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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 3/2005

Souhrnné hodnocení teoretického 
a experimentálního výzkumu 

Karlova mostu v letech 1994 až 2004
1. část

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.1), doc. Ing. Vojtěch MENCL, CSc.2), 
doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.1), doc. RNDr. Miroslava GREGEROVÁ, CSc.3), 

RNDr. Pavel POSPÍŠIL, PhD.2), Ing. Tomáš ČEJKA, PhD.1), Ing. Radek ZIGLER 1), 
Ing. Eva BURGETOVÁ, CSc.1)

V letech 1994 až 2004 se uskutečnil teoretický a experi-
mentální výzkum zaměřený zejména na problematiku
vlivu nesilových účinků na kamennou konstrukci
Karlova mostu. Teoretický a experimentální výzkum
zahrnoval problematiku historické kamenné konstrukce
z hlediska mineralogického a petrografického, problema-
tiku degradačních procesů chemických a biochemických
a vliv těchto procesů na fyzikálně mechanické vlastnosti
stavebních materiálů Karlova mostu. Součástí tohoto
výzkumu bylo dlouhodobé sledování vlhkosti pískovco-
vých a arkózových kamenných bloků, sledování defor-
mací a přetváření kamenné mostní konstrukce. Zvláštní
pozornost byla věnována numerické analýze vlivu změny
teploty na namáhání a deformace kamenné mostní kon-
strukce a její interakce s výplňovými vrstvami tělesa
mostu, popř. vlivu některých konstrukčních úprav pro-
vedených v rámci opravy v letech 1967 až 1975. V rámci
numerických analýz byly posouzeny účinky vynucených
přetvoření způsobených poklesem, posunem, popř. nato-
čením základové spáry mostních pilířů způsobených po-
vodňovou vlnou. Na základě výsledků výzkumu a moni-
torování vlivu vnějšího prostředí na Karlův most byla
navržena koncepce opravy narušené kamenné mostní
konstrukce a metodika dlouhodobého sledování. V člán-
ku jsou shrnuty a zhodnoceny hlavní výsledky teoretic-
kých a výzkumných prací za uvedené období. 

1. Historický stavební vývoj, komparativní
materiálová analýza Karlova mostu 
a historických mostů z pozdně 
románského a gotického období

Stavba kamenného mostu Karlova byla ještě před dokončením
několikrát vážně poškozena – v roce 1359, 1367, pravděpodobně i
v roce 1370, 1373 a 1374. Rozsáhlé poškození dokončeného mostu
je zaznamenáno při velkých povodních v roce 1432, kdy byl pro-
tržen na třech místech. Mezi Staroměstskou mosteckou věží a
pilířem na Kampě se zřítilo osm mostních kleneb a zůstaly stát jen
pilíře č. 3, 4, 7, 8 a 10. Následně v roce 1496 podemletím a pokle-
sem pilíře č. 3 dochází ke zřícení přilehlých mostních polí. Oprava
trvala až do roku 1503. Most značně utrpěl i během třicetileté války.
Založení pilířů bylo poškozeno při povodních v roce 1655. Při po-
vodních v roce 1784 byly značně poškozeny tři pilíře a pět oblouků.
Příčinou bylo podemletí pilířů. Oprava trvala do roku 1788.
Protržením jezů nad ostrovem Štvanice (Velké Benátky) se snížila
staroměstská hladina Vltavy tak, že došlo k obnažení 12 zbytků
pilířů Juditina mostu nad hladinou řeky.

Při rozsáhlé povodni v září 1890 byla stržena tři klenbová most-
ní pole (pole V., VI. a VII.) a značně poškozeno pět mostních pilířů
(č. 4, 5, 6, 7 a 8). Rekonstrukce poškozených částí mostu byla zahá-
jena v srpnu 1891 nákladem 665 tis. korun a byla dokončena již
v listopadu 1892. Pilíře č. 7 a 8 byly založeny na kesonech a oblou-
ky vyklenuty z pískovcových kvádrů s odlehčujícími klenbami
podle návrhu prof. Velflíka. Odlehčující klenby byly provedeny i
nad pilíři. V letech 1902 až 1904 byla provedena „pneumatickým
způsobem“ sanace základů mostních pilířů (kesonový věnec, pilíře
č. 5, 6 a 9). Z obrázku 1a je patrné, že k nejčastějšímu narušení
Karlova mostu při povodních docházelo v jeho střední části vysta-
vené intenzivnímu proudění vzedmuté vody a podemílání pat most-

Obr. 1. Stavebně historický vývoj Karlova mostu
a) podle V. Mencla – 1994, b) založení mostních pilířů č. 1 (2), 3 (4, 7), 5 (6) a č. 8 

(podle dokumentace z roku 1905)

1) Fakulta stavební ČVUT,  2) Fakulta stavební VUT Brno,  3) Přírodovědecká fakulta MU Brno

Legenda:

– v letech 1902–1904 zabezpečení měl-
kých základů pilířů č. 3, 4 a 7 kesonový-
mi věnci tvořenými sedmi samostatnými
bloky vyústěnými na úroveň silurských
břidlic;

– v roce 1892 obnoveny základy mostních
pilířů č. 5 a 6 na kesonech. U pilíře č. 8
obnovená část narušeného pilíře při
povodni v roce 1784 založena na
pilotách v letech 1902–1904 sanace
věncem z kamenných bloků s uzavírací
betonovou deskou proměnné tlouš�ky.



ních pilířů, kterému jejich původní poměrně mělké založení na
skříních nebylo schopné delší dobu odolávat. 

K narušení kamenné mostní konstrukce docházelo podemletím
základů mostních pilířů, jejich následným nakloněním a sednutím,
provázeným narušením, a posléze zřícením přilehlých mostních
kleneb. Založení pilířů na kesonech a provedení kesonových věnců
v letech 1892 a 1902 až 1904 v této části mostu, spolu s opatřením
zabraňujícím hromadění předmětů před mostem, umožnily, že most
při srpnových povodních v roce 2002 odolal náporu více než stoleté
vody. 

V letech 1966 až 1975 byla provedena rozsáhlá oprava Karlova
mostu, při níž došlo k závažným zásahům do historické mostní
kamenné konstrukce a výplňových vrstev mostního tělesa. Hlavní
příčinou, která vyvolala tuto poslední velkou opravu, bylo vnikání
srážkové vody do vrstev mostního tělesa a kamenného zdiva kle-
neb. Krátce po jejím dokončení vznikla na mostní konstrukci řada
poruch, které byly zapříčiněny jak vadami vlastního provedení
rekonstrukce, tak vadami projektu rekonstrukce (zatékání do tělesa
mostu, vzedmutí nedilatované dlažby, vznik trhlin v ložné spáře
poprsních zdí). 

Z původní konstrukce Karlova mostu ze 14. století se zachovala
část mostu mezi Kampou a Malostranskou mosteckou věží a u Sta-
roměstské mostecké věže (mostní pole I.–III. a X.–XV.). Jednou
z příčin častých povodní a poškození mostu je značná nerovnoměr-
nost srážek povodí Vltavy (28 tis. km2) i zmenšení průtoční šířky
Vltavy mohutnými mostními pilíři.

