označení vzorků: 1 – keramzitbeton 15 cm pod asfaltovou izolací, 
2 – betonová deska (50 cm pod asfaltovou izolací), 3 – rovnanina (1 m pod asfaltovou izolací), 4 – rovnanina, opuka, 5 – keramzitbeton, 
6 – spodní líc betonové desky, 7 – spodní líc betonové desky, 8 – žlutá anomálie, pískovec, 9 – keramzitbeton pod betonovou deskou, 10 – dtto,
11 – malta, 12 – opuková rovnanina (přímo pod betonovou deskou), 13 – opuka, 14 – malta, 15 – malta,   16 – opuka (dno sondy), 17 – malta
u poprsní zdi v max. hloubce, 18 – poprsní ze�, nejhlubší bod, 19 – dtto, NT – nestanoveno



(u dna sondy) byla výrazně zvýšená (33,5/32,3 % hm.).
Z uvedeného je zřejmé, že keramzitbeton je významný a
stálý zdroj vodorozpustných solí v tělese Karlova mostu. 

Pískovcový kámen
V dosavadním výzkumu při charakterizaci korozní akti-

vity jednotlivých solí byla pro zjednodušení používána pou-
ze skupina aniontů (Cl–, NO3

–, SO4
2–), výjimečně i kationty

(NH4
+). Ve skutečnosti soli vzniklé částečnou nebo úplnou

náhradou vodíkových atomů v kyselině atomy kovu vždy
obsahují v molekule kationt a aniont. Právě tyto, tzv.
jednoduché soli, jsou dominantními sloučeninami, které se
výrazně podílejí na degradaci pískovcového kamene
Karlova mostu. 

Proto pro studium jednotlivých molekul solí, přítomných
v jádru kamenných kvádrů lícového zdiva, bylo zvoleno sle-
dování plošné distribuce vybrané skupiny prvků v hloubce
7 cm pod lícovou stranou kamene. Prostorová distribuce na
vybraných vzorcích vrtných jader lícového zdiva V., VI. a
IX. oblouku prokázala, že vodorozpustné soli jsou zastoupe-
ny v nitru všech studovaných pískovců. Všeobecně lze říci,
že v žehrovických pískovcích byly identifikovány sodné

nitrosoli a chloridy. Ve vyšehořovickém pískovci převlá-
dal síran sodný a podružně byl zastoupen síran vápe-
natý. V božanovském pískovci byly nalezeny nitrosoli
sodné a podružně také síran vápenatý. Plošná distribuce
chlóru v božanovském pískovci a v jednom ze dvou vzorků
žehrovického pískovce naznačila vyšší zastoupení chloridů,
než by odpovídalo pouze chloridu sodnému. Podle výsled-
ků chemických analýz bylo možné předpokládat v ka-
meni chlorid amonný. Nadbytek sodíku v hořickém
pískovci dokládal přítomnost nitrosolí. Kvantifikování
uvedených poznatků však prozatím brání silná materiálová
nehomogenita jednotlivých oblouků Karlova mostu.

Vzhledem k tomu, že kvádrové zdivo je v současnosti jak
z lícní, tak z rubové strany vystaveno uvedeným solným ko-
rozním faktorům, lze předpokládat, že v dlouhodobém hori-
zontu by mohlo dojít lokálně až ke kritickému stavu, kdy se
v blocích mohou objevovat trhliny způsobené jeho mecha-
nickým stavem napjatosti. Tyto procesy se lokálně projevují
již v současnosti. V průběhu detailního průzkumu kvádrové-
ho zdiva bylo zaznamenáno náhlé odpadnutí desky pískov-
cového kamene o rozměrech cca 400 x 250 mm, tlouš�ky 50
až 70 mm v oblouku č. III. Pro dokreslení velikosti součas-
ného zatížení povrchu pískovce Karlova mostu solemi uvá-
díme v tab. 6 obsah vodorozpustných solí v povrchových
vrstvách (do hloubky 20 mm). Z uvedených výsledků je
zřejmé, že koncentrace vodorozpustných Cl–, NO3 a SO4
značně překračují hodnoty uvedené ve WTA 4-5-97 pro vy-
sokou salinitu. Pro srovnání obsah solí v původním mate-
riálu činí:

• chloridy – božanovský pískovec 0,013 mg/g materiálu,
hořický pískovec 0,028 mg/g materiálu, Kamenné
Žehrovice 0,012 mg/g materiálu,

• dusičnany – božanovský a hořický pískovec 0,0005 až
0,0020 mg/g materiálu.

Obsah chloridů v pískovcových kvádrech stoupl proti
původním materiálům o 1 až 3 řády, obsah dusičnanů až o 4
řády.

V betonové desce s diagonální sítí (tab. 4, vz. č. 7) byla
opět nalezena vyšší koncentrace SO4, než povoluje Caltrans
Standard Specifications of 1988 (Section 90, Part 2.03,
California Department of Transportation), která uvádí pro
sírany limitní hodnotu 1,3 mg/g betonu. Nasákavost železo-
betonu z kopaných sond byla srovnatelná s nasákavostí ce-
mentové omítky. Uvedené výsledky dobře korespondují
s dřívějšími nálezy z vrtaných sond [1] a potvrzují před-
poklady, podle kterých jsou póry a trhliny v železobeto-
nové desce způsobeny krystalizačními tlaky ettringitu
(Ca6Al2O6(SO4)3 · 32 H2O, thaumasitu Ca3H2[CO3/SO4/
/SiO4] · 13 H2O a sádrovce Ca2(SO4) 2 · H2O ([1] obr. 8, 9
a 10). V důsledku krystalizačních tlaků a během migrace
solí dusíku do podložních konstrukčních vrstev se v betonu
objevují vodorovné diskontuity a klesá jeho ochranná
funkce ve vztahu k ocelové výztuži, u které se již lokálně
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Obr. 5. Narušení a rozpad povrchových vrstev pískovcových
kvádrů (oblouk XIV. nad Čertovkou)

Cl SO4 NO3 NO2 NH4 Močovina

1  V. oblouk, pata 8,0   0,40   9,89   9,72 NT 0,000 0,05

2  V. oblouk, střed 7,5   0,63   8,11   9,28 NT 0,000 0,05
3 VI. oblouk, pata 7,0   0,55 12,84 11,00 NT 0,000 0,22
4 VI. oblouk, střed 7,0   0,94   5,94 15,05 NT 0,021 0,44
5 IX. oblouk, pata 7,5 10,30 13,00 13,14 NT 0,020 0,11
6 IX. oblouk, střed 7,5   0,38 24,40   0,49 NT 0,001 0,02

Vzorek
[mg/g]

Místo odběru pH

Tab. 6. Obsah vodorozpustných solí v povrchových vrstvách pískovcového kamene Karlova mostu v Praze (rok 2000)*

* NT nesledováno
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objevuje  koroze. Degradaci betonové desky podporuje i
dotace síranů a dusičnanů z keramzitbetonu, který před-
stavuje v tělese mostu stálý zdroj vodorozpustných solí.

Shrnuntí
Vliv anorganických solí vnesených do kamene bu� ve

formě posypových solí, či reakcí s atmosférickými polu-
tanty, významně zatěžuje také pískovcové kameny
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 hydratační změny solí jsou provázeny
hydratačními a krystalizačními tlaky, které dosahují
vysokých hodnot (např. CaSO4 · 2 H2O – 111 MPa, NaCl ·
· 2H2O – 130 MPa), které již jsou příčinou tvorby
dilatačních spár a mikrotrhlin v kameni. Urychlení celkové-
ho stárnutí (degradace) pískovcových kamenů je dále dáno
oboustranným gradientem vlhkosti, který umožňuje jak
vyplavování, tak migraci lehce rozpustných solí do hloubky
pískovcového kamene. 

Vzhledem k vysokým koncentracím solí v pískovcovém
kameni lze odůvodněně konstatovat, že hydratační a rekrys-
talizační tlaky se účastní na tvorbě mikrotrhlin v kameni,
které se dále zvětšují, a tím zvyšují povrch reakčních ploch
stavebního materiálu. Tímto způsobem (spolu se statickými
poruchami) dochází k tvorbě rozsáhlého trhlinového systé-
mu, který již ohrožuje stabilitu povrchových vrstev kamene.
Je samozřejmé, že míru degradace je nutno posuzovat indi-
viduálně u jednotlivých kamenných bloků. Zatímco u ně-
kterých lze z cca 50 cm mocnosti kamenného kvádru za
kvalitní považovat pouze přibližně její polovinu, u jiných je
hloubka degradace téměř zanedbatelná. Z uvedeného
vyplývá, že každý mostní oblouk, popř. jeho část, je z hle-
diska salinity samostatným korozním problémem, který je
nutné individuálně řešit.

Vliv anorganických solí významně zatěžuje i
betonovou desku s diagonální tahovou výztuží. Během
migrace solí do podložních konstrukčních vrstev se zvyšuje
porozita železobetonu, objevují se vodorovné diskontinuity
a klesá jeho ochranná funkce ve vztahu k ocelové výztuži,
u které se již lokálně objevuje koroze. Degradaci železo-
betonové desky podporuje i dotace síranů a dusičnanů z ke-
ramzitbetonu, který představuje v tělese Karlova mostu stálý
zdroj vodorozpustných solí.

Podle současných znalostí neexistuje chemický pro-
středek, který by dokázal plně a dlouhodobě imobilizovat
veškeré zjištěné druhy vodorozpustných solí v celém obje-
mu opukové rovnaniny v mostní konstrukci Karlova mos-
tu. Proto ani teoreticky, ani prakticky nelze zamezit interak-
ci vodorozpustných solí s kvádrovým zdivem mostních
kleneb a poprsních zdí na všech styčných plochách.

Základním opatřením, které výrazně omezí probíhající
degradační procesy snižující životnost historicky cenné a
nenahraditelné kamenné konstrukce Karlova mostu, je
odstranění všech novodobě provedených kontaminovaných
vrstev (mocnost těchto vrstev je cca 0,7 m, oprava
1966–1975) a postupné snížení vlhkosti tělesa a kamenné
konstrukce mostu spolehlivým hydroizolačním a provětrá-
vacím systémem tělesa Karlova mostu [2], [4], [5].

2. Poškození základového podloží a základů
mostních pilířů při povodních

Karlův most lze z pohledu potenciálního ohrožení povod-
němi rozdělit do třech částí. První část, zahrnující mostní

pilíře č. 1 až č. 3 u Staroměstské mostní věže a třetí část
mostní pilíře č. 10 až č. 15 u Malé strany, jsou relativně
chráněnou částí mostní konstrukce stávající zástavbou
(Staroměstské mlýny) nebo obsypávkou (na Kampě) odolá-
vající častým povodním bez vážného narušení. Druhá část,
tvořená mostními pilíři č. 4 až č. 9, je nejčastěji povodněmi
poškozovanou částí Karlova mostu, vystavenou v důsledku
uměle vytvořených podmínek nejintenzivnějším účinkům
povodní.

Obr. 6. Naplavené dřevo na Malostranském nábřeží za povodně
v květnu 1872

Obr. 7. Zakreslené kaverny po povodni v roce 2002

Základy mostních pilířů č. 5 a č. 6  byly po povodni v září
1890 obnoveny systémem kesonového založení až na úro-
veň tvořenou silurskými břidlicemi (obr. 10). Na ocelových
břitech kesonů, vyplněných na tu dobu kvalitním betonem
(1 : 1 : 2 : 7 – hydraulické vápno : cement : písek : davelský
štěrk), jsou založeny zděné pilíře, které jsou do úrovně soklu
tvořeny žulovými kvádry (votická, popř. čerčanská žula), a
dále pak pískovcovými kvádry (hořický pískovec).
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Pilíře č. 3, 4 a č. 7 jsou založeny jako původní v úrovni
upraveného dna cca 2 m pod úrovní normální hladiny vody
(tzv. normálem pro Karlův most – 184,954 m). Při detailním
průzkumu prováděném při zakládání sousedních mostních
pilířů č. 5 a č. 6 na kesonech, v roce 1892 byly v hloubce
–2,24 m (pilíř č. 6) a –2,03 m (pilíř č. 5) nalezeny zbytky
základů v povodních částech pilířů. Po povodni v roce 1892
a následně v letech 1902 až 1904 byly pilíře č. 3, 4 a 7
zabezpečeny kesonovými věnci tvořenými sedmi samostat-
nými spouštěnými bloky až na úroveň skalnatého podloží
(obr. 8).

Kóta horního líce kesonové obálky mostních pilířů byla
stanovena s ohledem na plavební zájmy lo�ařů. Výška
betonové obálky uzavírací desky provedené v šikmém spá-
du od pilíře byla ukončena na úrovni 182,954 m pod normá-
lem a v bocích na úrovni 182,454 m. Betonová deska uza-

vírající prostor mezi základem mostního pilíře a kesonovým
věncem má mimořádný význam z hlediska ochrany zá-
kladové spáry mostního pilíře. Při jejím narušení hrozí
nebezpečí eroze a narušení základového podloží pilířů
účinkem vířivých proudů a turbulencí proudící vody.

Pilíř č. 9 byl částečně narušen při povodni v roce 1432 a
základ pilíře č. 8 byl narušen při povodních v roce 1784.
Jejich základy jsou na původní mělké úrovni ze 14. a 15.
století a patří k nejvíce ohroženým v případě povodní.
Ochrana základu pilíře č. 8 betonovou obálkou je v případě
povodní podmíněně vyhovující za předpokladu, že kulmi-
nace vody bude mít rychlý vzestup a odliv a nevytvoří
destruktivními turbulencemi kaverny a následné narušení
základové spáry a základu mostního pilíře.

Shrnutí
Potápěčský průzkum prokázal, že erozní působení

povodňové vody v roce 2002 a v roce 1890 se liší především
výrazným účinkem proudnic směřujících šikmo k podélné
ose mostních pilířů č. 7, 8 a č. 9. Podstatně menší erozní
narušení dna bylo zjištěno mezi mostními pilíři č. 1 až č. 3
(u Staroměstských mlýnů) a pilíři č. 10 až č. 15 (na Kampě).
Intenzivnější erozní účinky lze nalézt v oblasti hlavních
proudů směřujících do mostních polí mezi pilíři č. 3 až č. 10
(viz barevná příloha).

Průzkum dna v roce 2002 doložil, že kaverny u pilířů v
této oblasti jsou charakteristické směrem dvou hlavních
šikmo odkloněných proudnic od podélné osy pilířů č. 7 a č.
8 způsobující boční vymílání a narušování základového
podloží a základů těchto mostních pilířů. Jejich základy lze
označit z hlediska mimořádných účinků zvýšeného průtoku
vody při povodních za nejvíce ohrožené. Zvláštní pozornost
vyžadují také pilíře č. 3, č. 4 a č. 9. V tabulce 7 jsou uvede-
ny dílčí výsledky průzkumu základů a zdiva mostních pilířů
a základového dna [10].

Podrobný popis stavu základů mostních pilířů po povodni
v září 1890 je uveden v [7]. V následující poznámce je
doslovná citace části této Zprávy, z níž je patrný způsob
založení pilířů, jejich stav po povodni a hlavní příčina zří-
cení části mostu.