Podle sond provedených v roce 1966 byla původní výplní pilířů
a nad klenbovými oblouky opuková rovnanina s vápennou maltou
ve vodorovných spárách. Na opukové rovnanině byla původně
uložena vrstva hlinitého násypu, mazaniny a lité jílové izolační
vrstvy. Konečnou úpravu tvořila kamenná dlažba uložená do hli-
nitého písku. Na rubové straně kamenných zděných klenbových
oblouků byla provedena izolační vrstva z jílu v tlouš�ce cca 30 mm.
Původní řešení zřetelně vymezovalo přenos zatížení z mostovky
prostřednictvím opukové rovnaniny, která při uvedené úpravě nepů-
sobí vodorovnými (rozpěrnými) tlaky na poprsní zdi a omezuje
mechanické účinky cyklických změn teploty a vlhkosti. Kamenná
dlažba s hliněnou výplní spár umožňovala volnou dilataci jed-
notlivých dlažebních bloků. V důsledku postupných úprav, prove-
dených zejména při velké opravě Karlova mostu (1966 až 1975),
byl vytvořen tužší, staticky odlišný systém s postupným nárůstem
trvalých přetvoření a trhlin. Opuková rovnanina byla v některých
polích částečně injektována cementovou směsí colcret, hlinité
násypy a mazanina nahrazeny podkladním betonem a železobetono-
vou deskou tlouš�ky 0,2 m, zakotvenou do poprsních zdí, a vrstvou
keramzitbetonu s povrchem upraveným pro položení hydroizo-
lačního povlaku z pásů sklobit (projektované řešení). Těžká žulová
dlažba byla původně položena bez dilatace do betonového lože.

V polích porušených při povodni v roce 1890 (pole V. až VII.)
bylo výplňové opukové zdivo nahrazeno vylehčovacími klenbami
podle návrhu prof. Velflíka.

Předmětem komparativní analýzy jsou historické mosty
z období pozdně románského a gotického, vymezeného
letopočty 1167 až 1406, tedy rokem založení Juditina mostu

a rokem úplného dokončení Karlova mostu v Praze. V tomto
období byly v Čechách postaveny významné kamenné mostní
stavby [Mencl]:

� Juditin most v Praze, vystavěný v letech 1167 až
1174, dosahoval délky 514 m a šířky 6,8 m. Pískovcové kru-
hové klenby o světlosti 7,4 m až 19 m byly vetknuty do
pilířů založených na dřevěných roštech [1], [2]. Zničen
povodní 3. 2. 1342;

� most v Písku, vystavěný kolem roku 1270, po četných
opravách zejména v letech 1768, 1825, 1941, 1998 se zása-
hy do nosné konstrukce a opravě po povodni v roce 2002 je
plně funkční. Je 111 m dlouhý a široký 6,5 m, základním
materiálem je žula; 

� most v Roudnici nad Labem, postavený v letech
1333 až 1340, byl zničen v roce 1634. Základy byly odkry-
ty při stavbě jezu a mostu v roce 1908 spolu s částí oblouku
při stavbě železniční trati [4];

� Karlův most v Praze, postavený v letech 1357 až
1406, je dlouhý je 515,7 m a široký 9,4 m. Pískovcové klen-
by o světlosti 16,6 m až 23,4 m byly díky mělkému založení
pilířů poškozeny povodněmi v letech 1432, 1496, 1784, 1890.
Poslední oprava byla v letech 1966 až 1975. 
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b) na rytině z 19. stol. je patrný rozdíl nivelety Juditina a Karlova mostu

a) b)

Pro obecné srovnání úrovně mostního stavitelství ve sle-
dovaném období lze uvést, že při výstavbě Juditina mostu
byly využity poznatky z výstavby mostu v Řezně v letech
1133 až 1146. Vliv francouzské mostní školy se uplatnil při
výstavbě mostu v Roudnici a Karlova mostu díky zkušenos-
tem stavitelů [6].

Při řešení byly údaje získané z historických (spisy profe-
sorů Velflíka, Koláře, Bechyně, Kloknera) i současných
podkladů srovnány s výsledky průzkumů a analýz prove-
dených v rámci výzkumných projektů od roku 1994. 

Rozhodujícím prvkem historických mostů z hlediska
jejich trvanlivosti byl způsob založení a ochrana základů
pilířů situovaných v řečišti. Ve sledovaném období je po
vzoru římských mostů užíváno zakládání na dřevěných
skříních spouštěných na upravené dno řečiště. Konstrukce
dřevěné základové skříně byla patrna při odkrytí základů
mostu v Roudnici [4]. Zbytky dřevěných skříní z Juditina
mostu byly nalezeny při bagrování dna Vltavy v roce 1965
[1] a destrukci pilířů Karlova mostu v roce 1890 v kombi-
naci s krátkými dřevěnými pilotami nebo kamennými záho-
zy (most v Řezně). K postupnému zatěžování skříní byla
mimo jiné užívána opotřebená mlýnská kola, která byla
vyměňována zpravidla po dvou letech provozu.V okolí
Prahy byla mlýnská kola (žernovy) o průměru 790 až
1 200 mm vyráběna z arkózového pískovce těženého
v Přílepech poblíž Rakovníka [14]. 

Obr. 2.  a) Karlův most v gotickém uspořádání,



Tento způsob založení doplněný krátkými dřevěnými
pilotami byl od doby římské s úspěchem využíván v hlini-
tých a jílovitých základových půdách, kde nahrazoval zákla-
dovou desku nebo tvořil průběžný rošt v půdorysu mostu
[5]. Rošt byl stabilizován pilotami (jehlami), jejichž užití
v základech římských chrámů popsal Vitruvius v 1. stol.
př. n. l. [3]. Při založení dřevěných skříní na štěrkových
vrstvách bylo nutno základovou spáru chránit proti vypla-
vení kamennými ochozy (most v Řezně) nebo dřevěným
opevněním kotveným krátkými pilotami, jak je patrno na
vyobrazení původní gotické podoby Karlova mostu z roku
1606 (obr. 2a) [2]. Při novodobých opravách byly užity
betonové věnce a kesonové základy [4] (obr. 1). 

Údržba ochranných konstrukcí základů v řečišti je sou-
částí trvalé a systematické péče o historické mosty. Pro bez-
pečnost mělkých základů v řečišti je důležitý tvar a situová-
ní mostních pilířů. Požadavek, aby při průtoku mostním
otvorem byla proudnice plynulá a nevznikalo víření ani nad-
měrné vzdouvání vody, nesplňují některé tvary mostních
pilířů (obr. 3). Z tohoto hlediska je hodnocení pilířů Karlova
mostu příznivé. Podle zkušeností je důležité při povodních
zachovat průtočný profil všech mostních polí a zamezit
jejich zanesení ledem nebo plovoucím materiálem, jak
prokazuje stržení Juditina mostu v zimním období a dvou
pilířů Karlova mostu v roce 1890 při zanesení tří mostních
polí.

Niveleta převáděné komunikace u mostu v Písku a někdej-
šího Juditina mostu kopírovala původní terén v okolí řeky.
Dokladem této výškové úrovně je založení románských
staveb Starého Města Pražského, které bylo často zaplavo-
váno a při vyšších úrovních hladiny byl přelit i Juditin most.
Obdobně i most v Písku byl přelit v roce 2002. 

Výšková úroveň mostovky Karlova mostu byla dána
zvýšenou úrovní ulic Starého Města Pražského navážkami
z výkopů hradebního příkopu od roku 1230. Do konce
13. stol. byl terén zvýšen až o 3 m, jak dokládají zasypané
průjezdy zachovaných románských domů (obr. 2) [8], a
niveleta mostovky Karlova mostu mohla být tedy převýšena
vůči Juditinu mostu o cca 4 m a most není ohrožen přelitím
velkých vod.

Lze předpokládat, že stavitelé vycházeli ze zkušeností ově-
řených provozem kamenných mostů a vyvodili závěry pro
jejich účelné konstrukční uspořádání. Příkladem jsou
doporučení pro výstavbu přelitých mostů, kdy mostní kon-
strukce má klást průtoku řeky odpor co nejmenší, a to i za
cenu destrukce nenosných částí mostu.

Stavitelé počítali nejen se stržením kamenných zábradlí,
ale i stržením poprsních zdí, nebo� tradiční doporučení pro
jejich výstavbu předpokládají volné uložení na klenbě a ne-
vyplnění styčných spár zdiva, což je důležité i z hlediska tep-

lotní dilatace mostní klenby. Z hlediska opravy přelitého
mostu bylo prvotní zachování pilířů a mostních kleneb.

O vývoji konstrukcí a názorů na stavební uspořádání
kamenných mostů svědčí poslední vydání technického
průvodce v roce 1951 (opravené vydání z roku 1930), ve
kterém prof. Kolář a prof. Klokner shrnují zkušenosti
z provozu historických i novodobých kamenných mostů
[9]. Nutno konstatovat, že dodržování doporučení o vytváře-
ní dilatačních spár v poprsních zdech a úpravě kamenné rov-
naniny nad klenbou, zejména při poslední opravě Karlova
mostu, by výrazně omezilo výskyt v rámci provedeného vý-
zkumu zjištěných poruch. V rámci výzkumu byla založena
databáze průzkumů a oprav od roku 1890.

Komparativní analýza historických kamenných mostů
přinesla poznatky pro monitorování, údržbu a opravy těchto
konstrukcí s důrazem na respektování konstrukčního a sta-
vebního uspořádání v době jejich vzniku. Dlouhodobé mo-
nitorování deformací a přetváření kamenné konstrukce
Karlova mostu přináší nezbytné poznatky pro numerickou
analýzu a modelování účinků jednotlivých vlivů a umož-
ňuje zvýšit spolehlivost budoucí opravy.

Výplňové konstrukce mezi poprsními zdmi přenášejí
zatížení na rub klenby pokud možno rovnoměrně při mi-
nimálním příčném tlaku na omezující poprsní zdi. Tomu
nejlépe vyhovuje kamenná rovnanina nalezená v rozdílných
formách v konstrukcích historických mostů. V původních
polích Karlova mostu je prokázána opuková rovnanina
zpevněná maltou  oddělená od poprsních zdí mezerou [13].
V důsledku oprav vozovkového souvrství a zatékání vody
jsou dnes mezery zaneseny se statickými důsledky na
poprsní zdi. Při opravě v roce 1890 byly v polích V. až VII.
zřízeny vylehčovací klenby snižující zatížení klenby,
umožňující větrání a odvodnění dutin mostu, což se na
degradaci kamenných materiálů kleneb příznivě neprojevilo
[7].

Dlážděná mostní vozovka byla prokázána u mostu
v Roudnici [11]. Kamenná dlažba s hliněnou výplní umož-
ňovala volnou dilataci jednotlivých dlažebních kostek a
vyloučila mechanické účinky cyklických změn teploty na
poprsní zdi. Novodobé dlažby položené do betonu bez
dilatačních spár vyvolávají silové působení na poprsní zdi.

Se zvětšováním rozpětí mostních kleneb vznikal problém
zachování stability vysokých poprsních zdí při působení
rozpěrných účinků výplňových konstrukcí a teplotní roz-
tažnosti. Pro zakotvení zdiva poprsní zdi na klenbu je
doporučeno užít kamenné hmoždinky nebo krátké ocelové
roubíky. 
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Obr. 3. Vliv tvaru
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Významné je doporučení o vytváření dilatačních spár po-
prsních zdí v místě klenbových patek ve formě nevyplněných
svislých spár v kamenném zdivu na celou výšku poprsní zdi
(obr. 4). 

Na historických mostech byly uplatněny konstrukční
zásady, aby povrchová voda a voda prosáklá do konstrukce
byla odvedena k výtokům [9]. Izolační vrstva, původně
jílová, byla zřizována na rubové ploše klenby, případně i na
rubových plochách poprsních zdí. Voda proniklá na povrch
izolace byla odváděna k patkám oblouku, kde volně vytéka-
la dilatační spárou nebo odpadní trubkou kolmou k lícní plo-
še klenby situovanou do ložné spáry mezi klenáky. Vývoj
mostních vozovek, zahrnující i hydroizolační vrstvu, je
vhodné u rekonstrukcí respektovat, současně však zachovat
funkci rubové izolace a odvedení vody z jejího povrchu.

V rámci komparativního materiálového výzkumu byly
srovnávány historické kamenné mostní konstrukce Karlova
mostu a mostu v Písku, Brandýse nad Labem a Litovli.
Spolu s uvedenými historickými mosty, které byly vybrány
pro srovnání v ČR, byly do přehledu zahrnuty historické
mostní konstrukce v Regensburgu a Avignonu.

Materiálově zcela odlišný je most v Písku, který je zbu-
dován z granitu. Vzhledem k tomu, že byl před nedávnem
zrekonstruován a při povodni v roce 2002 zcela zaplaven
Otavou, nebylo možno zhodnotit degradační procesy na
základě studia sekundárních minerálů. 

I přes tyto obtíže diplomová práce [M. Hudec, 2004],
orientovaná na odolnost granitů vůči působení vnějších fak-
torů degradace, prokázala, že ani několikanásobně opako-
vané periodické zatěžovací zkoušky (mrazuvzdornost, odol-
nost proti krystalizaci solí a další) nevedly k makroskopicky
zřetelným, ale pouze mikroskopicky (SEM) pozorovatel-
ným projevům degradace.

Most v Brandýse nad Labem (přes rameno Labe) je ve
srovnání s Karlovým mostem mnohem menší, ale mate-
riálově blízký. Je vystavěn z místního jemnozrnného pís-
kovce. Dalším rozdílem v porovnání s Karlovým mostem je
velmi malé zatížení vodní erozí řeky Labe, mnohem nižšími
imisemi agresivních polutantů a malou frekvencí dopravy.

Historický most v Litovli byl zčásti také nově rekon-
struován a původní stavební kámen včetně jeho odolnosti
vůči působení degradačních faktorů bylo možno studovat
pouze na pilířích. Most byl vystavěn z materiálů z blízkého
okolí, především karbonských drob a jemnozrnných kří-
dových pískovců. Vzájemným srovnáním odolnosti těchto
dvou materiálů bylo prokázáno, že mnohem odolnější jsou
droby.

Historicky srovnatelné zahraniční konstrukce jsou mosty
v Regensburgu a Avignonu. Most v Regensburgu je rovněž
vystavěn z různých typů místních pískovců, ale na rozdíl od
Karlova mostu je kratší (16 oblouků, 308 m), jeho oblouky
jsou menší a mostovka o 30 % užší (6,50 m). Pilíře mostu
jsou vzhledem k mnohem větší erozní síle proudu Dunaje
založeny mohutněji. Další jeho odlišností ve srovnání
s Karlovým mostem je způsob užívání. Do současné doby je
zde povolen provoz motorových vozidel včetně pravidel-
ných linek autobusů městské dopravy. Další výraznou odliš-
ností od Karlova mostu je jeho poničení na konci druhé svě-
tové války, kdy byla část mostu z důvodu obrany města
Regensburgu záměrně odstřelena. Most byl po válce rekon-
struován, ale nikoli do původní podoby, a nebyly použity
kvalitní materiály. Základní chemické složení eflorescentů
je velmi blízké eflorescentům Karlova mostu. Odlišnosti
jsou zjistitelné při detailním mineralogickém a krystalo-
grafickém studiu, kdy byla prokázána přítomnost stabil-
nějších forem síranů vápenatých (především sádrovce) a pří-
tomnost nitrosolí.

Známý historický most přes řeku Rhônu v Avignonu,
který by mohl být z hlediska měřítka srovnatelný s Karlovým
mostem (měl 22 oblouků a délku 900 m), byl budován
z písčitých vápenců až vápnitých pískovců, není zachován
v původní podobě do současnosti. Vzhledem k větší erozní
síle řeky Rhôny byl opakovaně, podobně jako Karlův most,
stržen povodněmi. Po velké povodni v 17. století byla větší
část mostu blíže erozního břehu stržena a most již nebyl
znovu obnoven (král Ludvík XIV. rozhodl most neobnovo-
vat). Zbylá část mostu slouží jako turistická atrakce pouze
pro pěší. Eflorescenty mostu v Avignonu jsou tvořeny
sádrovcem a nitrosolemi. Podobně jako v Regensburgu, ani
zde nebyly identifikovány sírany alkalických kovů. 