Citace části textu podrobné „Zprávy o rekonstrukci mostu
Karlova“, ze 4. března 1892

1. Komisse počala s prohlídkou u prvního pilíře, na němž
stojí mostecká věž staroměstská.

Základy tohoto věžního pilíře byly před patnácti roky
řádně opraveny, podchyceny a pomocí špuntovní stěny a
vrstvy betonu rozšířeny a zabezpečeny. Při prohlídce bylo
shledáno, že špuntovní stěna i vrstva betonová jsou zcela
neporušeny; a podobně nebylo také na zevnějších plochách
pilíře žádných nových trhlin ani poškození pozorovati.

Hloubka vody kolem tohoto věžního pilíře jest zcela nepa-
trná a obnáší průměrně jen as 50 cm pod normalem.

2. Při prohlídce druhého pilíře bylo shledáno, že dřevěný
pilotový rošt, na němž je pilíř založen, leží as 60 cm pod nor-
malem; železnými tyčemi a háky bylo pak zjištěno, že
zmíněný rošt byl na některých místech nepatrně poškozen –
v celku však nebylo řečiště u tohoto pilíře vymleto, spíše byl
zde písek a štěrk v řečiště nanesen, nebo� obnáší hloubka
vody u tohoto pilíře průměrně jen 1 m pod normalem.

3. Třetí střední pilíř jest onen, který jest obezděnou stez-
kou čili ostrůvkem proti vodě spojen s mlýny staroměstský-
mi.

Jak málo známo, valila se voda při povodni mocným
proudem přes tuto stezku, povalila její parapetní zdi a uloži-
la za stezkou do řečiště spousty štěrku a písku, které u hořej-

Obr. 8. Nerealizovaný návrh sanace základů pilíře č. 4 kesonovým
věncem (patrný malý výškový rozdíl mezi horním límcem

kesonového věnce a základovou spárou – tento detail je kritickou
částí provedené sanace pilířů č. 3, 4, 7)

1 – písek a hrubé říční štěrky, 2 – hrubý štěrk, 
3 – přechodní vrstvy, 4 – břidlice

Obr. 9. Schéma vylehčovacích kleneb nad pilířem č. 5 
(patrné odvodnění nadezdívky kleneb a prostoru pod vylehčovacími

klenbami odvodňovacími otvory v mostních klenbách 
– realizovaný návrh prof. Velflíka)



šího konce tohoto třetího pilíře vysoko z vody vyčnívají a po
celém východním boku pilíře základy jeho téměř až k hla-
dině vodní pokrývají.

Západní strana tohoto třetího pilíře byla patrně vysazena
mocnému proudu vody a jest zde řečiště vymleto na prů-
měrnou hloubku 2,70 m.

Na základech tohoto pilíře nebylo však žádných zvlášt-
ních poškození zjištěno.

4. Při prohlídce pilíře čtvrtého bylo především shledáno,
že byla dřevěná ochranná koza před pilířem rozbořena a
odplavena, tak že pouze jednotlivé zbytky kolů z vody vyční-
vají.

Při ohledání základů tohoto pilíře byla na západní straně
při hořejším konci shledána značná prohlubeň až 5,10 m a
bylo zjištěno, že pilotový rošt byl v těch místech povodní
protržen o odplaven.*)

Hloubka vody u hořejšího konce pilíře obnášela 2 m,
podél východního boku pilíře průměrně 1,80 m, na dolejším
konci pilíře 1,90 m; podél západního boku bylo však
shledáno nápadně vymleté řečiště, nebo� obnáší hloubka
vody zde 5,10 m pod normalem.**)

Z této okolnosti jakož i z bedlivého ohledání pomocí
železných tyčí a háků soudí kommisse, že jsou základy toho-
to čtvrtého pilíře zejména na straně západní značně
poškozeny a ohroženy. Mezi tímto pilířem čtvrtým a násle-
dujícím pilířem pátým byl patrně proud vody při povodni
nejprudším, nebo� jest řečiště uprostřed mezi těmito pilíři
vymleto až na hloubku 6 m pod normalem.

5. Pátý pilíř jest se strany staroměstské posledním, který
po katastrofě zůstal státi; a nápadné jest, že před tímto jedi-
ným pilířem zůstala dřevěná ochranná koza neporušena,
kdežto u všech ostatních pilířů byly ochranné kozy povodní
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č. 1 2a 2b 2c 3 4a 4b 4c

  2 183,754 183,754 182,854

  3 183,154 182,154 183,054 182,654
  4 183,054 182,154 183,854 182,654
  5 182,054 181,954 181,654 181,754 181,854 182,354 181,154 183,154
  6 182,454 182,554 182,954 183,554 183,454 183,254 183,154 183,054
  7 183,154 180,254 181,354 180,954 183,454 182,754 182,654 182,754
  8 183,854 182,354 182,454 181,354 182,354 181,354 182,054 182,654
  9
10

Pilíř

cca 184,300
183,454 až 184,054

Kóta dna

Tab. 7. Výsledky průzkumu základů a zdiva mostních pilířů a základového dna [10]

a) kóta dna po obvodu mostních pilířů po povodni 8/2002 – výška dna vztažená k úrovni normální hladiny vody 184,954 m

Pilíř 
č. zdiva pilířů* dna okolí pilířů **

  2 5 narušených spár do hloubky 
0,40 m

  3 8 narušených spár ve zdivu 
a 3 kaverny do hloubky 0,30 m

dno pokryto kameny   
0,50–0,80 m

  4 12 narušených ložných spár  
do hloubky 0,10–0,15 m

dno pokryto kameny 
0,50 m

  5 11 narušených ložných spár  
do hloubky 0,50 m, 3 kaverny 
0,70 m

dno pokryto kameny   
0,50–0,90 m

  6 4 narušené ložné spáry  
do hloubky 0,30 m, 1 kaverna 
0,15 m

dno pokryto kameny   
0,50–0,80 m

  7 11 narušených ložných spár  
do hloubky 0,20 m

dno pokryto kameny   
0,20–2,50 m

  8 7 poruch dno pokryto kameny   
0,80–2,50 m

  9 narušená spára po obvodu pilíře (mezi základovým 
roštem a dříkem) výšky cca 50 mm a hloubky 0,20 m

zbytky lomového kamene a bahnité nánosy
částečně narušená ložná spára zdiva dl. 1,60 m, hl. 0,10 m

10

Poznámka
Stav

b) narušení zdiva a základů mostních pilířů, stav dna u pilířů

* lokální narušení, **  v okolí základů mostního pilíře



pobořeny a s největší částí odplaveny.
Pozůstalá jediná ochranná koza před tímto pilířem pátým

přispěla dojista k jeho zachování, nebo� byl tento pilíř při
povodni vysazen největšímu proudu vody a nejprudším
nárazům plovoucích předmětů.

Hloubka vody obnáší při hořejším konci 1,40 m, podél
východního boku průměrně 2 m, na dolejším konci 0,60 m a
podél boku západního průměrně 2,10 m pod normalem.***).

Základy tohoto pilíře jsou na východním boku částečně
poškozeny a podemlety.

Na západní straně tohoto pátého pilíře visí asi čtvrtina
bývalého sříceného oblouku; na lícní ploše nadezdívky jeví
se zde od shora parapetu až téměř k patkám klenby značná,
as 15 mm široká trhlina.

Na konci visuté části obloukové trčí ven ze zdiva trouby
plynovodu, koleje a železné podkladní traversy tramwaye a
asi 15 m široká plocha dlažby mostní, která jest ve způsobě
klenby ve zmíněných traversách tramwayních zapjata.

Šestý a sedmý pilíř mostní jsou zbořeny; klenby, jež na
nich spočívaly, jsou rozvaleny a trosky jejich vyplňují pros-
tory řečiště mezi pilíři a vyčnívají na mnoha místech jako
mohutné balvany z vody. Pro tyto trosky a nahromaděné zde
dříví nemohly ani hloubky vody kolem těchto pilířů býti
změřeny, toliko u hořejšího konce šestého pilíře bylo
zjištěno, že jest zde řečiště vymleto až na hloubku 6 m pod
normalem.

Při obou zbořených pilířích sluší zvláště podotknouti, že
jsou mohutná, dosud souvislá jejich tělesa proti vodě
nápadně sehnuta, čehož příčinou bylo patrně předcházející
veliké podemletí – zejména při hořejších koncích obou těch-
to pilířů.

Obě sousoší před tím na pilíři šestém umístěná byla do
vody svržena, kdežto obě sochy na pilíři sedmém dosud
neporušeny na nahnutém zbytku jeho stojí.

7. Osmý pilíř je od Malé Strany poslední, který zůstal po
povodni státi.

Na východním boku tohoto pilíře visí asi čtvrtina
bývalého zbořeného mostního a také zde vyčnívají trouby
plynovodu, koleje tramwaye a jednotlivé kvádry.

Podél východního boku tohoto osmého pilíře nemohly
základy pro nahromaděné zde trosky býti ohledány; kdežto
na západní straně, kde bylo možno k pilíři připlouti, bylo
zjištěno, že v pilotovém roštu byly povodní vymlety jed-
notlivé prohlubiny.

Hloubka vody obnáší zde 2,20 m pod normalem.
8. Při prohlídce devátého pilíře bylo shledáno, že jest zde

řečiště značně vymleto a že byl pilotový rošt na východním
boku a na dolejším konci pilíře na několika místech poško-
zen.

Hloubka vody obnáší zde 4,20 m, podél východního boku
průměrně 3,10 m na dolejším konci 2,10 m a podél západ-
ního boku průměrně 2,30 m.

9. Ohledáním desátého pilíře nebylo zjištěno žádné
poškození základů ani vymletí řečiště.

Průměrná hloubka vody kolem tohoto pilíře obnáší jen as
1,70 m.

10. Jedenáctý pilíř mostní stojí již celou plochou na ostro-
vě Kampě; podél východního boku, který k řece přiléhá, jsou
základy pilíře pojištěny kamenným náhozem. 

Tento nához shledán neporušeným; základy pilíře povod-
ní poškozeny nebyly; hloubka vody obnáší zde jen as 50 cm
pod normalem.

*) K tomuto nálezu dovoluji si podotknouti, že při konané opravě,
při níž mohla úroveň vody čerpáním jímky do značné hloubky býti
snížena (na čerpání vody nebylo lze pomyslet ani při nejpečlivějších
jímkách, což dokážu pozdějšími rozbory), ani roštu ani základních

pilot se nenalezlo, a že pilíř založen byl na přirozeném řečišti,
chráněn byv dle nákresu. I špuntovnici velmi solidní. K předmětu
samému se ještě vrátím.

**) Tento nález potvrzuje ostatně i nákres, jenž objasňuje spolu i
způsob výmolu vytvořeného pod pilířem.

***) Pravdě podobné jest, že před průtrží mostu i zde byl větší
výmol, že však svalivší se kusy klenby řečiště opět vyplnily. Ovšem,
když později, dne 13. října, spadla i pozůstalá patka klenby, bylo
řečiště kolem pilíře v bezprostřední jeho blízkosti nadobro zamlá-
ceno.

Komisse pak prohlédla most i s hora a zodpověděla při
závěrku protokolu, jehož plné znění tuto neuvádím, klade-
nou otázku, „v čem hledati dlužno příčinu sřícení mostu“ –
tím, že katastrofu zavinilo nahromaděné dříví.

My ovšem nepřidáváme se ani k tehdejším některým no-
vinářským hlasům, jež shledávaly katastrofy v plynových
trubách – a pak v tramwayních kolejích, nýbrž pravíme po
zralém přesvědčení: první příčinou bylo nahromaděné dříví,
jímž se průtočný profil zmenšil; voda přirozeným způsobem
se vzedmula a nabyvši v neucpaných otvorech volný průtok
a majíc větší vzdutí než za poměrů obyčejných, spolu
nepřirozený (lomený) směrem proudu, a konečně vzdutím i
větší živou sílu, působila při vířivém pohybu velmi dravě –
as jako cyklony vzduchové – a druhou příčinou byly
nedostatečné mělké staré základy, kteréž viřivým pohybem
vody byly podemlety. (Uvedené číslování pilířů je posunuté
oproti číslování použitému v [1] a dále, pilíři č. 1 pod
Staroměstskou mosteckou věží odpovídá pilíř č. 0).

3. Analýza vlivu příčného spřažení
poprsních zdí

Nedílnou součástí kamenné mostní konstrukce jsou
poprsní zdi uložené na mostních klenbách spojitě probíha-
jící přes mostní pilíře, bez dilatačních spár, ztužené v místě
mostních pilířů kamennými zděnými pilíři, které současně
tvoří podstavce pro sochy. Poprsní zdi jsou podobně jako
mostní pilíře a klenbové mostní oblouky vystavěny z ka-
menného zdiva z opracovaných, převážně pískovcových
bloků různého složení, stáří a z různých lokalit, spojených
na vápennou maltu z pískovcového štuku a hydraulického
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Obr. 10. Zakládání nových pilířů č. 5 a č. 6 na kesonech po
povodni v září 1890, při níž došlo ke zřícení tří mostních oblouků

(V., VI., VII.) a dvou pilířů (č. 5 a č. 6)



vápna, později s přísadou cementu. Při stavbě mostu bylo
použito převážně pískovce a arkózového pískovce z lomů
v Kamenných Žehrovicích a Vyšehořovicích, při opravě
mostních pilířů a polí po povodni v roce 1890 byly použity
křemité pískovce křídového stáří z okolí Božanova a křemi-
tokaolinové pískovce z okolí Hořic.

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
po 1,2 m. Rozsah provedení této úpravy není spolehlivě
zachycen. Naposledy provedené sondy (pole V., VIII., XII.,
7/2002) neprokázaly provedení této projektované úpravy.
Poprsní zdi mají tlouš�ku ve spodní části cca 0,6 m, která
v horní části o výšce cca 1,5 m se zmenšuje na tlouš�ku cca
0,4 m.

Původní výplní pilířů a vyrovnávací vrstvou rozdílné
mocnosti nad klenbovými oblouky byla opuková rovnanina
tvořená opracovanými kameny, popř. úlomky různé velikos-

ti spojené vápennou maltou. Na této vrstvě byl proveden
hlinitý násyp a mazanina a izolační vrstva z litého jílu.
Konečnou úpravu tvořila kamenná dlažba uložená do hlini-
tého písku. Opuková rovnanina (zdivo), která zprostřed-
kovávala přenos zatížení z mostovky na mostní klenby,
nepůsobila vodorovnými rozpěrnými tlaky na poprsní zdi.
Neopracované opukové kameny spojené pouze diskrétně
vápennou maltou v ložných spárách, popř. opukové zdivo z
opukových kamenů a úlomků s velkým podílem relativně
poddajného vápenného pojiva, omezovaly intenzivní inte-
rakci mezi výplní mostního tělesa, poprsními zdmi a most-
ními klenbami, zejména vzhledem k cyklickým deformacím
mostních oblouků (viz obr. 21 v [1]) od účinků teploty a
vlhkosti, a tím i vznik převážně příčných napětí, která před-
cházejí vzniku trhlin. Kamenná dlažba s hliněnou výplní
spár umožňovala volnou dilataci jednotlivých dlažebních
bloků. Na rubové straně kamenných mostních kleneb byla
pravděpodobně provedena izolační vrstva z litého jílu, která
měla odvádět vsáklou vodu z povrchu mostovky do pat
pilířů.