Rozdíly v chemickém složení eflorescentů Karlova mostu
proti mostům v Regensburgu a Avignonu jsou zejména
v proměnlivé přítomnosti méně stabilních až mobilních
(vodorozpustných) forem solí (především železnatých a
alkalických kovů, tzv. kamenců). Vzhledem k velké varia-
bilitě jak materiálů, tak i okolního prostředí, a značné setr-
vačnosti při krystalizaci těchto solí, nelze stanovit jedno-
značný trend nárůstu nebo poklesu obsahu těchto solí.
Jediným doposud hypotetickým trendem (množství dat není
dostatečné pro jednoznačnou verifikaci) je nárůst obsahu
nitrosolí jako eflorescentů na studovaných stavebních
kamenech Karlova mostu (tab. 7).

2. Výzkum chemické a biochemické
degradace

Relativně vysoké koncentrace solí v kvádrovém zdivu Karlova
mostu souvisí s dřívější aplikací halitu, a následně i karbamidu na
mostovku při odstraňování sněhu, a souvisí rovněž s působením
kyselých deš�ů, které přes porušenou hydroizolaci prosakují do
mostní konstrukce. Deš�ová voda obsahuje především zvýšenou
koncentraci oxidů síry, dusíku, amoniak a řadu dalších, především
organických látek (uhlovodíky, karboxylové kyseliny, dusíkaté
deriváty, halogenderiváty, celkem přes 200 sloučenin), které se
spolu s deš�ovou vodou vsakují do mostní konstrukce. Zde reagují
s hydráty vápníku, ale i s chloridy a dalšími solemi, které se dostá-
vají do tělesa mostu z posypových solí, používaných při rozmra-
zování vozovek. Celkové stárnutí (zasolení) zdiva se projevuje mj.
tak, že roste podíl vodorozpustných solí, zvyšuje se obsah hygro-
skopické vody, a tím stoupá i zamokření pískovcového kamene na
vnějším líci oblouků mostu. Na povrchu mostních oblouků z pís-
kovcového kamene ulpívají, v závislosti na vzdušné vlhkosti, větr-
ném proudění a orientaci vůči světovým stranám, pevné částice
(úlety z elektráren, průmyslových závodů, částečky hnojiv, pracho-
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Obr. 4. Dilatační spáry v poprsní zdi v místě klenbových patek
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vé částice nebo částice destruované horniny). Pevné částice spolu
s nově tvořenými minerály a buňkami mikroorganizmů vytvářejí
krustifikační kůru, která má významnou úlohu v procesu destrukce
pískovcového kamene.

Neustálé zvlhčování tělesa Karlova mostu dešti a kondenzací
vodních par poskytuje příznivé prostředí pro rozvoj společenstva
chemoorganotrofních a chemoautotrofních mikroorganizmů, které
se rozmnožuje na pevných i kapalných polutantech (oxidy NOx,
SO2, CO2, organická špína, prach, stopy umělých hnojiv, kapalné a
plynné uhlovodíky z automobilového provozu a topeniš�). Členy
společenstva jsou zejména sirné, nitrifikační a denitrifikační bak-
terie a velká skupina chemoorganotrofních bakterií. Organické a
anorganické kyseliny, produkované společenstvem mikroorga-
nizmů, spolupůsobí při biotickém a abiotickém přetváření minerál-
ní složky kamene na sekundární minerály (smíšené K a N kamence,
sádrovec CaSO4 · 2 H2O), které působí korozně na povrchové
vrstvy pískovcového kamene.

Výzkumné práce (do roku 2002) se zabývaly sondováním
a rozbory salinity a přítomnosti mikroflóry v jednotlivých
konstrukčních vrstvách Karlova mostu, výzkum v letech
2003–2004 se zaměřil zejména na plošné rozložení jed-
notlivých solí a skupin mikrobů ve vybraných obloucích
v závislosti na čase a ročním období. V rámci posledního
výzkumu byla provedena řada chemických a mikrobiolo-
gických analýz [Wasserbauer].

Cílem těchto fyzikálně chemických a mikrobiologických
analýz bylo získat detailnější pohled na dynamiku mikrob-
ních a chemických degradačních dějů, které probíhaly
v letech 2003 až 2004 na jednotlivých obloucích Karlova
mostu. K tomuto účelu byla na vybrané oblouky položena
myšlená sí� z 25 bodů, ve kterých byly provedeny odběry
povrchových krust. Takto získaný rozsáhlý soubor pokus-
ných dat umožnil nalézt místy až překvapující závislosti a
změny, které by při bodovém odběru zůstaly skryty (obr. 5). 

Při vzájemném porovnání výsledků v čase byla dobře
patrná velká variabilita naměřených hodnot, a to vzdor
tomu, že vzorky byly odebírány ze stále stejných míst.
Určitý podíl na této skutečnosti může mít místy odkapávají-

cí voda, která rozpuštěné soli odstraňuje z povrchu pískovco-
vého kamene, i velká pohyblivost solí dusíku, které mohou
kamenem velmi rychle migrovat. Rozhodující úlohu má však
zřejmě společenstvo mikroorganizmů, které, jak ukážeme
dále, se výrazně podílí na výrazných změnách v koncentraci
solných výkvětů i na tvorbě sekundárních minerálů.

V porovnání s rokem 1994 stoupl až do roku 2003 obsah
agresivních solí u III. a IV. oblouku  a částečně i u VI.
oblouku téměř ve všech místech povrchové vrstvy. Součas-
ně se zvyšoval i celkový počet chemoorganotrofní a che-
moautotrofní mikroflóry, zvláště autotrofních nitrifi-
kačních bakterií. Stále se zrychlující tendence vzestupu
koncentrace solí na povrchu pískovcových kamenů byla
zvláště dobře patrná u vzestupu salinity VI. oblouku až do
léta roku 2003. Výrazný byl zejména vzestup síranů a
dusičnanů (tab. 1).

Od únorového měření v roce 2004 nastala u některých
fyzikálních a chemických parametrů povrchových vrstev
pískovcových kamenů Karlova mostu výrazná změna.
Úroveň pH pat oblouků, která proti roku 1994 v roce 2003
poklesla místy až o 4,5 stupně (z 9,5 na 4), se počala vracet
k vyšším hodnotám a v roce 2004 již dosahovala na všech
sledovaných místech minimálně 5,5. Při vzájemném porov-
nání výsledků v čase byla dobře patrná velká variabilita na-
měřených hodnot ze vzorků, ketré byly odebírány ze stále
stejných míst (tab. 2). 

Velmi výraznou změnou prošla také koncentrace solí
dusíku (obr. 6). Obsah močoviny a amoniaku se od roku
2003 všeobecně snížil a již se nevrátil k původním hodno-
tám. Stejný průběh byl patrný i u dusitanů. Výrazný pokles
maxim byl zaznamenán i u dusičnanů, kde se průměrné hod-
noty v roce 2004 ustálily na dvoutřetinových až polovičních
hodnotách proti roku 2003 (tab. 3). Výjimku tvořil vzorek

D3, odebraný ze IV. oblou-
ku, který obsahoval 135 mg
NO3/g pískovce.

Mírný pokles v zimě 2004
(zmrzlý povrch pískovco-
vého kamene, přerušená do-
tace vlhkosti) a opětný slabý
vzestup v létě byl zazna-
menán i u chloridů. V tomto
případě však šlo spíše o ne-
pravidelné oscilace, kdy kon-
centrace chloridů většinou
nepřekračují 4 mg v 1 g pís-
kovce.

Naproti tomu stabilní se
jevila koncentrace síranů
(obr. 7). V jednotlivých pří-
padech bylo sice v roce 2004
dosaženo ještě vyššího maxi-
ma než v roce 2003 (III.
oblouk, lokalita B2, 110 mg

SO4/g pískovce), avšak průměrná koncentrace se v roce
2004 již příliš neměnila (tab. 4).

Vzestup maximálních hodnot (zvláště na VI. oblouku) byl
naopak dobře patrný u vápníku. Vyšší hodnoty volného

Ca2+ bezpochyby souvisejí
s trvalou přítomností síranů
(vznik CaSO4) i dusičnanů,
vznik Ca(NO3)2.

Kontrolní měření v listo-
padu 2004 potvrdila shora
uvedené trendy. Objevuje se
pozvolný vzestup síranů. Nej-
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Obr. 5. Schéma odběrových míst (virtuální sí� monitorovaných bodů)

Cl SO4 NO3 NO2 NH4 močovina

střed/2000 7 0,94     5,94 15,85 NT 0,021 0,44
střed/2003 7 2,42   80,00 84,00 0,12 0,160 0,56
střed/2004 7 1,67 118,00   6,60 0,01 0,100 0,06

Oblouk/rok
Úroveň 

pH
Koncentrace iontů solí a močoviny [mg/g pískovce]

Tab. 1. Vývoj salinity středu VI. oblouku Karlova mostu v letech 2000 až 2004 (léto)



vyšší průměrné koncentrace (41 až 61 mg/g) byly nalezeny
v souvislém pásu ve vrcholové partii III. a IV. oblouku
(obdoba roku 2003). Naopak pokračuje pozvolný pokles
koncentrace dusičnanů (maximální hodnoty poklesly z 90 mg/g
v roce 2003 na 21mg/g! na podzim 2004). Stagnují velmi
nízké hodnoty dusitanů a močoviny (pokles z cca 0,040
u dusitanů a 2,26 mg/g u močoviny v roce 2003 na 0,005
u dusitanů a 0,15 mg/g u močoviny, na podzim 2004, brány
v úvahu pouze maximální hodnoty). Objevuje se náznak
vzestupu u čpavku na III. a IV. oblouku (ojedinělý výskyt
0,5 mg NH4 v pozici IVC1 na IV. oblouku, jinak byly zazna-
menány pouze stopové hodnoty proti dřívější nule). Naopak
ve vrcholových partiích III. a IV. oblouku byl patrný souvis-
lý výskyt volného vápníku (14 až 33 mg Ca2+/g pískovce).

Výskyt mikrobů je podmíněn především vysokou vlhkostí
tělesa Karlova mostu (na povrchu místy přes 20 %, uvnitř
tělesa mostu až 32 % hm.), způsobenou zatékáním deště
přes porušenou hydroizolaci, a také množstvím přístupných
živin, které jsou vnášeny na povrch mostu deštěm a větrem. 

Jak ukázaly dřívější rozbory, chemoorganotrofní mikro-
organizmy rostly, v závislosti na přístupu kyslíku, většinou
do hloubky 2 až 5 cm, v hloubce 10 cm se jejich počet větši-
nou značně snížil. Hlavní složku biomasy černých patin
tvořily G+ mikrokoky spolu se zástupci rodu Bacillus a
Clostridium. Na spráškovaných pískovcích a arkózách se
nacházely tmavě pigmentované mikromycety z čeledi
Dematiaceae. Celkový počet mikromycet byl však velmi
malý. Pokud se plísně vyskytovaly, zaujímaly spíše středové
polohy (B, C, D) jednotlivých oblouků.

V povrchových a přípovrchových vrstvách kamenů se
dále nacházeli zástupci rodů Arthrobacter, Rhodococcus,
Comamonas, Pseudomonas, Corynebacterium, Alcaligenes,
Proteus, Streptomyces, Nocardia a některé dosud neidenti-
fikované formy bakterií a plísní. 

Zajímavé výsledky poskytly vrty do tělesa Karlova mostu
(2000). Na povrchu a až do hloubky cca 1 m převládaly
aerobní a mikroaerofilní kmeny. Stejná flóra se však vysky-
tovala i v hloubce 3 až 4,5 m, a to v podstatě ve všech
vrtech, které zasáhly tuto oblast (okolí vrtů nad touto úrovní
a pod ní bylo vždy sterilní). Nalezené mikrobní niky nemě-
ly žádný vztah k materiálovému složení pilířů (beton, ke-
ramzitbeton, železobeton, pískovec, opuková rovnanina,
malta). S průběhem vlhkosti výskyt flóry rovněž nekorelo-
val. Reálné vysvětlení tohoto jevu nebylo zatím nalezeno
(trhliny v pilířích?). Maxima chemoorganotrofních bakte-
rií v povrchových vrstvách pískovcového kamene byla po-
zorována v teplých obdobích roku a na podzim v roce 2004,
v zimním období byl výskyt těchto mikrobů relativně slabý. 

Zrcadlovou polohu proti chemoorganotrofním bakteriím,
co do časového rozložení, zaujímaly denitrifikační bakte-
rie. Maxima byla nalezena (zvláště u III. oblouku) převážně
v chladných obdobích roku, tedy i na podzim roku 2004,
v teplých obdobích byla jejich koncentrace nižší. Amonizač-
ní bakterie se vyskytovaly souvisle po celý rok 2003 a 2004.

Chemoautotrofní sirné a nitrifikační bakterie se větši-
nou objevovaly v nízkých koncentracích. Maximum sirných
bakterií bylo nalezeno v létě v roce 2003, další nástup
sirných bakterií byl nalezen až na podzim roku 2004. Slabý
nástup nitrifikačních bakterií se objevil až v létě a místy
zesílil na podzim roku 2004, což potvrzuje naše dlouholeté
výsledky, podle kterých tyto dvě skupiny bakterií většinou
váže antagonický vztah.

Pozoruhodné jsou i výsledky chemických rozborů vody
protékající odvodňovací trubkou na VI. oblouku (tab. 5).
Uvedené hodnoty nejlépe charakterizují značnou intenzitu
chemických, pravděpodobně i biologických procesů, které
v mostu stále probíhají.

Anomální výsledky získané při opakovaných rozborech
salinity povrchových vrstev oblouků Karlova mostu (soli
dusíku) lze do jisté míry objasnit právě z pohledu cyklic-
kých mikrobních procesů, které probíhaly a probíhají
v povrchových vrstvách pískovcového kamene, a to zřejmě
do jisté míry bez ohledu na lokální materiálové složení jed-
notlivých oblouků. Současně není možné pominout ani vliv
povodně v roku 2002. Především té je možné přičíst náhlý,
i když nesouvislý pokles pH sledovaných oblouků, přičemž
nejvýrazněji se tento efekt projevil u pH VI. a IV. oblouku
(vliv usazenin?). U těchto oblouků byla také pozorována
vysoká koncentrace indikačního substrátu močoviny, čás-
tečně i amoniaku, a to někdy i v souvislém pásu v pozici 1 a 5
(paty). Ve svém důsledku to znamená, že povrch pískovco-
vých kamenů byl pokryt vrstvou organického materiálu.
V následujícím období byly organické sloučeniny, včetně
močoviny, pravděpodobně vlivem chemoorganotrofní flóry
(urobakterie), postupně rozkládány za vzestupu pH až na
současné hodnoty 5,5 až 6, které již nejsou pro pískovcový
kámen tak škodlivé.