Při opravě Karlova mostu v letech 1966–1975 byla v ně-
kterých polích opuková rovnanina částečně injektována
cementovou směsí (Colcret), hliněné násypy a mazanina
nahrazeny podkladním betonem, na který byla, podle pro-
jektu, uložena diagonální sí� z betonářské oceli ∅ 14 mm,
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Obr. 11. Složení výplňových vrstev tělesa mostu podle provedených sond a projektu opravy 1967–1975



ocel 10425 oboustranně obetonovaná vrstvou celkové tl.
0,12÷0,20 m. Podle projektu měla být diagonální sí�
zakotvena do poprsních zdí prostřednictvím kotevních úhel-
níků a ocelových injektážních trubek procházejících poprs-
ními zdmi (viz obr. 2 lit. [1]). Původní návrh předpokládal,
že na této vrstvě bude provedena hydroizolace (z návrhu
není zřejmé její odvodnění). Následně byl změněn (Stavební
deník 24.1.1968) a hydroizolace převážně ze sklobitu byla
provedena na vrstvě keramzitbetonu zarovnané betonovou
mazaninou, popř. podkladním cementovým potěrem. Podle
zápisů ve Stavebním deníku nebyla betonová deska s diago-
nální sítí včetně kotvení poprsních zdí provedena v oblou-
cích V. až VII. Na nich měl být odstraněn násyp až na rub
kleneb a nahrazen keramzitbetonem (Stavební deník
16.5.1969). Průzkumné kopané (1983 – 6 sond, 2003 – 3
sondy) a vrtané sondy (2000 – 12 sond) prokázaly značné
rozdíly ve složení a mocnosti vrstev tvořících výplň tělesa
mostu, v kvalitě jejich provedení a v jejich mineralogických,
chemických a fyzikálně mechanických vlastnostech (tl. ke-
ramzitbetonové vrstvy v rozmezí od 0,15 do 0,50 m, v ně-
kterých sondách nebyla zjištěna betonová deska, popř.
diagonální sí� atd., obr. 11).

Průzkumné sondy a odběry vzorků prokázaly vysokou
hmotnostní vlhkost (od 10 do 34 %) a obsah solí (převyšu-
jící přípustné hodnoty jejich koncentrace), které dokládají
probíhající chemické a biochemické procesy narušující jak
materiál výplně tělesa mostu, tak samotné mostní kamenné
zdivo. Intenzita těchto procesů v jednotlivých mostních
polích závisí na intenzitě místního zatékání a obsahu agre-
sivních chemických látek transportovaných do tělesa mostu
zatékající povrchovou vodou (srážkovou, z tajícího sněhu)
nefunkční hydroizolací. Při hodnocení výsledků petro-
grafických, mineralogických, chemických, biochemických a
fyzikálně mechanických analýz vzorků odebraných ze sond
je nutné vzhledem k celkové ploše mostovky cca 5 tis. m2,
rozdílné intenzitě zatékání v jednotlivých částech mostu,
rozdílné počáteční kontaminaci z období používaní chemic-
kého posypu i rozdílným počátečním vlastnostem přírod-
ních a umělých materiálů tvořících mostní konstrukci a vý-
plň tělesa mostu, které v souhrnu ovlivňují zjištěné
vlastnosti materiálů, obsah solí a vlhkost, posuzovat rozsah
degradačních procesů individuálně.

Z historie mostu a jeho častých porušení při povodních je
zřejmé, že z původní konstrukce kamenného Karlova mostu
ze druhé poloviny 14. a počátku 15. století se zachovala

pouze část mezi Kampou a Malostranskou mosteckou věží a
u Staroměstské mostecké věže (mostní pole I.–III. a
X.–XV.). Pokud jde o samotnou výplň tělesa mostu, lze za
novodobé považovat všechny vrstvy provedené v sedm-
desátých letech minulého století, tj. od horní úrovně opuko-
vé rovnaniny, popř. opukového zdiva z opukových kamenů
a úlomků různé velikosti spojených kvalitní vápennou mal-
tou. V některých polích došlo k větším zásahům do tělesa
mostu, např. k jeho injektáži cementovou směsí (Colcret),
k provedení betonové mazaniny na horním líci opukové
rovnaniny apod..

Výměna těchto novodobých vrstev o celkové mocnosti
0,7 až 0,8 m (viz obr. 4 a obr. 11) kontaminovaných solemi,
často již v pokročilém stadiu narušení a ztráty projekto-
vaných vlastností, by z památkového hlediska neměla být
kolizní, pokud při jejich výměně nedojde k zásahům do his-
torické konstrukce a  historických výplňových vrstev tělesa
mostu. Rozdílné názory jsou na „železobetonovou desku“,
spřahující podle původního projektu Velké opravy (1966–
–1975) poprsní zdi. Způsob jejího provedení – obetonovaná
diagonální sí� z betonářské oceli (obr. 12) – vychází z poža-
davků vytvořit plošné deskové táhlo zajiš�ující vzájemnou
polohu protilehlých poprsních zdí, nikoli železobetonovou
desku (namáhanou převážně ohybovými momenty od
účinku zatížení působícího kolmo na její střednici).

Projektové a pravděpodobně v některých mostních polích
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Obr. 12. Realizovaná betonová vrstva (kopané sondy 2002) 
s výztuží ∅ 14 mm diagonální sítě [8]

Obr. 13. Průběh deformací a normálových napětí σy podél vnitřního líce poprsní zdi na úrovni –0,7 m 
a – účinek svislého zatížení a vodorovný účinek výplně tělesa mostu, b – zatížení rozdílnou teplotou –5i/+5e



i realizované řešení současně vytváří z tohoto táhla i nepod-
dajnou rozpěru poprsních zdí. Kopané i vrtané sondy
prokázaly rozdílnou polohu, tlouš�ku, popř. vyztužení této
vrstvy, v některých případech absenci betonové desky (např.
sonda č. 6, oblouk XIII., 1983), popř. absenci výztuže
(sonda v oblouku V., 2002). Kvalita betonu, fyzikálně
mechanické a chemické vlastnosti byly podrobně popsány
v [1] a v úvodní části tohoto pojednání.

Naposledy provedené kopané sondy (2002) prokázaly
nefunkční kotvení (sonda v oblouku XII.), které neodpovídá
projektovému řešení a absenci výztuže (sonda v oblouku
V.). Na základě těchto sond lze objektivně doložit, že
diskuse v otázce, zda ponechat, nebo odstranit „železo-
betonovou desku“, které probíhají již od roku 1985, nejsou
relevantní a neodpovídají skutečnému stavu a provedení této
vrstvy včetně jejího kotvení v poprsních zdech, ale vycháze-
jí ze sondami neprokázaného teoretického předpokladu rea-
lizace projektovaného řešení. 

V rámci [9] byla provedena rozsáhlá numerická analýza

prostorového modelu mostní konstrukce s různými varianta-
mi statického uspořádání a zatížení, která zobrazuje první
odezvu kamenné konstrukce na vyšetřovaný účinek zatíže-
ní. Jedna z variant je mostní konstrukce s železobetonovou
vrstvou tl. ~0,2 m situovanou v úrovni 0,7 m pod úrovní
současné mostovky, spojitě probíhající přes jednotlivá
mostní pole a kloubově připojenou k poprsním zdem.
V souladu s výsledky uvedenými v [1] prokazuje provedená
analýza převážně negativní vliv železobetonové spřahující
vrstvy na napjatost kamenné mostní konstrukce (obr. 13,
obr.14), především vyššími hodnotami tahových nor-
málových napětí σy, které předcházejí vzniku trhlin a naru-
šování kamenného zdiva. Například v porovnání hodnot
tahových napětí +σy varianty s železobetonovou deskou a
varianty s táhly dochází na úrovni 1,4 a 2,3 m k cca
1,5násobnému až 2,5násobnému zvýšení hodnot +σy. 

Z porovnání příčných deformací δy je patrné, že velikost i
charakter deformací varianty bez desky a varianty s táhly
jsou v případě zatížení teplotou -5i/+5e, v důsledku pře-
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Obr. 14. Průběh deformací a normálových napětí σy podél vnitřního líce poprsní zdi na úrovni –1,4 m 
a – účinek svislého zatížení a vodorovný účinek výplně tělesa mostu, b – zatížení rozdílnou teplotou –5i/+5e

Obr. 15. Průběh deformací a normálových napětí σy podél vnitřního líce poprsní zdi na úrovni –2,3 m 
a – účinek svislého zatížení a vodorovný účinek výplně tělesa mostu, b – zatížení rozdílnou teplotou –5i/+5e



važující deformace poprsních zdí dovnitř mostu, shodné, tj.
při sepnutí poprsních zdí táhly nedochází ke vzniku přídat-
ných namáhání ani k nárůstu  vynucených deformací
příčného průřezu mostu s cyklicky narůstající trvalou slož-
kou. Naopak, z porovnání varianty bez desky a varianty
s deskou je patrné, že účinkem teploty (–5i/+5e) dochází ve
variantě s deskou k „vysouvání“ poprsní zdi a vzniku
tahových napětí +σy na vnitřním povrchu poprsních zdí (na
úrovni –1,4 m, obr. 14).

V případě realizace projektového řešení betonové desky
s diagonální sítí zakotvené prostřednictvím kotevních úhel-
níků k ocelovým injektážním trubkám (staticky modelováno
jako liniový kloub) dochází ve vrcholu mostní klenby
v okrajových průřezech k posunutí tlakové čáry směrem
k hornímu povrchu klenby, a tím cca 1,8násobnému zvýšení
tahových napětí +σx na dolním povrchu klenby v porovnání
s variantou bez betonové desky (obr. 16).

Průběh napětí σx ve střední části (v ose) mostní klenby
není železobetonovou deskou ovlivněn a je téměř i co do
velikosti shodný pro všechny vyšetřované varianty.

Chování mostní klenbové konstrukce je výrazným způ-
sobem ovlivněno jejím spolupůsobením s poprsními zdmi a
s výplní mostního tělesa. Jak již bylo uvedeno v [1], [2], [4],
[5] a dalších pracích, není triviální úlohou popsat tuhost vzá-
jemných vazeb těchto částí ani jejich tuhost tak, abychom
mohli vytvořit výstižný matematický model vzájemné inte-
rakce a chování celého systému. Numerické analýzy charak-
teristických variant výpočtových modelů mostní konstrukce
prokazují negativní důsledky rozpěrného účinku betono-
vé desky jak na napjatost a vznik podélných trhlin v ka-
menném zdivu, tak i na dlouhodobé přetváření mostní
konstrukce. Zatímco pozitivní účinek betonové desky jako
táhla je provedenými sondami značně zpochybněn (viz obr. 3
a obr. 12 – problematické kotvení desky, chybějící výztuž,
popř. chybějící betonová deska), negativní rozpěrný účinek

betonové desky, bez ohledu na sondami zjištěné skutečnos-
ti, zůstává. Charakter celkové deformace jednotlivých most-
ních polí od účinků zatížení svislého a zatížení teplotou má
převažující tendenci deformace poprsních zdí směrem
dovnitř mostu (zejména ve střední části mostní klenby) a
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Obr. 16. Průběh normálových napětí σx od účinku svislého
zatížení v okrajových průřezech mostní klenby 

(přiléhajících k poprsním zdem)

Obr. 17. Schéma primární deformace kamenné mostní konstrukce bez betonové desky (a) a s betonovou deskou (b) od účinku svislého
zatížení a teploty [m] (ve všech uvedených případech betonová deska působí jako rozpěra – „vysunuje“ poprsní ze�)



prokazuje nežádoucí rozpěrný účinek betonové vrstvy,
podobně jako ostatních injektáží zpevněných vrstev, které
mají účinný kontakt s poprsními zdmi. Tento výsledek
kvantitativních analýz je v souladu s kvalitativní analýzou.
Zvýšení tuhosti mostní konstrukce s sebou přináší vyšší
mechanické stavy napjatosti způsobené nesilovými účinky
vynucených přetvoření. Kritickým článkem nosného systé-
mu se v tomto případě stává únosnost (pevnost) kamenného
zdiva v tahu. Zvýšení hodnot tahových normálových napětí
předchází vzniku tahových trhlin. Dalším kritickým člán-
kem nosného systému je pevnost ve smyku ve spárách zdiva.
Její překročení je příčinou vzniku smykových trhlin a posu-
nutí ve spárách. Obojí popsané typy poruch kamenného zdi-
va mostní konstrukce lze na Karlově mostě diagnostikovat.
Obdobně lze hodnotit i negativní důsledky zpevněných
výplňových vrstev tělesa mostu a jejich staticky účinného
kontaktu s poprsními zdmi. 

Z provedených analýz dále vyplývá, že zejména účinkem
svislých zatížení dochází – za předpokladu spolupůsobení
poprsních zdí a mostní klenby (v souladu s úpravami prove-
denými v rámci opravy 1966–1975) – ke zploštění tělesa
klenby (obr. 17), které má vliv na tvar i velikost celkových
deformací poprsních zdí od vnějších zatěžovacích účinků a
vlivů.

Na rozdíl od předpokladu, že betonová deska zachycuje
rozpěrné tlaky od nekompaktních výplňových vrstev a
zabraňuje vyklánění poprsních zdí – plní funkci táhla –
působí samotná betonová deska zejména ve střední části
mostních polí rozpěrným účinkem a přispívá k narušení
poprsních zdí (obr. 17). Tento negativní účinek dvojí
funkce – táhlo a rozpěra – kterou má betonová deska, je od-
straněn ve variantě řešení s táhly, které, jak je patrno z obr. 18,
přebírají pouze namáhání od rozpěrného účinku výplňových
vrstev tělesa mostu (nulové osové síly v táhlech od účinku
teploty jsou v souladu s primární deformací – viz obr. 17).

Poznámka: Jak bylo uvedeno v úvodu, pravděpodobné původní
řešení opukové rovnaniny vylučovalo rozpěrné tlaky na poprsní zdi.
Projekt I. etapy opravy Karlova mostu (odp. projektant Ing. arch.
T. Šantavý) v souladu s tím předpokládal dodatečné vytvoření

dilatační mezery (cca 50 mm) mezi rubovou stranou poprsních zdí
a výplňovými vrstvami mostního tělesa (proříznutí spáry) tak, aby
byl eliminován rozpěrný účinek výplně na poprsní zdi. Tato mezera
měla současně napojením na nefunkční chrliče vytvořit provětrá-
vací systém tělesa mostu (např. nasávání vzduchu otvory pro chrliče
a výdech čtyřmi provětrávacími otvory ∅ 180 mm v mostní klenbě,
v nichž bylo současně umístěno odpadní potrubí ∅ 120 mm) pro
vytvoření příznivého vnitřního klimatu (eliminace současné trvale
zvýšené vlhkosti mostního tělesa) jako základní prevence chemic-
kých a biochemických degradačních procesů znehodnocujících his-
torickou kamennou mostní konstrukci.

4. Analýza vlivu změny tvaru základové
spáry mostních pilířů

Časté porušení mostních pilířů a následné zřícení přileh-
lých mostních kleneb při povodních bylo způsobeno přede-
vším změnou tvaru základové spáry (podemletím, nakloně-
ním, posunem, poklesem) původních mělce založených
mostních pilířů. K nejčastějímu narušení a zřícení některých
polí Karlova mostu při povodních docházelo zejména v jeho
střední části vystavené intenzivnímu proudění vzedmuté
vody a erozi základové spáry pat mostních pilířů, kterým
jejich původní poměrně mělké založení pilířů na skříních [1]
nebylo schopné delší dobu odolávat (povodně v letech 1432,
1496, 1784, 1890). K narušení kamenné klenbové 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.