Výrazné ovlivnění salinity Karlova mostu mikrobními
procesy lze pozorovat zejména u solí dusíku. Nápadný a
trvalý pokles dusitanů je v dobrém souladu s nástupem psy-
chrofilních denitrifikačních bakterií v zimě 2004 a je v kore-
laci i s poklesem dusičnanů v tomtéž období (určitou úlohu
může mít přerušená dotace vlhkosti na zmrzlém povrchu).
Naopak pozvolný vzestup koncentrace dusičnanů v létě
2004 souhlasí s nástupem nitrifikačních bakterií. Lze se
proto domnívat, že na obloucích Karlova mostu funguje
uzavřený cyklus koloběhu dusíku podle schématu:
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VI.03 VI.04 XI.04

chloridy (Cl) 120 160 147

sírany (SO4) 285 246 257

dusičnany (NO3) 1 100 1 257 1 105

dusitany (NO2) 0,140 0,037 0,013

amoniak (NH4) 0,730 0,043 0,026

vápník (Ca) NT 970 1 130
močovina 0,3 0,0 0,0
pH 7,0 6,5 7,5

[mg/1 000 ml H2O] Iont, organická 
sloučenina

Tab. 5. Chemický rozbor vody (obr. 9 [12])

Celkové počty nitrifikačních bakterií dosahovaly ve vytékající vodě
hodnoty 105, celkové počty heterotrofní flóry (zástupci rodů
Bacillus, Arthrobacter, Pseudomonas, Corynebacterium, Clostri-
dium, Proteus, Streptomyces, Nocardia) se pohybovaly v letních
měsících okolo 102, v podzimním rozboru však stoupl celkový počet
až na 105. 

redukce dusitanů, 
dusičnanů,

tvorba amoniaku

Nitrobacteriaceae chemoorganotrofní 
bakterie

amonizace bílkovin, 
denitrifikace

oxidace NH3

na NO2 a NO3

oxidace NO2

na NO3

NO2 a NO3 akceptory 
vodíku

Nitrosomanas, 
Nitrosococcus, 

Nitrobacter, 
Nitrococcus

Nocardia, 
Arthrobacter 
Streptomyces, 
Pseudomonas

Pseudomonas, 
Micrococcus,  

Bacillus, 
Corynebacterium

oxidace sloučenin dusíku,  
tvorba dusitanů a dusičnanů

Poznámka: Tučně vytištěné rody byly identifikovány v pískovco-
vých kamenech Karlova mostu.
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Obr. 6. Koncentrace solí dusíku v povrchové 
vrstvě pískovcového kamene, 

VI. oblouk – střed, pata

Obr. 7. Koncentrace síranů v povrchové 
vrstvě pískovcového kamene, 

VI. oblouk – střed, pata

� Tab. 2. Vývoj hodnot pH na povrchu
pískovcových kamenů – oblouk III.,
IV., VI. a X. v období 2003–2004 
(znázorněno v polích virtuální sítě)

� Tab. 3. Vývoj hodnot dusičnanů na povrchu oblouků (III., IV., VI. a X.) v období 2003–2004
(znázorněno v polích virtuální sítě)

� Tab. 4. Vývoj hodnot síranů na povrchu oblouků (III., IV., VI. a X.) v období 2003–2004 
(znázorněno v polích virtuální sítě)

Legenda pro tab. 3 a 4



Pozorovaný pokles solí dusíku a močoviny nemusí být
trvalého rázu. V průběhu let 1994 až 2000 jsme zaznamenali
jak lokální pokles koncentrace dusičnanů, tak významný
pokles koncentrace močoviny. Rovněž celkový počet nitri-
fikační flóry výrazně kolísal [7], [12]. Je tedy pravděpodob-
né, že na pískovcových kamenech Karlova mostu probíhají
cyklické změny koncentrací solí dusíku v souladu s cyklicky
se opakujícími změnami aktivity nitrifikačních a denitri-
fikačních bakterií. 

Pro úplnost je nutné poznamenat, že i kyselé deště
obsahují sírany, a zvláště dusičnany. Podle namátkových
měření se koncentrace dusičnanů pohybují mezí 4 až 7 mg
NO3·l–1 deště. V současné době však neexistují, podle do-
stupné literatury, údaje, které by blíže objasnily možnosti
trvalejšího zachycení dusičnanů v pískovcovém kameni. Při
analýzách stavebního materiálu, získaného z řady vrtů do
oblouků a pilířů Karlova mostu [12], jsme podstatné zvýšení
koncentrace dusičnanů v jednotlivých profilech nenalezli.
Nelze ovšem zcela vyloučit, že vyšší koncentrace dusičnanů
mohou být shromážděny na povrchu odlehčovací klenby
mostních oblouků. Hlubší sondy do těchto lokalit však
nebylo možné uskutečnit.

Koncentrace síranů byly relativně stálé, i když i v tomto
případě můžeme, zvláště na VI. oblouku, sledovat pravdě-
podobný vliv povodně (VI. oblouk rok 2003). Vzestup
síranů na povrchu pískovcových kamenů Karlova mostu
v průběhu let 1994 až 2004 je způsoben stále ještě vysokou
koncentrací oxidů síry v ovzduší (spalování zejména sir-
natého uhlí). Sloučeniny síry se adsorbují na povrch pískov-
cového kamene a jsou převáděny abioticky či s biologickou
stimulací na sírany. Transformace oxidů síry souvisí s čin-
ností masivně přítomných chemoorganotrofních bakterií,
které produkují do kamene Karlova mostu organické ky-
seliny a aminokyseliny, jež chelatizací uvolňují z jílových
minerálů železo a mangan. Ionty obou prvků slouží jako ka-
talyzátory při abiotické transformaci oxidů síry (oxid siřičitý
přes oxid sírový). Železo se na pískovcovém kameni tvoří
rovněž abioticky ze vzdušného znečištění, které významně
ovlivňuje doprava a průmysl. Minerály, jako je pyrit,
limonit, glaukonit, jarosit, goethit, haematit, biotit, rovněž
obsahují železo, které při kyselých deštích nebo za přítom-
nosti organických kyselin migruje k povrchu kamene a
spoluvytváří tmavošedé až černé povlaky. Na obloucích
Karlova mostu jsme indikovali i chemoautotrofní sirné bak-
terie. S výjimkou léta roku 2003 a podzimu roku 2004 však
nepřesahovaly jejich počty 102. Předpokládáme proto, že do
tvorby sekundárních síranových minerálů zasahovaly pouze
omezeně.

Zajímavý průběh měla koncentrace solí v povrchových
vrstvách a v hloubce 100 mm (popř. 280 mm) stavebního
kamene (obr. 8 až obr. 10). V pískovcovém obložení
Karlova mostu s hloubkou většinou rychle klesala. Výjimku
však tvořily dusičnany, které se v pilířích č. 5 a 9 koncen-
trovaly většinou v hloubce 50 mm, naproti tomu ve vrcho-
lech V. a IX. oblouku již docházelo k rychlému poklesu.
U síranů nebyla takováto anomálie nalezena. Další sekun-
dární maximum bylo na pilířích č. 3 a 4 nalezeno v hloubce
cca 210 mm. Koncentrace obou solí zde opět vysoko
překračovaly hodnoty uváděné ve směrnici WTA 4-5-99
[26] jako vysoké (vznik vedlejších maxim je pravděpodob-
ně ovlivněn rychlostí dotace a odparu vody v jednotlivých
lokalitách). Je proto zřejmé, že i ve větších hloubkách
pískovcového kamene se mohou nacházet koncentrace solí
nebezpečné pro jeho stabilitu. 

Podle dosavadních výsledků abiotická transformace
oxidu siřičitého, případně s biologickou stimulací, význam-

ně převyšuje tvorbu síranů iniciovanou sirnými bakteriemi.
To může být také jedna z hlavních příčin, proč se v koncen-
traci síranů neprojevují významnější změny.

Vzestup iontů vápníku, a to jak ve vodě, která vytéká
z odvodňovací trubky na VI. oblouku, tak na povrchu
pískovcových kamenů Karlova mostu, souvisí s vysokou
koncentrací dusičnanů ve vytékající vodě (pravděpodobně
Ca(NO3)2) a s vysokými koncentracemi síranů na povrchu
kamene Karlova mostu (tvorba CaSO4). Objasnění příčin,
které vedly k tak výrazné kumulaci dusičnanů v protékající
vodě, je velmi obtížné. Jiný mechanizmus než biologická
transformace oxidů dusíku není podle dostupné literatury
znám.
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Obr. 8. Charakteristický průběh salinity (SO4) v povrchových vrstvách
a) V. oblouk,  b) IX. oblouk

a)

b)

Obr. 9. Charakteristický průběh salinity (NO3) v povrchových vrstvách
a) V. oblouk,  b) IX. oblouk

a)

b)



Vliv atmosférických polutantů, anorganických solí a
metabolitů mikroflóry je dobře patrný i na vývoji sekun-
dárních minerálů v pískovcích Karlova mostu v průběhu let
1994 až 2003 [7]. Z dosud uvedených výsledků je zřejmé, že
na vzniku některých sekundárních minerálů se mohou
podílet (mimo jiných zdrojů) i metabolity mikroflóry. Je to
zejména goethit (α – FeOOH) a hematit (α – Fe2O3), který
vzniká za interakce lišejníků a synergické bakteriální flóry.
Dále nitrokalit (KNO3) a nitronatrit (NaNO3), který se
vytváří za spolupůsobení nitrifikačních bakterií, a kaolinit
Al4/(OH3)Si4O10 za spolupůsobení chemoorganotrofní flóry
(komplexotvorné metabolické produkty kyselina citronová,
glukonová, š�avelová, fumarová aj.).