Citace ze „Zprávy o rekonstrukci Karlova mostu“
z roku 1892

Při obou zbořených pilířích sluší zvláště podotknouti, že
jsou mohutná, dosud souvislá jejich tělesa proti vodě
nápadně sehnuta, čehož příčinou bylo patrně předcházející
veliké podemletí – zejména při hořejších koncích obou těch-
to pilířů.  …  Pojednou se rovina základů (pilíře šestého)
lomila, zdivo vnikalo čím více k západnímu boku, tím více do
hloubky, a v úrovni 181,75 čili 3,20 m pod normalem jevily
se nejvyšší polohy vázaného dříví, v němž 15. ledna 1892
zjištěn byl rošt, jenž pod celým pilířem se nerozprostíral, ba
byl jen v části pod předním ohlavím u boku západního.

Rošt ten byl proto zajímavý, že byl šikmě pod pilířem
umístěn, že dříví jeho pranic nebylo zčernalé, že pod ním
pilot nebylo. Místo pilot podporován byl rošt na uzlech
převázek kameny (a to dosti velikými), jimž se v okolí Prahy
říká „žabák“ čili zelenokam (Diabas). Střední diametr bal-
vanů měl rozměry ca 70–90 cm, takže kámen jeden na druhý
dobře přiléhal.

Po úplném odkrytí roštu 19. ledna byl zaměřen starý zá-
klad, jenž vykazuje při šikmé poloze spolu sklon v šikmém
směru, tj. skoro kolmo k rovině ohlaví, což vyjádřeno
zlomkem ca 1/9. Na pokraji, totiž pod západním bokem
ohlaví horního, nalezeno bylo osmnáct zlomených pilot (as
50 cm pod roštem) jako ustřižených a těmi byl, dle pří-
slušných kusů s roštem souvislých, rošt původní na zevní
straně podporován.

Všechny tyto okolnosti vedly mne k oprávněnému domně-
ní, že pilíř ten, dříve než rošt pod něj vložen, byl porouchán,
že se původní zdiv ohlaví utrhlo a spadlo do vody, a že rošt
zmíněný byl se strany pod pilíř sesunut, kamením
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Obr. 18. Velikost osových sil v táhlech od účinku zatížení svislého,
rozpěrných tlaků výplňových vrstev [1] a účinku rozdílné teploty

povrchů kamenného zdiva [kN]



podžbárován a jen v okrajích, kde bylo lze pilotovat, osazen
na piloty. Jiné mínění ovšem není vyloučeno, ale uvedená
hypothesa zdá se správnou již proto, že pod odstraněným
roštem bylo pak ještě staré zdivo se zčernalou již maltou až
do hloubky 4,61 m pod normalem. Toto zdivo bylo v kon-
glomeratech nahodile navaleno, a tedy je to nepochybně
útržek z pilíře původního. … Chatrnoš� a nedostatečnos�
oprav u tohoto pilíře opravňují k tvrzení, že tento pilíř byl
Achillovou patou mostu a že vyvolal katastrofu.

Pilíř ten pod nátlakem vody a pod vymletým spodkem zá-
kladů sklesl ve směru osy pilíře a vykonal při tom pohyb
k západu, šina se po šikmé ploše roštu ve směru ručiček
hodin, jak to poloha pilíře a poloha roštu dokazovala.

Důkazem je skroucená botka, v těch místech nalezená a
dále je pro tento rotační pohyb i dokladem překácená špun-
tovnice při západním boku zadního ohlaví, jež vrchem takř-
ka násilně pod pilíř vmáčknuta, skloněna jsouc ke Starému
městu.

Následek toho bylo rozevření oblouku přilehlého na pilíř
pátý se strany staroměstské, oblouk první padl a teprv nastal
přetlak druhého oblouku se strany malostranské a ten vršek
pilíře sebou utrhl.

Tak asi jeví se přirozený sled deformací, jež tu v krátké
době demolovaly stavbu odvěkou. Že třetí sřícený oblouk
u Malé strany byl poslední, je pak přirozeným následkem. A
při té práci deformační přední ohlaví šestého pilíře bylo do
měkkého a podrytého řečiště vmáčknuto.

Zděné klenbové konstrukce jsou mimořádně citlivé na
účinek vynuceného přetvoření způsobený poklesem,

posunem nebo pootočením podpůrné konstrukce. Proces
porušování klenby je charakterizován stádiem, kdy se klen-
ba postupně stává staticky určitou konstrukcí, nejčastěji se
dvěma až čtyřmi klouby. Tento stav je provázen procesem
charakteristickým z počátku vznikem tahových trhlin a
otevíráním ložných spár a lokálním porušováním okolí
průřezů, v nichž se vytvořily klouby, tj. v oblastech, kde tla-
ková výslednice vystupuje z jádra průřezu a dochází k vý-
raznému nárůstu tlakových napětí přenášených průřezem
klenby za vyloučeného tahu, až k postupnému, z počátku
lokálnímu, a následně celkovému zřícení klenby. Proces
porušení klenby je velmi složitý a zahrnuje dva významné
mechanizmy – tvarové změny lokální a celého klenbového
systému a vlastní porušování zdiva klenby působením
tahových a tlakových normálových napětí. Úplné porušení –
kolaps klenby – je tudíž zpravidla výsledkem dvou souvise-
jících paralelních procesů. Je charakteristický vybočením
klenby spolu s lokálním porušováním, po nichž nastává roz-

pad klenby. Oba procesy jsou současné a nelze je oddělit.
Stav napjatosti v průběhu jejího zatěžování a porušování
výstižně popisuje průběh tlakové čáry v jednotlivých
stádiích působení klenbového systému.

Z uvedeného hlediska k základním předpokladům spole-
hlivého působení klenby patří zajištění neposuvnosti podpor
ve vodorovném i svislém směru a polohy výslednice od pů-
sobících zatížení, která musí ležet v jádru průřezu klenby.
U masivních kleneb s rezervou v  únosnosti, převážně sou-
měrně zatížených, lze v omezených úsecích klenby připustit
na části vzdorujícího průřezu tah, tj. přenos namáhání za vy-
loučeného tahu (t/4 ≥ e > t/6, kde t je tlouš�ka klenby),
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Obr. 19. Schéma deformace mostních polí při pootočení 
v základové spáře pilíře – varianta B (bez betonové desky)



pokud zvýšená napětí v tlaku nepřekračují mezní únosnost
zdiva v tlaku. 

Provedené numerické analýzy vlivu změny tvaru základo-
vé spáry mostních pilířů Karlova mostu (počáteční odezva
na účinek vynuceného přetvoření, pootočení v základové
spáře, pokles v základové spáře a vodorovný posun v zákla-
dové spáře) prokázaly mimořádnou závažnost tohoto zatě-
žovacího účinku a příčinu častého porušení mostu při po-

vodních.
Pootočení základové spáry mostního pilíře o úhel

ϕ = 0,06˚ (pokles povodní hrany mostního pilíře o 10 mm,
obr. 19) je provázeno vznikem příčných tahových napětí
+ σy s extrémními hodnotami v částech mostní klenby
přiléhajících k pokleslé hraně mostního pilíře (obr. 20) a
vznikem podélných tahových normálových napětí +σx
(obr. 21) s extrémními hodnotami v okrajových oblastech
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Obr. 20. Průběh příčných
normálových napětí Sy ve
vyšetřovaných variantách

celková deformaceprůběh napětí Sy

celková deformace
průběh napětí Sy

Sy - dolní povrch - pootočení - varianta C, s deskou

Sy - dolní povrch - pootočení - varianta B, bez desky
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mostní klenby přiléhajících k pokleslé  hraně mezilehlého
mostního pilíře. V této části mostní klenby působí v celém
průřezu tahové napětí +σx, jehož číselné hodnoty při
uvážení reálných hodnot pootočení (poklesu) výrazně
překračují nejen případnou adhezi v kontaktní spáře „malta-

kámen“, ale i pevnost v tahu pískovcových kamenných
bloků. Na obrázku 22 je schematicky vyznačena oblast
mostní klenby, kde v celém průřezu působí tahové nor-
málové napětí +σx a kde lze předpokládat úplnou dezinte-
graci a rozpad kamenného zdiva mostních kleneb.

Vznik tahových napětí v celém vzdorujícím průřezu
kamenné klenby je provázen uvolněním kamenných bloků a
jejich následným zřícením.

Z tabulky 8, kde jsou uvedeny ve vybraných průřezech
klenby hodnoty normálových sil a ohybových momentů od
účinků svislého zatížení a rozpěrného tlaku výplně mostního
tělesa a od účinků pootočení v základové spáře mostního
pilíře (ϕ = 0,06˚), je patrné výrazné překročení pevnosti
kamenného zdiva v tlaku [1] Nú (ČSN 73 1101, čl. 72, 73,
102) ve vyšetřovaných průřezech mostní klenby, popř.
úplné vyloučení průřezů, v nichž působí tahové normálové
napětí (ČSN 73 1101, čl. 88, první iterační odezva).

Hodnoty výstřednosti ex tlakové síly viz tab. 8 (poměr
Mx : Nx) přenášené průřezem klenby „prokazují“, že spolu
s nesplněním výminky „bezpečné pevnosti“ není v někte-
rých průřezech klenby současně splněna výminka „rovnová-
hy vzhledem k pootočení“.

Z porovnání hodnot normálových napětí σx a σy,
vypočtených pro varianty A až D, je patrné, že velikost nor-
málových napětí v přilehlých mostních klenbách způ-

sobených účinkem pootočením základové spáry mostního
pilíře je výrazně ovlivněna tuhostí vzdorujícího příčného
průřezu mostu. Tato skutečnost je plně v souladu se vztahem
mezi tuhostí a namáháním konstrukce zatížené nesilovými
účinky (změna tvaru základové spáry, teplota, vlhkost).
Velikost mechanického stavu napjatosti vzrůstá s tuhostí
konstrukce, resp. jejich vazeb na okolní prostředí, které
brání volnému průběhu deformace (přetvoření) od nesilové-
ho účinku. Pokud konstrukce není schopna přenést takto
zvýšená namáhání (normálová a smyková), dochází k její-
mu porušení. Kamenná mostní klenbová konstrukce je
z tohoto hlediska mimořádně citlivá na tahová normálová a
smyková napětí. Nárůst normálových napětí v tlaku v průře-
zech vzdorujících za vyloučeného tahu spolu s úplným vy-
loučením částí konstrukce, jejichž průřezy jsou v celém roz-
sahu namáhány tahem, předchází postupné ztrátě stability
konstrukce až do jejího úplného zřícení. 

Zatímco normálová napětí v kamenném zdivu mostní
klenby σx a σy s poprsními zdmi (varianta „B“) a s táhly
(varianta „D“) jsou prakticky shodná, dochází v případě
varianty „C“, tj. s poprsními zdmi, k nimž je kloubově při-
pojena betonová deska tl. 0,2 m, ke zvýšení napjatosti sa-
motného kamenného zdiva klenby o 20 až 40 %. Nejmenší
hodnoty normálových napětí σx a σy v kamenném zdivu
klenby jsou ve variantě „A“, tj. za vyloučeného spolupů-
sobení mostní klenby a poprsních zdí (obr. 21, obr. 23)

Normálová napětí σx a σy v kamenném zdivu klenby
v případě mostní klenby spolupůsobící s poprsními zdmi
spřaženými kloubově připojenou betonovou deskou (va-
rianta „C“) v porovnání s případem, kdy účinku pootočení
v základové spáře vzdorují pouze mostní klenby (varianta
„A“), dosahují několikanásobně vyšších hodnot.

Numerická analýza, jejímž předmětem bylo zjištění první
odezvy mostní konstrukce na účinek pootočení mostního
pilíře (pokles povodní hrany pilíře o 10 mm), prokázala reál-
ný vznik normálových napětí σx a σy (v tomto stadiu), která
překračují v některých částech pevnost kamenného zdiva
mostních kleneb v tlaku a v tahu předcházejících roz-
sáhlému porušení klenbové mostní konstrukce a jejímu
následnému zřícení. Betonová deska kloubově připojená
k poprsním zdem, jak prokázala tato analýza, jejímž
účinkem dochází k celkovému nárůstu namáhání klenbové
konstrukce účinkem změny tvaru základové spáry, proces
narušení a následného zřícení přilehlých mostních polí
urychlí. V následujících stádiích, která předcházejí kolapsu
mostní konstrukce, dochází k výrazné redistribuci namáhání
charakteristické porušováním průřezů namáhaných tahem a
průřezů, v nichž je překročena pevnost kamenného zdiva
v tlaku. Výrazně nízká tažnost (duktilita) zdiva a poměrně
rozsáhlé oblasti mostní klenby s výskytem tahových napětí
v celém průřezu, popř. s extrémním namáháním v tlaku,
urychlí celkový proces kolapsu mostní klenby.

Z uvedeného hlediska lze konstatovat, že betonová deska
spřahující poprsní zdi snižuje odolnost a bezpečnost kamen-
né konstrukce Karlova mostu vzhledem k možnému podem-
letí základů mostních pilířů při zvýšeném průtoku vody
zejména při povodních.

Rozdílnost a heterogennost skladby výplně mostního těle-
sa z hlediska mocnosti a fyzikálně mechanických vlastností
materiálů neumožňuje, spolu s heterogenitou kamenného
zdiva, definovat jednoznačný výpočtový model mostní kon-
strukce. Provedené porovnávací analýzy jsou však dostateč-
ně objektivním podkladem pro formulování základní koncep-
ce opravy Karlova mostu. Z uvedeného hlediska prokazují
správnost koncepce navržené I. etapy opravy Karlova
mostu.