Částečně biologického původu mohou být minerály, které
obsahují v molekule skupinu SO4. Jejich vznik si lze před-
stavit následujícím způsobem. Oxid siřičitý (SO2) z ovzduší
je transformován abioticky či s biologickou stimulací
chemoorganotrofními bakteriemi na SO4 (komplexolýza
Fe2+, Fe3+ mikrobními metabolity). Vzniklá H2SO4 je trans-
portována pórovým systémem do kamene, kde reaguje
s nestabilními horninotvornými minerály výměnnou inte-
rakcí zejména s Ca, ale také s volně migrujícími alkáliemi
na K, Na, Mg a NH4 vodnaté sírany, které mohou krystali-
zovat na zárodečných centrech v pórovém systému i ve více
generacích. Při nižším pH pískovcového kamene, které bylo
při analýzách opakovaně nalezeno, a za přítomnosti volných
iontů Fe a K (vliv mikroflóry) může se, vzhledem k vlhké-
mu kameni Karlova mostu, vytvářet jarosit podle rovnice 

3 Fe3+ + K+ + 2 HSO4
– + 6 H2O → KFe3 [(SO4)2(OH)6] + 8H+.

Obdobně je možné uvažovat vznik amoniojarositu (NH4)Fe3
[(SO4)2(OH)6] a natrojarositu (NH4)Fe3 [(SO4)2(OH)6].
Všechny tři minerály, zvláště jarosit, byly na povrchu
pískovcových kamenů opakovaně nalezeny [12].

Krystalizační tlaky sekundárních síranů rostou v zá-
vislosti na drenáži, respiraci kamene a difúzním gradientu

jednak v místech náhlého zúžení pórů, jednak ve vyústění
makropórů v krustifikační kůře. Uvedené tlaky již dávají
předpoklady pro vytváření destrukčních trhlin v pískovco-
vém kameni. Ještě větší tlaky vznikají při hydrataci a rehy-
drataci sekundárních síranů, které mají ve struktuře krysta-
lickou vodu (např. při přijetí krystalické vody molekulou
CaSO4 za vzniku CaSO4·2H2O zvětší se objem molekuly na
130 %, což vytvoří tlak 111 MPa). V pórovém systému
kamene tak dochází periodicky k hydrataci a rehydrataci
minerálů za vzniku tlakového působení na pórový systém.
Vzniklé síly mohou být zpočátku kompenzovány pórovým
systémem. Po překročení pevnosti kamene dochází v místě
jejich působení k mechanickému poškození, a následně i
vzniku trhlin, jejichž tvar a orientace jsou závislé na druhu a
struktuře kamene.

Rovněž oxidy dusíku mají v korozi pískovcového kamene
významnou roli. Ve vlhkých depozitech Karlova mostu
ionty NO3 otvírají, rozpouštějí povrch pískovce za vzniku K
a Na ledků, a tím umožňují vstup dalších kapalných a plyn-
ných škodlivin do hlubších vrstev kamene.

3. Výzkum degradačních procesů kamenné
historické konstrukce ve vztahu 
k materiálové heterogenitě a časově
proměnným faktorům

Na základě teoretického a terénního studia lze k hlavním
degradačním faktorům, působícím na stavební kameny
Karlova mostu, řadit [Gregerová, Pospíšil]:

– změnu obsahu pórové vody stavebních materiálů
(vlhkosti);

– vytvoření koncentračního spádu v pórových roztocích,
a tím migraci rozpuštěných solí; 

– krystalizaci sekundárních minerálů v pórovém systému
při změně vlhkosti a teploty a v závislosti na vyplnění
pórů sekundárními minerály vyvozením krystalizač-
ních tlaků (tlak narůstá, až je pór zcela vyplněn); 

– kolísání teploty okolního prostředí a s tím spojené
změny teploty stavebních materiálů v rámci denního a
ročního cyklu; 

– exfoliaci povrchových částí jednotlivých druhů mate-
riálů; 

– biologické procesy;
– chemickou aktivitu mikroorganizmů způsobenou jejich

metabolickými procesy vedoucí k degradaci pojiva
pískovcových stavebních kamenů;

– chemické a fyzikální účinky kořenů vyšších rostlin
(zejména ve spárách mezi kamennými bloky a na
spárovou maltu).

� Kámen
Opakovaným a zásadním zjištěním, v rámci komparativních
petrografických studií, je prokázání značné materiálové
heterogenity v tělese Karlova mostu. Tato je způsobena
primárně použitými stavebními materiály různého druhu, a
následně výrazně prohloubena v rámci rekonstrukcí a oprav
spolu s různou mírou degradace. Z kvádrů stavebních
kamenů byly v rámci výzkumu identifikovány arkózovité
pískovce až arkózy, křemenné pískovce, křemeno-kaolini-
tové pískovce, železité pískovce, glaukonitové pískovce,
slepence a opuky. 

Významnou fyzikální vlastností, která podstatnou měrou
podmiňuje následný průběh degradačních procesů, je
pórovitost stavebních materiálů, která se s časem mění a
ovlivňuje jejich nasákavost. Stavební materiály, a tím i celé
konstrukce, mají určitou infiltrační kapacitu. Pro infiltraci
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Obr. 10. Koncentrace NO3 a SO4 v pískovcovém kameni 
v závislosti na hloubce vrtu

a) III. oblouk – pata,  b) IV. oblouk – pata

a)

b)



jsou ve stavebních kamenech (klasických sedimentech –
pískovcích s. l.) velmi příznivé podmínky. Materiály jsou
různé zrnitosti, s různou velikostí a distribucí pórů a jsou
mikrostrukturně inhomogenní.

Mikrostruktura pískovcového kamene je oslabena
vlivem krystalizačních tlaků (2 až 50 MPa [25]). Původní
kvádry lícového zdiva (tj. pískovce s. l.) použité v kon-
strukci Karlova mostu se v současné době liší karbonát-
-sulfátovým tmelem od primárních zdrojů pískovců s. l.
Bylo prokázáno, že do hloubky 1 až 2 mm se vyskytují sul-
fáty a pod nimi do hloubky max. 5 cm lze v pojivu identi-
fikovat kalcit (obr. 11 až obr. 16). 

Jednoznačným důkazem rozpouštění a vyplavování
dílčích složek stavebních materiálů v celé konstrukci
Karlova mostu je krystalizace eflorescentů na povrchu líc-
ního kvádrového zdiva. 

Charakter eflorescentů je odvozen z procesů chemické
přeměny materiálů. Nejčastějšími migrujícími solemi jsou
sírany, chloridy a dusičnany. V letech 1994 až 2004 stoupl
obsah agresivních solí u studovaných oblouků III., IV.
i VI. téměř ve všech místech povrchové vrstvy (obr. 6 až
obr. 10). Současně se zvyšoval i celkový počet chemoorga-
notrofní a chemoautotrofní mikroflóry, zvláště autotrofních
nitrifikačních bakterií. Stále se zrychlující tendence vze-
stupu koncentrace solí na povrchu pískovcových kamenů
byla zvláště dobře patrná u vzestupu salinity VI. oblouku až
do léta roku 2004. Výrazný byl zejména vzestup síranů a
dusičnanů. Pokles dusičnanů v roce 2004 mohl být způ-
soben denitrifikačními bakteriemi. 