Obr. 21. Porovnání hodnot normálových napětí Sx v charakteri-
stickém řezu kamennou mostní konstrukcí pro varianty „A“ až „D“
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Tab. 8. Normálové síly [kN] a ohybové momenty Mx [kNm] od účinku svislého zatížení a rozpěrného účinku výplně tělesa mostu 
a od účinku pootočení v základové spáře mostního pilíře (ϕ = 0,06˚, pokles hrany pilíře o ˚10 mm)

N x M x N ú N ú / N x N x M x N ú N ú / N x

-2 968 -28 1 378 0,464 -2 278 -43 1 351 0,593
-993 -12 1 372 1,382 -992 -12 1 372 1,383
-469 -185 171) 0,0921) -429 187 2,71) 0,0141)

14 -3 – 2)  – 2) 8 -3 – 2) – 2)

-1 316 -60 1 280 0,973 -1 422 -17 -1 372 0,965
407 -32 – 2) –  2) 440 -32 – 2) – 2)

-2 194 23 595 0,271 -2 064 55 567 0,275
-1 084 6 0,605 0,558 -1 050 -32 563 0,536

-680 12 580 0,853 -714 15 579 0,811
-30 35 2,7 1) 0,077 1) -18 33 2,7 1) 0,150 1)

-527 46 535 1,015 -369 21 522 1,415
341 22 – 2) – 2) 370 45 – 2) – 2)

70 -32 – 2) – 2) 0 -48,5 2,71) 0,0561)

-61 -5 488 8 -72 -16 366 5,08
-732 -48 510 0,697 -799 -44 525 0,657

0 0 – – 0 0 –      –
181 -31 – 2) – 2) 80 -48 – 2) – 2)

45 5 – 2 ) – 2 ) 0 2 2,7 1) 1,35 1)

487 -26 – 2) – 2) 369 -5 – 2) – 2)

1 298 -30 – 2) – 2) 1 270 -33 – 2) – 2)

-723 -45 514 0,711 -872 -30 556 0,637
70 -39 – 2) – 2) 63 -33 –  2) –  2)

-1 409 41 564 0,4 -1 432 49 556 0,388
-667 -12 582 0,872 -630 -15 572 0,908

-23 29 2,71) 0,0931) -80 41 2,71) 0,0671)

1 167 -40 –  2) – 2) 1 160 4 – 2) – 2)

-880 -115 1 093 1,242 -871 -89 1 148 1,318
43 -58 – 2) – 2) 42 -42 – 2) – 2)

-2 027 81 1 294 0,638 -1 892 37 1 349 0,713
-854 21 1,334 1,562 -780 18 1 340 1,718
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Legenda:
1) hodnoty výpočtové únosnosti Mú podle ČSN 73 1101, čl. 87 a

poměr Mú / Mx
2) v převážné části průřezu tahové napětí (tah v rovné spáře, ČSN

73 1101, čl. 88)
– Nú výpočtová únosnost průřezu podle ČSN 73 1101, čl. 72, 73,

102
– hodnoty uvedené ležatě jsou od účinku pootočení v základové

spáře
– Nú / Nx < 1 průřez nevyhovuje
– výpočtová pevnost kamenného zdiva v dostředném a

mimostředném tlaku (Rms,d = 1,75 MPa, Rd = 1,56 MPa [1]

půdorysné schéma mostního pole

Shrnutí
Provedené numerické analýzy prokazují mimořádnou

citlivost kamenné mostní konstrukce vzhledem k účin-
kům vynuceného přetvoření (teplota, vlhkost, změna tvaru
základové spáry) a současně převažující negativní vliv
rozpěrného účinku betonové desky v tělese mostu
z hlediska jeho napjatosti a následného narušování. Nedo-
statečné zakotvení desky do poprsních zdí, jak prokazují
provedené sondy, ve svých důsledcích snižuje relativně po-
zitivní účinek betonové desky jako táhla, zachovává však
nežádoucí a negativní účinek betonové desky jako rozpěry
poprsních zdí. Základním opatřením zajiš�ujícím odol-
nost a stabilitu mostu při povodních je zabezpečení
dosud mělce založených mostních pilířů č. 4, 7 a č. 8 a

kesonových základů pilířů č. 5 a č. 6 spolu s odpovídající
úpravou říčního dna v okolí mostních pilířů. Představa
o zvýšení stability mostu betonovou deskou vzhledem
k účinkům způsobených povodní je hrubě nesprávná.
Betonová deska a další úpravy, jejichž kvalitu a provedení
nelze jednodznačně definovat, prokazatelně přispívají k po-
stupnému narušování historické kamenné mostní kon-
strukce. Provedené úpravy nežádoucím způsobem zvyšují
tuhost, a tím současně napjatost kamenné mostní konstrukce
vystavené trvale probíhajícím a cyklickým procesům, které
postupně degradují její mechanickou odolnost.

Doporučuje se dokončit podrobný průzkum zdiva a zá-
kladů mostních pilířů č. 0 až č. 10 a provést základní bezod-
kladná sanační opatření základů mostních pilířů č. 3, 4 a 7
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(sanace kesonových věnců), č. 8 (betonový věnec) a č. 9
(původní mělké založení).

Současná úroveň znalostí umožňuje přistoupit k přípravě
a následnému zahájení realizace I. etapy opravy Karlova
mostu v roce 2004 (podle aktualizovaného projektu z roku
1967) a současně přistoupit k přípravě zadání II. etapy
opravy Karlova mostu zahrnující konečnou fázi sanace zá-
kladového zdiva a základů pilířů v korytě řeky a využívající
pro návrh opravy mostních polí zkušeností získaných z rea-
lizace I. etapy (ukončené v roce 2004). 

Poznámka: V některém z následujících čísel časopisu Stavební
obzor budou publikovány výsledky analýzy při celkovém poklesu a
při posunutí základové spáry.

Tento příspěvek byl vypracován za podpory grantového
projektu č. 103/02/0990 GA ČR „Výzkum vlivu
nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí
historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův
most v Praze“.

Obr. 22. Oblasti výskytu tahových normálových napětí +σx působících v celém průřezu klenby
(tlustě zvýrazněny oblasti tahových napětí působících v celém průřezu) první iterace – odezva konstrukce

Obr. 23. Porovnání hodnot normálových napětí Sy v charakteristickém řezu kamennou mostní konstrukcí pro varianty „A“ až „D“
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Witzany, J. – Čejka, T. – Zemánek, J.: Chemical and
Biochemical Degradation of Charles Bridge, Analysis of
Resistance and Safety of the Stone Bridge Structure in
Floods, Exploration of Footing Masonry and Pier
Footings

Chemical analyses have proven constant presence of
water-soluble salts non-uniformly distributed in stone
masonry and filler layers of the bridge structure. The
high salinity of the bridge comes from earlier bridge
treatment with halite, later carbamide, and biotite or
non-biotite transformation of atmospheric oxides of
sulphur and nitrogen into aggressive salts. Spreading
salts and atmospheric pollutants leads to minor
expansion joints and microcracks origination in sand-
stone. Due to the occurrence of ettringite, thaumasite
and gypsum, porosity in the concrete slab increases. The
results of chemical analyses from two dug holes (2002)
fully comply with the outcomes of the preceding
analyses. The bottom investigation in the vicinity of the
bridge piers after the flood of August 2002 proved
erosion effects of the increased water discharge during
the flood with streamlines typically deflected from the
longitudinal axis of the piers, causing side scouring and
damaging of the foundation bed, particularly of piers 7
and 8. The numerical analysis of characteristic alterna-
tives of calculation models of the bridge structure showed
a negative spacing impact of the concrete slab. The natu-
re of the entire deformation of the bridge spans from the
effects of the vertical and temperature load shows a
prevailing tendency of the breast walls deformation in
direction toward the inside of the bridge. During this

deformation, adverse spacing effects of the concrete slab
occur. The numerical analysis of the response of the
stone bridge structure to the effect of the bridge pier
rotation proved origination of the state of stress causing
severe damage to the arch bridge structure which might
be followed by its total destruction. The analysis showed
that the concrete slab raises the entire state of stress in
all its components, thus decreasing the resistance and
safety of the stone bridge structure of Charles Bridge
during floods.

Witzany, J. – Čejka, T. – Zemánek, J.: Die chemische
und biochemische Zersetzung der Karlsbrücke, Analyse
der Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der steinernen
Brückenkonstruktion bei Hochwasser, Untersuchung
des Fundamentmauerwerks und der Fundamente der
Brückenpfeiler

Chemische Analysen haben das ständige Vorhandensein
wasserlöslicher Salze nachgewiesen, die ungleichmäßig
im Natursteinmauerwerk und in den Füllschichten der
Brückenkonstruktion enthalten sind. Die hochgradige
Versalzung der Brücke hängt mit der früheren
Behandlung der Brücke mit Halit, nachfolgend mit
Karbamid und mit der biotischen bzw. abiotischen
Umwandlung atmosphärischer Schwefel- und Stick-
oxyde zu aggresiven Salzen zusammen. Streusalze und
atmosphärische Pollutanten sind die Ursache für die
Bildung kleiner Dehnungsfugen und Haarrisse im
Sandsteinmaterial. In der Betonplatte kommt es bei
Vorhandensein von Ettringit, Thaumasit und Gipsstein
zu einer Vergrößerung des Porengehalts. Die Ergebnisse
chemischer Analysen aus beiden niedergebrachten
Sonden (2002) korrespondieren voll mit den Ergeb-
nissen vorausgegangener Analysen. Eine Untersuchung
des Grundes in der Umgebung der Brückenpfeiler nach
dem Hochwasser vom August 2002 hat bei Hochwasser
bereits die Erosionswirkung des erhöhten Wasserdurch-
flusses erwiesen, die insbesondere durch von der Läng-
sachse der Pfeiler schräg abgelenkte Strömungslinien
charakterisiert ist, was eine seitliche Auswaschung und
Störung des Fundamentuntergrundes der Brücken-
pfeiler Nr. 7 und 8 bewirkt. Eine numerische Analyse
charakteristischer Varianten von Berechnungsmodellen
der Brückenkonstruktion hat die negative Spreiz-
wirkung der Betonplatte nachgewiesen. Der Charakter
der Gesamtverformung der einzelnen Brückenfelder
aufgrund der Wirkung der senkrechten Belastung und
der thermischen Belastung hat eine überwiegende
Tendenz zur Verformung der Brüstungsmauern in
Richtung zum Brückeninnern, wobei es zu einer
unerwünschten Spreizwirkung der Betonplatte kommt.
Eine numerische Analyse der Reaktion der steinernen
Brückenkonstruktion auf die Wirkung der Verdrehung
des Brückenpfeilers hat die Entstehung eines Span-
nungszustands erwiesen, der eine weitreichende Störung
der Brückengewölbekonstruktion bewirkt, die deren
völliger Zerstörung vorausgeht. Die Analyse hat
erwiesen, dass die Betonplatte die Gesamtspannung in
allen ihren Komponenten vergrößert und damit die
Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der steinernen
Konstruktion der Karlsbrücke bei Hochwasser
verringert. 
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Laboratorní deš�ový simulátor pro stanovování
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Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství se zabý-
vá zjiš�ováním ohroženosti krajiny vodní erozí. Vstupní
data pro kalibraci a používání matematických simulač-
ních modelů jsou zjiš�ována i laboratorním deš�ovým
simulátorem, přístrojem, který opakovaně simuluje déš�
se stejným účinkem na půdu jako déš� přirozený. 

Erozní ohroženost
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

(KHMKI) Fakulty stavební ČVUT se v oblasti výzkumu
mimo jiné zabývá hodnocením ohrožení krajiny vodní erozí
a predikcí opatření, jak půdní erozi omezit na únosnou míru.
Jde například o ověřování a aplikaci matematických simu-
lačních modelů EROSION 3D, RUSLE, SMODERP,
WEPP, AGNPS a dalších, vytváření mapy erozní ohrože-
nosti kombinací empirických metod univerzální rovnice
ztráty půdy (USLE) a poměru odnosu (SDR) s nástroji
grafického informačního systému (GIS). 

Eroze jako jeden ze základních činitelů dynamiky krajiny
je přírodní proces, který nastává působením vody, větru,
ledu, popř. dalších činitelů, na půdní povrch a existují zá-
znamy o tom, že provází vývoj reliéfu již více než 7 000 let
[1]. Vlivem těchto erozních procesů dochází k rozrušování
povrchu půdy a následnému přenosu půdních částic. Za
hranici mezi přirozenou (normální) a ohrožující (zrychle-
nou) erozí je logicky považována hodnota, při níž ztráta
půdy stačí být nahrazena přirozenou tvorbou půdy nové,
nedochází k transportu chemických látek způsobujících
znečištění vodních zdrojů nad povolenou mez či k nežá-
doucímu zanášení nádrží, vodních toků a kanálů. Pokud
však erozní proces zrychlený člověkem překročí  tuto míru,
má za následek porušení rovnováhy v krajině.

Závažným problémem je zejména situace zemědělsky
využívaných půd. Vodní eroze reprezentovaná kinetickou
energií dopadajících deš�ových kapek a následnou silou
povrchového odtoku ohrožuje zejména plochy nedostatečně
chráněné vegetací v průběhu roku. Důsledkem toho je kaž-
doroční celosvětový úbytek tisíců kilometrů čtverečních
půdy. Transformace zemědělství, probíhající v České repub-
lice od počátku devadesátých let, nepřinesla v oblasti
erozního ohrožení těchto půd zatím výraznější zlepšení,
nebo� transformovaná družstva a nově vzniklé zemědělské
subjekty dále hospodaří na velkých celcích [1]. Možnosti
zlepšení nabízejí projekty komplexních pozemkových
úprav, ve kterých je řešena protierozní ochrana pozemků
jako nedělitelná součást.

Výzkum eroze půdy a erozního ohrožení naráží na
těžkosti především proto, že jde o jev přerušovaný, a proto
se zkoumají převážně pouze důsledky eroze. Poměrně
nejpřesněji je možné zjiš�ovat intenzitu a průběh vodní ero-

ze na přesně vymezených svažitých odtokových plochách
zachycováním povrchově odtékající vody a smyté zeminy.
Nevýhodu této metody, tj. dlouhou dobu sledování průběhu
eroze na odtokových parcelkách, odstraňuje umělé zadeš�o-
vání. Deš�ové simulátory je však možné, přes řadu výhod,
používat jen na omezené ploše, a nemohou tedy zcela nahra-
dit erozní působení přirozených srážek a sněhu. 

V posledních letech se intenzivně rozvíjejí zejména
metody výzkumu eroze s využitím laboratorních deš�ových
simulátorů a řada univerzit tato zařízení vlastní. V České
republice se výzkumem na deš�ových simulátorech zabývali
zejména Janeček [2], Kapsrzak [3] a Matula [4]. Potřeba
přístroje moderní konstrukce vedla pracovníky Katedry
hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební
ČVUT v Praze k vývoji laboratorního tryskového deš�ového
simulátoru (dále jen DS KHMKI). Cílem výzkumu na tomto
zařízení je podrobné zjiš�ování vlivu různých faktorů na
vznik a průběh povrchového odtoku, infiltraci a smyv půd-
ních částic, dále získávání informací o vlastnostech půd
ovlivňujících erozi jako vstupních dat pro simulační modely
erozních procesů a vyhodnocování vlivu protierozních
opatření.

Vzorovým zařízením se stal laboratorní deš�ový simulá-
tor, který se využívá v hydraulické laboratoři Universität für
Bodenkultur ve Vídni (BOKU). Obě pracoviště na vývoji a
zdokonalování erozních simulačních modelů spolupracují a
předpokládá se, že DS KHMKI bude poskytovat kompati-
bilní výsledky právě s tímto zařízením. 

Funkce zařízení
Laboratorní deš�ový simulátor tryskového typu, tzv.

Norton Ladder Rainfall Simulator (podle Dr. Darrella
Nortona z USDA, Agricultural Research Service, National
Soil Erosion Research Laboratory, West Lafaeytte, USA),
používá k tvorbě deš�ových kapek speciální trysky, přičemž
intenzita a kinetická energie simulovaného deště se reguluje
změnou tlaku a rychlosti kyvu rozdělovacího sekčního
potrubí s tryskami. Konstrukčním prvkem tohoto zařízení,
který je rozhodující pro simulaci deště s parametry odpoví-
dajícími přirozenému dešti, jsou trysky VeeJet H3/8u-80100
(fy Spraying System). Produkují kapky ve spektru
přirozeného deště (průměrná velikost kapky 2,3 mm), mají
pracovní tlak 41 kPa a pádovou výšku kapek na povrch
vzorku 2,43 m udanou výrobcem tak, aby splňovaly para-
metry přirozeného deště. Simulátor je umístěn ve vodo-
hospodářské laboratoři na konstrukci hydraulického sklop-
ného žlabu, v němž je umístěn i erozní kontejner s půdním
vzorkem. Půdorys vzorku je omezen rozměrem dna žlabu
1,3 x 8,0 m. Plocha erozního kontejneru 0,9 x 4,0 m,
odvozená od rovnoměrného zadeštění, je vhodná pro simu-
laci nejen mezirýžkové, ale i rýžkové erodovatelnosti.
Výhodou žlabu je možnost sklonu sledované plochy až 8˚
(14 %), což je hodnota odpovídající nejvyššímu možnému
výskytu orných půd na svažitých pozemcích v ČR.
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Technický popis 
Konstrukci simulátoru (obr. 1) tvoří dvě paralelní sekce

dlouhé 5 m, z nichž každá je osazena čtyřmi tryskami ve
vzdálenostech 1,37 m. Každá sekce vykonává samostatně
kývavý pohyb podél horizontální osy, což umožňuje cy-
klické zadeš�ování zkoumaného povrchu půdy. Trysky jsou
z důvodu požadované kinetické energie vytvořených kapek
umístěny ve výšce 2,43 m nad povrchem půdního vzorku.
Rozteč sekcí je 0,8 m s možností úpravy pro dosažení
požadované intenzity a rovnoměrného pokrytí zadeš�o-
vaného povrchu. Laboratorní simulátor deště tvoří mecha-
nická, hydraulická a řídící soustava [5].

Mechanickou soustavu tvoří dva motory s převodovkou
o výkonu 120 W, střídavého napětí 220 V (SIEMENS SPD
4APC 63-4s, i = 1/14), které slouží jako pohon pro obě
sekce, umístěné v horní části konstrukce simulátoru. Další
mechanické součásti – elektromagnetická spojka, řetězové a
vačkové převody – umožňují převedení rotačního pohybu
z motoru na kývavý pohyb rozdělovacího potrubí s tryska-
mi.

K hlavním částem hydraulické soustavy patří trysky, dále
stabilizátory paprsku, které zajiš�ují rovnoměrný postřik
plochy, a čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody na
tryskách. Vodní paprsek je plochý, rovnoběžný s podélnou
osou simulátoru (obr. 2). Průtok mosaznými tryskami je

Obr. 1. Schéma deš�ového simulátoru KHMKI
1 – testovaný povrch půdního vzorku, 2 – trysky na společné

sekci, 3 – tlakoměry, 4 – nosná konstrukce simulátoru, 
5 – sklopný hydraulický žlab

Obr. 2. Plochý vodní paprsek z trysky

udáván výrobcem 0,06 ÷ 790 l.min–1, pracovní tlak 0,3 ÷
÷ 35 kPa, úhel postřiku 15 ÷ 110˚. Přívod a rozvod vody

k tryskám je zajištěn hadicemi a plastovým potrubím.
K postřiku se využívá čistá voda z vodovodního řadu, její
nevyužitá část se odvádí zpět do zásobní nádrže, odkud je
čerpadlem vracena do okruhu. Na tryskách je čerpadlem
udržován konstantní tlak 0,41 kPa, který kontrolují zabu-
dované manometry. Voda dopadající mimo povrch půdy se
v sedimentační nádrži zbavuje nečistot, a poté se pouští zpět
do okruhu, který zásobuje vodou celý objekt vodohospo-
dářských laboratoří.

Požadované intenzity simulované srážky se dosahuje na-
stavením počtu kyvů trysek za minutu prostřednictvím řídicí
soustavy – řídicím počítačem. Počítač v nastavených inter-
valech spíná elektromagnetickou spojku jednotlivých sekcí.
Komunikaci počítače se simulátorem zajiš�uje vnitřní měřicí
karta ADC 1216D a k tomuto účelu vyvinutý řídicí soft-
ware. Tato karta bude v budoucnosti sloužit rovněž pro pe-
riferní měřicí zařízení (elektrody pro měření pH, redox
potenciálu, teploty apod.). 

Průběh experimentů 
Na interní grant ČVUT [8], v jehož rámci bylo zařízení

zkonstruováno, chronologicky navázalo zpracování experi-
mentální části dizertační práce [7]. Jejím cílem bylo opti-
malizovat nastavení vstupních parametrů, ověřit provoz
deš�ového simulátoru a rovnoměrnost postřiku plochy
budoucího vzorku. Druhou částí pak byla kalibrace závis-
losti počtu kyvů sekcí s tryskami na intenzitě simulovaného
deště jako podklad pro erozní experimenty a návrh kon-
strukce erozního kontejneru a předběžné metodiky výzkumu
erozních procesů. Získání grantu [9] umožnilo výrobu a pro-
věření vhodnosti navrženého erozního kontejneru. Soubo-
rem patnácti měření byl ověřen návrh předběžné metodiky
vedení erozních experimentů. Účastí na měření Výzkumné-
ho ústavu ochrany a meliorace půd, kde probíhal experiment
na terénním deš�ovém simulátoru, a studijním pobytem
jedné ze spoluautorek článku na BOKU Vídeň získal řešitel-
ský kolektiv první praktické zkušenosti.

Experimenty probíhaly na dvou půdních vzorcích
o rozměrech 0,9 x 1,0 m a 0,9 x 4,0 m, umístěných
v erozním kontejneru ve sklopném hydraulickém žlabu.
Porušený vzorek jílovito-hlinité zeminy pocházel z deponie
ornice v blízkosti Horoměřic a zrnitostním složením vhodně
odpovídal náchylnosti k erozním jevům. Vzorek byl v sou-
ladu s metodikou umístěn do erozního kontejneru ve sklad-
bě: sí�ový filtr nad infiltračním otvorem, vrstva písku tl. 5 cm
zrnitosti max. 2 mm jako simulace půdního profilu pro infil-
traci vody, látkový sí�ový filtr, vrstva zeminy tl. 15 cm pro-
setá sítem s oky ∅ 2 cm. 

Konsolidace porušeného vzorku na objemovou hmotnost
adekvátní terénním podmínkám 1 120 kg/m3 se prováděla
opakovaným napouštěním vzorku vodou přes infiltrační
otvory ve dně kontejneru na principu spojených nádob až do
úrovně povrchu zeminy. Cílové objemové hmotnosti bylo
dosahováno po pětinásobném zaplavování, přičemž zapla-
vení se střídalo s okamžitým vypouštěním a týdenním pro-
sycháním půdního profilu. Objemová hmotnost byla kontro-
lována odběrem Kopeckého válečků [6].

Po ověření metodiky konsolidace půdního vzorku byly
zahájeny první aplikace simulovaných deš�ů, při kterých se
v intervalech 1 až 5 minut sledovalo množství povrchového
odtoku, smytých půdních částic a množství infiltrované
vody. Dalšími zjiš�ovanými hodnotami byla vlhkost půdy na
začátku a na konci experimentu a objemová hmotnost půdy.
Nastavovanými parametry simulovaného deště byly intenzi-
ta deště, doba trvání srážky a sklon svahu. Pro celou sadu
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experimentů byly postupně vytvořeny dva konsolidované
vzorky zeminy (obr. 3), intenzita simulovaného deště byla
40, 50 a 60 mm/h, sklon půdního vzorku 2, 4, 6 a 8˚ (obr. 4)
a délka deště 30 až 60 minut.

Aktuálním postupem ve výzkumu je vytváření metodiky
zpracování množství naměřených údajů a zavádění metod
třídění a vyhodnocování získaných dat tak, aby bylo možné
výsledky vhodně interpretovat. 

Výsledky
Hodnoty povrchového odtoku, infiltrace a smyvu půdních

částic jsou ovlivňovány mnoha faktory, např. půdními
charakteristikami (fyzikálními a chemickými vlastnostmi
vyplývajícími z typu zeminy, vlhkostí půdy na začátku
experimentu, objemovou hmotností, stavem povrchu –
nakypřený nebo půdní krusta), deš�ovými charakteristikami
(intenzitou a délkou deště), nebo sklonovými poměry
(sklonem nebo délkou svahu).

Pro zachycení vlivu vybraného půdního, deš�ového nebo
svahového faktoru na naměřené hodnoty je nutné data vhod-
ně zpracovat, přičemž postižení různých faktorů vyžaduje
odlišný způsob úpravy výsledků. 

� Pro porovnání simulací se stejným sklonem, ale různou
intenzitou deště, se hodí způsob zobrazení, které ukazuje
obr. 5. Naměřený povrchový odtok je převeden na milimetry
a vynesen jako součtová čára v závislosti na objemu deště
(vyjádřen též v milimetrech). Tak je možné snadno porovná-
vat výsledky ze simulací s různou intenzitou deště. V pří-
padech simulace intenzity 50 a 60 mm/h jsou výsledky
téměř totožné, ale v závislosti na půdních podmínkách,
zejména na stavu povrchu – nakypřenosti, nebo naopak
ulehlosti – se výrazně liší, nebo� při nakypřeném povrchu
půdního vzorku dosahuje povrchový odtok výrazně nižších
hodnot. Vzhledem ke stejným jednotkám na obou osách
tohoto grafu je možné přímo odečítat poměr povrchového
odtoku k objemu srážky a stanovit objemový součinitel
odtoku. Z grafu je patrné, že součinitel odtoku se zvětšuje
s rostoucím objemem srážky. 

� Další možnost prezentace dat je vidět na obr. 6.
Povrchový odtok zde není zobrazen kumulativně, jako
tomu bylo v předcházejících příkladech, ale je přepočítán
na odtok za sekundu z 1 m2 a vynesen v závislosti na čase.
Je zde dobře vidět průběh množství povrchového odtoku
v čase, počáteční rychlý nárůst a pozdější ustálení na určité
hodnotě. Ke škodě výzkumníka více vyniknou nepřesnosti
měření, které v kumulativním zobrazení nejsou tak patrné. 

Obr. 3. Deš�ový simulátor KHMKI s erozním kontejnerem 0,9 x 1 m

Obr. 4. Boční pohled
na deš�ový simulátor
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� Množství infiltrované vody, odtékající otvory ve dně
kontejneru s půdním vzorkem, ukazuje obr. 7, na kterém je
uveden součet povrchového odtoku a infiltrace v milime-
trech za hodinu v závislosti na čase pro simulaci se sklonem
4˚ a intenzitou deště 40 mm/h. Spodní část zobrazuje podíl
infiltrované vody, vrchní část grafu představuje povrchový
odtok. 

Protože použité jednotky jsou stejné jako jednotky pro
vyjádření intenzity deště, lze snadno posoudit bilanci vody
v průběhu simulovaného deště – jaká část odtekla povr-
chovým a podpovrchovým odtokem. Zbytek srážkové vody
se podílel na zvyšování půdní vlhkosti. Po určité době by se
mělo dosáhnout maximální vlhkosti půdy v daných pod-
mínkách a veškerá deš�ová voda už by potom měla odtékat
– křivka grafu by měla dosáhnout hodnoty intenzity deště.
Při experimentech jsme tohoto stavu nikdy nedosáhli,
důvody mohou být dva – jednak příliš krátké trvání deště,

kdy ještě nedošlo k plnému nasycení půdního vzorku,
druhým důvodem může být netěsnost kontejneru, v němž je
uložen půdní vzorek. 

� Poslední z možností zobrazení množství smytých půd-
ních částic ukazuje obr. 8. Hodnoty jsou zde uvedeny jako

kumulativní množství v gramech společně s povrchovým
odtokem v litrech, obojí v závislosti na čase. V grafu jsou
zobrazené výsledky dvou simulací při stejném sklonu svahu
4˚ a intenzitě deště 50 mm/h, ale při rozdílném povrchu půd-
ního vzorku. Při simulaci s označením A byl povrch půdy
nakypřený, u simulace B šlo o ulehlý povrch s vytvořenou
půdní krustou. Jelikož krusta výrazně snižuje propustnost
půdního profilu a má mnohem menší drsnost, povrchový
odtok se u varianty B vytvořil mnohem dříve po začátku
simulace a nabývá podstatně vyšších hodnot než u pokusu
A. Naproti tomu množství smytých půdních částic v poměru
k povrchovému odtoku je u simulace A podstatně větší.
Důvodem jsou jednak již uvedené skutečnosti – menší
drsnost a propustnost pro krustovaný půdní povrch a jednak
narušení vzájemných vazeb mezi půdními částicemi, ke
kterému došlo při nakypřování. Při stejné intenzitě zadeště-
ní, stejných sklonových podmínkách, a tudíž shodné celko-
vé dopadové energii deš�ových kapek na holý povrch půdy,
je prokazatelné, že půdní částice se vlivem dopadové ener-
gie deš�ových kapek z nakypřeného povrchu mnohem snad-
něji uvolňují a transportují současně s povrchově odtékající
vodou. 

Závěr
Příspěvek seznamuje s experimentálním zařízením, které

uvádí do provozu Katedra hydromeliorací a krajinného
inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze – deš�ovým
simulátorem. Objasňuje ohroženost zemědělských půd
erozí, způsoby určování její ohroženosti a význam a přínos
dat získaných výzkumem pro tuto problematiku. Je uvedeno
a diskutováno několik možností vyhodnocení dat získaných
při experimentálním výzkumu eroze včetně příkladů a
možných závěrů. 

Článek vznikl za podpory grantu GA ČR č. 103/99/1470
„Extrémní hydrologické jevy v povodích“, výzkumného
záměru FSv ČVUT č. 3402143 „Integrované vodní
hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale
udržitelného rozvoje“ a interního grantu ČVUT
č. 309902401 „Konstrukce a testování laboratorního
simulátoru srážek“.

Obr. 5. Povrchový odtok v závislosti na objemu srážky

Obr. 6. Povrchový odtok v závislosti na čase

Obr. 7. Součet infiltrace a povrchového odtoku v závislosti na čase

Obr. 8. Povrchový odtok a smyv půdy v závislosti na čase
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Paříková, P. – Koláčková, J.: Laboratory Rain Simula-
tor for the Determination of Soil Erodability

The Department of Irrigation, Drainage and Landscape
Engineering focuses on the determination of the erosion
exposure in the landscape by simulation models. The
input data for the models are obtained by experiments
with the rainfall simulator, which makes it possible to
simulate repeatedly artificial rainfalls with similar
characteristics as a natural rain event. 

Paříková, P. – Koláčková, J.: Labor-Regensimulator zur
Bestimmung der Erosionsanfälligkeit eines Bodens 

Der Lehrstuhl für Hydromeliorationen und Landschafts-
ingenieurwesen befasst sich mit der Feststellung der
Gefährdung einer Landschaft durch Wassererosion. Die
Eingabedaten für die Kalibrierung und Verwendung
mathematischer Simulationsmodelle werden auch durch
einen Labor-Regensimulator ermittelt, ein Gerät, das
wiederholt künstlichen Regen mit der gleichen Ein-
wirkung auf den Boden wie natürlicher Regen simuliert.

�dizertace

Sledování a výzkum jílové bariéry a její vliv
na šíření kontaminantů v zemním prostředí 

Ing. Jiří Koš�ál

Práce se zabývá aktuální problematikou ochrany podzem-
ních vod před kontaminací výluhy ze skládek odpadů. Labo-
ratorně se určuje filtrační součinitel bentonitu, který se
používá k jejich těsnění, a matematicky se modeluje trans-
port kontaminantů v nasyceném zeminovém prostředí.

Spolehlivost a životnost panelových budov

Ing. Eva Novotná

Spolehlivost a životnost panelových objektů ovlivňuje
zejména zatížení teplotními změnami, které namáhá styky
těchto konstrukcí. Navrhuje se způsob určení zbytkové ži-
votnosti styků, který je aplikován na typ domu G57.
Dizertace je přínosem k problematice regenerace pa-
nelových budov.

Posouzení aspektů územního rozvoje měst
a obcí z hlediska sociální soudržnosti

Ing. Zde něk Černovský

Práce identifikuje plány a programy územního rozvoje jako
průnik zájmů různých objektů. Shodně s politikou EU autor
v rozvoji měst zdůrazňuje faktor sociální soudržnosti a navr-
huje způsob překlenutí nedostatků současného zákona
o územně plánovacích podkladech.

Průmyslové armatury

Roček, J.

Informatorium, Praha, 2002, 256 stran, 181 obrázků,
12 tabulek, pevná vazba, 370 Kč

Průmyslové armatury umožňují provoz, spouštění a
odstavování průmyslových celků, rozvodů energie,
plynů a vody, zajiš�ují jejich bezpečnost nebo regulaci i
řadu dalších funkcí. Situace v tomto oboru se po roce
1989 velmi změnila. Zanikl monopolní výrobce i
dovozce armatur, a tím i unifikace typů armatur, normy
se staly pouze nezávaznými a stále více se volá po jejich
přizpůsobení mezinárodním či evropským normám. 

Publikace obsahuje souhrnné informace o průmyslo-
vých armaturách jako důležitém prvku zajiš�ujícím
bezpečnost a spolehlivost mnoha zařízení. Jsou zde uve-
deny příslušné normy, certifikace, prohlášení o shodě,
materiálech a těsnění. Podrobně jsou probrány všechny
používané typy – uzavírací armatury, regulační armatu-
ry, zpětné armatury, odvaděče kondenzátu, pojistné ven-
tily a vodárenské armatury. Nedílnou součástí je sezná-
mení s fyzikálními základy jejich provozu a volby.

Podobná publikace již řadu let není na knižním trhu.
Je zdařilým přehledem o armaturách, jejich vlastnostech
a požadavcích na ně, s příklady konstrukčních provedení
současných výrobců i dovozců. Tím se stává účinným
pomocníkem všem, kteří se ve svém oboru s armaturami
setkávají.

www.informatorium.cz
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Geodetické vytyčení přípravků k výrobě ocelových 
segmentových střešních nosníků

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek popisuje geodetické práce spojené s vytyčením
montážních a kontrolních přípravků pro výrobu svařo-
vaných ocelových střešních nosníků tvaru mezikruží
s rozponem 73 m a vzepětím 13 m. Mezní odchylky se
pohybovaly v řádu několika milimetrů.

Úvod
V polovině devadesátých let minulého století byla v ra-

kouském Linci postavena kongresová hala se střechou
tvořenou ocelovými segmentovými nosníky. Jejich doda-
vatelem byla tehdejší Transporta Chrudim, a. s. Autor byl
přizván  ke spolupráci při vytyčení polohy a osazení stolic
stehovacího a kontrolního přípravku, určených k výrobě
těchto unikátních dílů. Z důvodů vnitropodnikové organi-
zace a jejích změn nebylo o průběhu prací časopisecky
referováno. Domnívám se, že krátký přehled může být zají-
mavý ještě dnes.

Nosníky jsou svařence tvaru segmentu mezikruží
s rozponem asi 73 m a vzepětím zhruba 13 m. V hale výrob-
ního závodu se sestavovaly ze čtyř dílů na jednoúčelovém
zařízení, které současně sloužilo pomocí pohyblivých
stavitelných dorazů ke kontrole dodržení tvaru v rozsahu
stanovených tolerancí. Tento kontrolní přípravek měl třináct
masivních ocelových stolic, označených písmeny L, A, B až
M. Jednotlivé díly se svařovaly z připravených plechů na
stehovacím přípravku sestávajícím z dvanácti stolic,
označených N až Z. 

Prostorové uspořádání výrobní haly neumožnilo přímou
vzájemnou viditelnost mezi patními body přípravků, a tedy
ani relativně jednoduché přímé ortogonální nebo polární
vytyčování. Proto byla k výpočtu a vytyčení přípravků
v místní pravoúhlé pravotočivé soustavě zbudována vytyčo-
vací přímka délky dVP = 84 m, do níž byla vložena osa +X
s počátkem voleným v koncovém bodě 1. Vytyčované body
pak ležely v prvním kvadrantu. Mezní chyba délky vytyčo-

vací přímky byla zadána hodnotou

δmet VP = 1 mm. (1)

Vzájemná poloha přímky a přípravků je patrná z obr. 1.
Každá stolice byla v podélné ose horní obdélníkové desky

opatřena třemi svislými válcovými otvory. Ideální střed
otvoru definoval polohu měřického bodu. Výjimku z tohoto
uspořádání představovaly krajní patní stolice M, L s dvěma
páry bodů na hlavních osách desky; spojnice dvojic bodů
jsou vzájemně kolmé. Hrubé vytyčení polohy a následné
ukotvení stolic obou přípravků provedli pracovníci firmy
metodou protínání z délek měřených komparovanými
pásmy z nejbližších pilířů (bodů) vytyčovací přímky. Desky
stolic do vodorovné polohy a současně do společného hori-
zontu byly urovnány s milimetrovou přesností nivelačním
přístrojem.

Oba krajní otvory stolic byly osazeny svislými ocelovými
válcovými (krátkými) sloupky. Proto musely být měřické
body, k jejichž spojnici byla vztažena ideální poloha dorazů,
přeneseny do středu kruhové hlavy sloupků urovnávaných
při montáži do svislice strojírenskými křížovými libelami
s citlivostí 10". Během výstavby byly vně deseti stolic kon-
trolního přípravku přidány velké sloupky. Všechny sloupky
měly možnost přesného jemného posunu ve dvou vzájemně
kolmých směrech pomocí přesně vypracovaných horizontál-
ních šroubů.

Požadovaná přesnost byla dána úplnou mezní polohovou
chybou

1δmet p = 2,5 mm (2)

platnou pro patní body stolic L, M a pro bod stolice F ve
vrcholu kontrolního přípravku a hodnotou

2δmet p = 7,5 mm (3)

pro ostatní (hřebenové) body.
Při přípravě bylo rozhodnuto, že ve vztahu mezi směro-

datnou odchylkou σp, kterou je charakterizována očekávaná
(požadovaná) polohová přesnost vytyčení, a mezní chybou
iδmet p bodů přípravku

2δmet p = u · σp (4)

bude použit součinitel konfidence u = 2 (tj. hladina význam-

Obr. 1. Situace měření



nosti α = 0,03 s pravděpodobností správnosti výroku 97 %).
Sloupky do vytyčované projektované polohy se nastavo-

valy křížovými posuny dovolujícími dosažení přesnosti
o řád vyšší než u geodetických měření. Podle zákona hro-
madění středních chyb lze pak celou hodnotu teoretické
směrodatné odchylky σ čerpat méně přesnou složkou výko-
nu. 

Vytyčovací přímka
Vytyčovací přímku délky (v den měření) 83,9919 m tvoři-

lo osm ocelových pilířů výšky okrouhle 1,5 m, přivařených
v pravidelných rozestupech 12 m vodorovnými výložníky
délky 0,6 m k podpěrám souběžné jeřábové dráhy. Pilíře
byly u spodního konce vybaveny zařízením pro přesný
posun v příčném směru, tj. pro zařazení do přímky. Hlavy
byly opatřeny svislými vývrty s přesným vnitřním závitem.
Průsečík osy závitu s plochou hlavy definoval ideální bod
přímky. Do závitů se šroubovaly bu� souosé signalizační
znaky kuželového tvaru se zadním nepřímým osvětlením,
nebo závitové přechodky pro uchycení trojnožek geodetic-
kých přístrojů upravené tak, aby při opakovaném měření
zajiš�ovaly identickou polohu. Obdobným způsobem nuce-
né centrace byly upraveny též hlavy sloupků stolic příprav-
ků.

Popsané uchycení pilířů přímky bylo zvoleno v určité
časové tísni místo původně navrženého uložení v betono-
vých blocích, což – jak prokázala navazující měření – mělo
za následek snížení stability a následně změnu technologie
vytyčování. (Při hrubém vytyčování polohy stolic pásmy,
uchycenými na prstenci poblíž hlavy pilíře, docházelo za
provozu v hale ke změnám polohy pilířů až o 2,5 mm.) 

Mezilehlé pilíře (body) vytyčovací přímky byly do směru
zařazovány teodolity současně z obou koncových bodů
s vyrovnáním polohy. Výsledná přesnost v příčném směru
byla odhadnuta hodnotou

sq = 0,7 mm . (5)

Pro určení délky vytyčovací přímky s požadovanou přes-
ností σVP = 0,5 mm, vyplývající ze vztahů (1) a (4), byla
použita metoda paralaktického měření vysoké přesnosti
(Adámkova metoda), dosahující relativní přesnosti až
1 : 500 000. Vzdálenost sousedících pilířů i, j, tzv. délka
článku dij, se měřila oboustrannou invarovou základnovou
latí Zeiss Bala (součinitel teplotní roztažnosti α = 2 · 10–6),
jejíž délka l (cca 2 m) byla na líci (symbol ") i na rubu (o)
určena laserovým interferometrem oborového metrologic-
kého střediska s přesností řádově 10–5 až 10–6. Po dobu
měření byl provoz v hale zastaven, vnější podmínky byly
prakticky konstantní. La� byla pro vyloučení podélné excen-
tricity terčů ramen vůči ose závitu středové hlavy umístěna
na stativu doprostřed měřeného článku dij, vodorovně,
symetricky a kolmo k měřené délce. Paralaktické vodorovné
úhly ϕ"i , ϕo

j se měřily postupem polovičních laboratorních
jednotek. Pro výpočet článku, složeného ze dvou úseků opti-
mální délky, platí

dij = d"i + do
j + s = (l"/2) · cotg(ϕ"i/2) + (lo/2) · cotg(ϕo

j/2) + s, (6)

kde s je mikrometrem měřená tlouš�ka sklíčka nesoucího
oboustranně koncové znaky latě. Měřená délka dVP je rovna
součtu délek článků. Kompletní rozbory přesnosti přesahují
rozsah tohoto článku. Jejich důsledkem byl požadavek
měření dvojicí ověřených vteřinových teodolitů Zeiss 010A
dvakrát nezávisle s postupným střídáním dvou základ-
nových latí Zeiss Bala se zaváděnou opravou z teploty a

komparace. Z dosaženého rozdílu +0,37 mm dvojího určení
délky vytyčovací přímky dVP (tj. vzdálenosti bodů 1 až 8) je
vypočtena výběrová směrodatná odchylka jako charakteris-
tika přesnosti

1sdVP = 0,2 mm . (7)

Obdobně vypočtená průměrná směrodatná odchylka každé-
ho z článků je 0,11 mm, odkud lze podruhé odhadnout přes-
nost vytyčovací přímky

2sdVP = 0,3 mm . (8)

Hodnoty (7), (8) odpovídají rozborům a s rezervou vyhovu-
jí zadání; jejich vzájemný rozdíl je pravděpodobně důsled-
kem zbytkových systematických chyb. Uvedené parametry
by však i dnes byly obtížně dosažitelné, např. elektrooptic-
kým měřením délek. 

Metody pro vytyčení přípravků
Pro přesná průmyslová geodetická měření se převážně

používají metody, jejichž princip je znázorněn na obr. 2 a
obr. 3, a to metoda:

– prostorová (3D) polární,
– prostorového protínání vpřed.

Úpravy pro strojírenská měření uvádějí např. práce [1], [2].

Metoda protínání ve variantě rovinného (2D) protínání
z délek byla použita pro hrubé vytyčení polohy stolic, vždy
z nejbližší dvojice sousedících pilířů. Podle původního pro-
jektu byla navržena (jako protínání z úhlů přilehlých k zá-
kladně, tj. k vytyčovací přímce) i pro přesné vytyčení pří-
pravků. Rozbory prokázaly, že v dané konfiguraci by nebylo
možné pro body přípravků blízkých přímce, zejména pro
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Obr. 2. Princip prostorové metody protínání

Obr. 3. Princip prostorové polární metody



vrcholový bod F (yF = 0,3 m, xF = 45 m), dosáhnout touto
metodou požadované přesnosti. To platí jak pro vytyčení
z koncových bodů (pilířů) 1, 8 přímky (základna protínání
84 m), tak pro vytyčení z dvojice nejbližších pilířů (základ-
na 12 m).  Naopak, průběh polohové chyby polární metody
je při měření z kteréhokoli pilíře v podstatě v celé montážní
ploše haly konstantní a vyhovuje požadované přesnosti
σP = 1,25 mm patních bodů L, M kontrolního přípravku,
dané hodnotou (2) a vztahem (4); tím je samozřejmě splněn
i požadavek (3) přesnosti hřebenových bodů. Hodnota polo-
hové chyby je za předpokladu σd = 1 mm, σω = 1 mgon limi-
tována především přesností dálkoměru.

V polární metodě – bez ohledu na to, zda je řešena jako
prostorová (3D), nebo rovinná (2D), je nutno na stanovisku
přístroje A (na zvoleném pilíři) měřit k vytyčovanému nebo
kontrolovanému bodu přípravku Pi polární souřadnice, tedy
šikmou vzdálenost dAi, zenitový úhel ζAi a od orientačního
směru na bod B (jiný, vzdálený pilíř přímky) vodorovný
úhel ωAi (obr. 2, označení prvků bez indexování). K měření
se používá kvalitní totální stanice (elektronický tachymetr)
vyšší přesnosti. Výhodou je dvojosý kompenzátor odstraňu-
jící vliv nesvislé točné osy na měřené úhly, samozřejmostí je
automatický elektronický sběr a záznam dat. Přesnost dálko-
měru je charakterizována vzorcem základní střední chyby
jednou měřené vzdálenosti d, tj.

σd = k1 + k2 · d · 10–6 [m] . (9)

Pro strojírenské aplikace je druhý člen pravé strany zaned-
batelný, k1 musí být co nejmenší; k dispozici jsou přístroje
s hodnotou k1 = 0,0003 – 0,0020. Úhloměrná část vykazuje
vteřinovou přesnost (0,2 mgon). Délka záměr je zdola
omezena minimální zaostřovací vzdáleností dalekohledu
(obvykle 0,6 až 1,8 m). K měřené délce se nastavením
v přístroji připojuje fyzikální redukce oa (řádově až
±15 mm/100 m) závislá na vzdušném tlaku a teplotě, oprava
z komparace dálkoměru ok a součtová konstanta c odrazné-
ho prvku (hranolu), umístěného v cíli. Matematická redukce
(oprava z refrakce a zakřivení Země) je v daném případě
bezvýznamná, resp. se u této skupiny prací nezavádí.
Vodorovná délka vdAi je procesorem přístroje vypočtena z
této korigované šikmé délky dAi a zenitového úhlu ζAi.

Prostorová metoda protínání je obecně výrazně přesnější
při použití na menších objektech (řádově v metrech) příčně
vzdálených asi do 30 m. (Ze strojírenského hlediska ovšem
přesahují horní hranici rozměrů 5 000 mm.) Současně je
však značně závislá na prostorové konfiguraci protínání. 

Polární vytyčení přípravků
Všechny stolice byly výškově nastaveny během

přípravných prací, a proto byla vytyčována pouze poloha
sloupků. Projektované polární souřadnice byly vypočteny
z pravoúhlých souřadnic příslušných diskrétních bodů sto-
lic, definovaných ve výše uvedené soustavě vytyčovací
přímky. Měření se provádělo elektronickým vteřinovým
teodolitem Kern E2 spojeným s kalibrovaným dálkoměrem
Kern DM 504. Cílové body stolic (krajní sloupky a mezileh-
lé otvory) byly signalizovány ověřeným speciálním malým
hranolem pro průmyslová měření téže firmy (dnes již ne-
existující), neseným vhodným přípravkem. Hranol je pro
cílení při úhlovém měření vybaven záměrnými hroty. Zvý-
šení přesnosti, rostoucí s odmocninou z počtu pozorování,
bylo dosaženo minimálně čtyřnásobně opakovaným měře-
ním délek. Při vytyčování byl střed odrazného hranolu na
střed ryskového kříže orientovaného dalekohledu teodolitu

postupně naveden – při současném dosažení potřebné
vzdálenosti – pomocí jemných křížových posunů sloupku.
Po zajištění polohy proběhlo kontrolní měření a podle potře-
by se postup opakoval. Středy mezilehlých otvorů ploch
stolic byly pouze zaměřeny. 

Všechny stolice stehovacího přípravku byly vytyčeny a
kontrolovány z pilíře 8 se směrovou orientací na pilíř 1.
Přesnost nastavení je charakterizována směrodatnými od-
chylkami ve směru souřadnic y, x a z nich vypočtenou chy-
bou v poloze sp, tj.

1sy = 0,5 mm, 1sx = 0,6 mm, 1sp = 0,8 mm. (10)

Poloha středů sloupků a otvorů stolic byla znovu  nezávisle
zaměřena z pilíře 5, opět s orientací na cílový znak pilíře 1.
Rozdíly v souřadnicích identických bodů, dosahující hodnot
2sy = 1,6 mm a 2sx = 2,4 mm, byly zřejmě způsobeny určitou
nestabilitou bodů vytyčovací přímky. V každém z obou po-
stupů však byly všechny body měřeny pouze z jednoho sta-
noviska, takže jejich vzájemný geometrický vztah nebyl
dotčen. Možný posun a stočení celého přípravku vzhledem
k okolí byl nepodstatný a zanedbatelný. Ze souřadnic sloup-
ků stolice byly vypočteny délky a porovnány s projektem.
Průměrný rozdíl

δ1 = +0,1 mm. (11)

Kontrolní přípravek byl obdobně vytyčen a kontrolován
z pilíře 3 s orientací na pilíř 1. Výsledné charakteristiky
přesnosti:

3sy = 0,5 mm,
3sx = 0,4 mm, (12)
3sp = 0,6 mm,
δ2 = –0,1 mm.

Hodnoty (10), (12) s rezervou vyhovují kritériím (2) a (3).
Pro úhlová měření na obou přípravcích byla vypočtena
empirická směrodatná odchylka

sω = 1 mgon, (13)

odpovídající apriorním rozborům přesnosti.
Závěrem byl určen rozdíl projektovaných a ze souřadnic

vypočtených (pro překážky přímo neměřitelných) vzdále-
ností dvojice patních bodů kontrolního přípravku

δLM = –3 mm. (14)

Mezní chyba, vyvozená z (2), 

δmet LM = 3,5 mm. (15)

Při lineárním sčítání chyb, používaném ve strojírenských
rozborech přesnosti pro dvojici prvků, vzroste kritérium
(15) na hodnotu 5 mm. Rakouský odběratel po odstranění
překážek v hale provedl při přejímce přímé elektronické mě-
ření vzdálenosti patních bodů, udávaný rozdíl δLM = –2 mm.
Požadovaná přesnost vytyčení tedy byla dodržena.

Článek byl napsán v rámci výzkumného záměru
J 21000001.
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Hánek, P.: Geodetical Alignment of Jigs for the
Production of Segment Steel Roof Trusses

This paper describes geodetical works on laying-out of

assembly and control jigs for the production of welded

steel roof trusses which have an annulus shape, a span of

73 m and a camber of 13 m. The limit variations ranged

in the order of a few millimetres. 

Hánek, P.: Geodätische Absteckung von  Mitteln zur
Fertigung von Dachträgern

Der Artikel beschreibt die mit der Absteckung von
Montage- und Kontrollmitteln zur Fertigung ge-
schweißter Stahldachträger in Kreisringform mit einer
Spannweite von 73 m und einer Stichhöhe von 13 m
verbundenen Arbeiten. Die äußersten Abweichungen
bewegten sich in der Größenordnung von einigen
Millimetern.

Geotechnical Problems with Man-Made 
and Man Influenced Grounds

25.–28. srpna 2003
Kongresové centrum, Praha

Koncem srpna se v Praze na třinácté evropské konferenci mechaniky zemin a geotechnického inženýrství sejdou
mezinárodní odborníci, aby na nejvyšší úrovni projednali otázky, které jsou v popředí zájmu nejen dané profese,
ale i širší veřejnosti. 

Témata
– bezpečné ukládání odpadů ve formě skládek, odkališ�, úložiš� včetně jaderného odpadu, a to nejen z pohledu

mezních stavů těchto nových konstrukcí, ale především z pohledu vlivu na životní prostředí
– průzkum a sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody – řešení starých ekologických zátěží
– výstavba na pozemcích dříve dotčených lidskou činností či na pozemcích z antropogenních uloženin, tzv. brown-

fileds
– založení nových objektů v husté městské zástavbě s širokým dopadem na okolní prostředí
– realizace geotechnických konstrukcí a staveb v centrech měst – metro, tunely, podzemní kolektory, transportní 

infrastruktura 
– mezinárodní spolupráce v dané oblasti – projekty podpořené EC, NATO, Evropskou bankou pro rozvoj

Volba tématu, atraktivnost města a podpora ze strany ČVUT, Fakulty stavební ČVUT, profesních organizací
ČSSI, ČKAIT, primátora Prahy i ministerstev – MŽP, MPO, MMR – napomohly výběru Prahy v tajném hlasování
ISSMGE v Amsterodamu v roce 1999. Sejde se zde nejen vedení Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a
geotechnické inženýrství (ISSMGE), ale i reprezentanti národních společností. V Pražském kongresovém centru se
očekává na 600 účastníků z celého světa, pro něž je kromě odborného programu, pracovních setkání a diskuzí
připravena řada exkurzí na nejzajímavější stavby.

www.ecsmge2003.cz
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�veletrhy

BauFach 2003
6. – 9. listopadu 2003
Lipsko

Výstaviště v Lipsku je považováno za nejstarší na světě –
a zároveň za jedno z nejmladších a nejmodernějších. Teprve
roku 1996 byl otevřen futuristicky vyhlížející výstavní areál,
který fascinuje architekturou z ocele a skla, symbolizující
transparenci a otevřenost světu. Jeho výstavba byla jedním
z největších investičních projektů v nových spolkových
zemích. Rozhodující ovšem nebyla přestavba výstaviště
sama o sobě, ale razantní sanace a modernizace celého
regionu Lipsko. To, co bylo vytvořeno, je výsledkem
dlouhodobých zkušeností a představuje symbiózu tradice
s budoucností. Patří k úspěšným příkladům východoněmec-
kého rozvoje po sjednocení Německa v roce 1990. V průbě-
hu pouhých jedenácti let byla obnovena veškerá infrastruk-
tura, tj. rozšířeno letiště a kolejová i silniční sí�, provedeny
plošné rozvody optických kabelů, zřízeno supermoderní
Media-City, přilákány průmyslové závody i podniky služeb
a postaveny moderní podnikatelské i bytové nemovitosti.
Ve stejné době se podařilo sanovat přes 80 % historického
starého města.  Přestože v současnosti převládá po staveb-
ním boomu nabídka kancelářských ploch a bytů nad po-
ptávkou, realitní experti předpovídají jejich nedostatek. Po
usídlení automobilových gigantů BMW, Porsche a

Mercedes přestala být lokalita Lipska „dobrým tipem“ mezi
znalci a stala se v celoněmeckém měřítku nepřehlédnutel-
ným hospodářským centrem s perspektivním potenciálem.

Lipské výstaviště nyní stabilizuje svou obchodní činnost
v několika oblastech – rozvíjí osvědčená témata, vytváří
nové veletrhy jako odraz rozvoje nových oborů a souběžně
rozšiřuje pořádání kongresů. Úspěšnými tématy jsou mimo
jiné auto a doprava, stavebnictví a ochrana památek, životní
prostředí, lékařství a spotřební zboží. Nový areál výstaviště
integruje jedno z nejmodernějších kongresových center
světa. 

Jednou z nejnavštěvovanějších akcí lipského výstaviště je
mezinárodní odborný veletrh Baufach. Počátkem září se
opět stane místem setkání  západoevropských vystavovatelů
s kolegy z České republiky a dalších zemí střední a východ-
ní Evropy. Spektrum nabídky sahá od stavebních hmot, dílů
a prvků až k hotovým domům, strojům a přístrojům. Další
těžiště tvoří zvláštní přehlídky vývoje v oblasti stavební
informatiky a možnosti využití obnovitelných druhů ener-
gie. Způsobům zpracování a použití dřeva, strojům na jeho
zpracování, vnitřní výstavbě a informacím o novinkách
v oboru je věnována speciální sekce „HolzTec“.

Informace: 
SEPP International, s. r. o., výhradní zastoupení Leipziger Messe pro ČR, tel.: 222 734 483, fax: 222 734 482, 

e-mail: info@seppint.cz, www.baufach.de
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�konference

ČVUT v evropském výzkumném 
a vzdělávacím prostoru
22. – 23. září 2003
Praha, Masarykova kolej ČVUT

Česká republika by se měla v příštím roce stát plno-
právným členem Evropské unie a již nyní je zapojena v řadě
programů, jež z ní činí součást evropského výzkumného a
vzdělávacího prostoru. Prudké změny ekonomického a
sociálního klimatu nás staví na rozcestí, z něhož vede jedna
cesta k našemu návratu mezi vyspělé demokratické státy,
druhá k setrvávání na okraji Evropy jako zásobárna levných
pracovních sil a výrobní základna pro nepříliš kompliko-
vané produkty a technologie. Vysoké školy, zejména tech-
nické univerzity, mají v probíhajících společenských pro-
cesech úlohu, jejíž význam není v současné době doceněn a
které si ani ony samy nejsou vždy vědomy. Konference si
klade za cíl za účasti členů akademické obce a pozvaných
hostí shrnout poznatky a názory na další směry rozvoje
ČVUT v tomto převratném období, poskytnout co nejširší
podklady pro analýzu stavu a perspektiv ČVUT, z níž
vyplynou doporučení pro optimalizaci chování školy
v měnících se společenských podmínkách rozšiřující se
Evropy. Měla by tedy být orientována v časové ose výrazně
ve směru od současnosti k budoucnosti školy. Měla by

vyjádřit naše silné stránky a zabývat se tím, jak je využít
k dalšímu rozvoji školy, ale nezakrývat slabé stránky a
přinést podněty k jejich odstranění. Má připomenout příleži-
tosti, které poskytuje současná společnost, a její potřeby, ale
také odhalit rizika spojená s konáním a případným
nevyužitím nabízejících se příležitostí. Snahou je věnovat se
všem hlavním oblastem činnosti školy, v pedagogické i
výzkumné oblasti shrnout perspektivní obory, jež zde dosud
nejsou dostatečně rozvinuty nebo pokryty vůbec, a
navrhnout postupy, jak i v těchto oborech přivést ČVUT na
srovnatelnou světovou úroveň, vyjádřit realisticky potřeby
v oblasti přístrojového, prostorového i dalšího vybavení a
hledat možnosti jejich naplnění. Důležitou součást tematiky
konference tvoří interakce školy s vnějším světem, a� již
v rovině snahy o lepší přizpůsobení znalostí a schopností
absolventů potřebám praxe, přenosu výsledků vědecké
práce do průmyslové sféry, podpory inovací, malých a
středních firem, v nichž se uplatňují naši absolventi, nebo
v rovině spolupráce na rozsáhlých českých i mezinárodních
projektech.

Před konferencí bude vydán tištěný sborník jednostránkových abstraktů, který dostanou účastníci konference při registraci.
Úplné znění příspěvků bude publikováno po konferenci na  CD–ROM. 

Tematické okruhy
� pedagogická činnost (strukturované studium, student – aktivní partner ve výuce, nové trendy a netradiční formy výuky,

životní a studijní podmínky studentů)
� věda, výzkum a vývoj (vědecká práce – nedílná součást výchovy inženýra, 6. rámcový program EU a další mezinárodní

programy jako příležitost pro ČVUT, rozvoj vědeckého potenciálu ČVUT – projekty nových laboratoří a dalších vědec-
kých pracoviš�, inovace a transfer technologií, ochrana duševního vlastnictví) 

� spolupráce ČVUT na národní i mezinárodní úrovni (v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru, Boloňská
deklarace, mobilita zaměstnanců a studentů, zahraniční učitelé a studenti, regionální spolupráce, spolupráce s jinými uni-
verzitami, AV ČR a s průmyslem 

� společenské a materiální podmínky pro další rozvoj (aktivní politika zvyšování kvalifikace a sociálních podmínek pra-
covníků, problematika věkové struktury, aktuální i perspektivní finanční zdroje, prostorové rozšiřování – nutná podmín-
ka dalšího rozvoje) 

http://web.cvut.cz/ctu/development/konference
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�zprávy
V pražské ZOO vyrůstá evropská rarita – indonéský pavilon

Hodnota pavilonu, v němž najdou nový domov opice,
ještěři, ptactvo i ježura kuskus, se pohybuje okolo 158 mil.
Kč. Dokončen má být v září letošního roku, pro návštěvníky
však bude expozice otevřena až v roce 2004.

Celá stavba je konstrukčně velmi náročná, jelikož budova
hlavního pavilonu je vlastně elipsa, přesněji těleso rotačního
elipsoidu. Na atypické střeše z 25 příhradových postupně
svařovaných ocelových vazníků bude položena speciální
hliníková konstrukce a na ní tabule z dvojskel o rozměrech
2 x 2 m. Celková zasklená plocha je asi 2 000 m2. Vzepětí
konstrukce je 15 až 17 m.

Netradiční bude i interiér pavilonu. V několika výško-
vých úrovních budou vybudována čtyři jezírka, z nich ně-
která sladkovodní a jiná slaná. Propojením vzniknou malé
vodopády. Dokonalou iluzi tropů a subtropů s vlhkostí
vzduchu až 90 % kromě technického řešení pomohou
vytvořit jak umělé, tak pravé rostliny. Zeleň se bude vysky-
tovat i na střeše pavilonu. Dutinou umělých stromů
tvořených ocelovou konstrukcí povede topná spirála, takže
sedící zvířata budou mít maximální pohodu. Vytápěna bude
i střecha pavilonu a jeho stěny. Návštěvníci budou procházet
po lávce, kterou bude od teritoria stálých obyvatel oddělovat
vodní příkop.

Pavilon indonéské džungle je v České republice zcela
určitě raritou a podle informací lze obdobné zařízení najít
v Evropě jen ve Skotsku, a potom už jen v New Yorku.

Tisková informace
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