Od roku 1994 po rok 2004 dochází v případě eflorescentů
k významným změnám. V roce 1994 se v degradovaných
kamenech původně vyskytovaly v různých formách bassanit
(CaSO4·1/2 H2O), sádrovec (CaSO4·2H2O), thénardit
(Na2SO4), mirabilit (Na2SO4·H20), thermonatrit (Na2CO3·
·H2O). Od roku 1994 dochází nejen k minerální změně v rám-
ci síranů, např. v roce 2000 byly identifikovány i další sírany,
jako je arcanit K2SO4 a mascagnit (NH4)2SO4, změnil se
podíl chloridů: halit (NaCl), sylvín (KCl), a zvýšil se podíl
nitrátů: nitrokalit (KNO3), nitronatrit (NaNO3) a močoviny,
které se často vyskytují jako směsi krystalů. Výrazně po-
klesl podíl pickeringitu, jarositu a halotrichitu [24]. V roce
2003 byl identifikován alunogen, jeho přítomnost byla v roce
2004 potvrzena. Příklad změny minerálního složení eflores-
centů ve studovaném bodě 5 C v III. oblouku a 3 D ve IV.
oblouku v období červenec 2003 až červen 2004 je uveden
na obr. 17.

O tom, že degradační procesy narušující strukturu
pískovců v povrchových partiích mají důsledek také na
změnu fyzikálně mechanických vlastností celého objemu
horninové hmoty kvádrového zdiva, svědčí hodnoty
pevnosti v tlaku uvedené v tab. 8.

Jednoznačně je prokázáno, že jak křemeno-kaolinitové
pískovce, tak arkózovité pískovce až arkózy, používané jako
původní stavební kámen nebo materiál pro opravy, mají
jako výchozí těžená surovina v lomu vyšší hodnoty pevnos-
ti v tlaku než stavební kameny kvádrového zdiva Karlova
mostu. V případě arkózovitých pískovců jsou však hodnoty

variabilní vzhledem k rozdílnému minerálnímu složení a
struktuře jak výchozí suroviny, tak i kvádrů. Rovněž výsled-
ky laboratorních analýz potvrzují výrazný vliv změny vlh-
kosti na pevnost kvádrového zdiva.

� Spojovací malta
Celková salinita pojiva ve spárách se neliší, vzhledem
k velkým migračním schopnostem vodorozpustných solí, od
salinity pískovcového kamene. Obdobně jako na celém
povrchu pískovcového obložení byly ve spárách pozoro-
vány silné výkyvy vlhkosti a koncentrace solí. V průběhu
systematického sledování spár na pilíři č. 12 a 13 byly
nejvyšší výkyvy SO4 nalezeny u spáry na pilíři č. 12, nej-
vyšší výkyvy NO3 u spáry na pilíři č. 13. 

Hydraulické malty, které jsou především v obloucích po
rekonstrukci v roce 1890, obsahují mikritický karbonát, tzn.
obsahují velmi jemná zrnka karbonátu, která jsou pro trans-
port vlhkosti nevhodná. Naopak, starší vápenné malty
obsahují krystalky karbonátu, které strukturu pojiva roztrhá-
vají a vznikají trhliny vhodné pro transport vlhkosti [24].

Shrnutí k části 2 a 3

� Koncentrace síranů zůstala i v roce 2004 na vysoké
úrovni. Absolutní maxima dosáhla v zimě 2004 hodnoty
127 mg/g pískovce, v létě 2004 pak 115 mg/g pískovce, což
je v souladu s absolutním maximem v roce 2003, a to
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těžená 
surovina

stavební kámen  
v konstrukci

křemeno-kaolinitový pískovec 6,1 9,5
železitý pískovec 6 11,1

Kámen
Nasákavost [% hm.]

Tab. 6. Porovnání nasákavosti pískovců původních lokalit 
a stavebních kamenů Karlova mostu 

Obr. 15. Struktura a minerální složení křemeno-kaolinitového
pískovce – stavebního kamene Karlova mostu 

s karbonát-sulfátovým tmelem
(Elektronová mikroskopie – Cameca SX 100, foto R. Čopjaková)

Obr. 16. Plošná distribuce Ca prokazující jeho přítomnost 
v karbonát-sulfátovém tmelu 

(Elektronová mikroskopie – Cameca SX 100, foto R. Čopjaková)
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Minerály
1994

Chemické složení
Minerály

1999
Chemické složení

Minerály
2003

Chemické složení
Minerály

2004
Chemické složení

opál SiO2·nH2O

bassanit 2CaSO4·H2O

sádrovec CaSO4·2H2O sádrovec CaSO4·2H2O sádrovec CaSO4·2H2O sádrovec CaSO4·2H2O

anhydrit CaSO4

mirabilit Na2SO4·10H2O

trona Na3(HCO3)(CO3)·2(H2O) trona Na3(HCO3)(CO3)·2(H2O)

sylvin KCl
halit NaCl halit NaCl halit NaCl

scawtit Ca6(Si3O9)2·CaCO3·2H2O scawtit Ca6(Si3O9)2·CaCO3·2H2O

jarosit KFe3 [(OH)6/(SO4 )2] jarosit KFe3 [(OH)6/(SO4)2] jarosit KFe3 [(OH)6/(SO4)2]

amonio 
jarosit

(NH4)Fe3(SO4)2(OH)6

natrojarosit NaFe3+
3(SO4)2(OH)6 natrojarosit NaFe3+

3(SO4)2(OH)6 natrojarosit NaFe3+
3(SO4)2(OH)6

nitrokalit 
(niter)

KNO3
nitrokalit 
(niter)

KNO3
nitrokalit 
(niter)

KNO3

nitronatrit 
(nitratin)

NaNO3
nitronatrit 
(nitratin)

NaNO3
nitronatrit 
(nitratin)

NaNO3

syngenit K2Ca[SO4]2·H2O

giniit Fe2+ Fe3+
4(PO4)4 (OH)2·2H2O

goethit FeOOH
kutnohorit CaMn(CO3)2

darapskit Na3(SO4)(NO3)·(H2O) darapskit Na3(SO4)(NO3)·(H2O) 

aphthitalit K2.25Na1.75(SO4)2 aphthitalit K2.25Na1.75(SO4)2 aphthitalit K2.25Na1.75(SO4)2 aphthitalit K2.25Na1.75(SO4)2

amarillit NaFe(SO4)2·6H2O

halotrichit Fe2+Al2(SO4)4·22(H2O)

pickeringit MgAl2(SO4)4·22(H2O) pickeringit MgAl2(SO4)4·22(H2O)

bílinit Fe2+Fe3+
2(SO4)4·22(H2O)

alunogen (Al2(SO4)3·17(H2O)) alunogen (Al2(SO4)3·17(H2O))

Tab. 7. Celkové změny  minerálního složení eflorescentů* v průběhu let 1994–2004

* Pokud v uvedeném roce není některý z minerálů uveden, nebyl mezi analyzovanými vzorky identifikován.

Léto 2003 Zima 2004 Léto 2004Oblouk,
místo

odběru

IV-4-D

III-5 C

krystaly trony
Na3(HCO3)(CO3)·2(H2O)

krystaly sádrovce a Na chloritu 
s jemným povlakem jílových 

minerálů 

krystaly sádrovce pokryté 
jílovými minerály 

detail jarositu – síranu K a Fe krystaly alunogenu krystaly sádrovce

Obr. 17. Postupná změna minerálního složení eflorescentů v ročním cyklu na vybraných odběrových místech III. a IV. oblouku Karlova mostu.
Výsledkem působení degradačních procesů na stavební kámen Karlova mostu je ve finální fázi porušení struktury pískovců s. l. a mechanický
rozpad hornin (stavebních kamenů). Nejintenzívněji se exfoliace projevuje na lícní straně pískovcových kvádrů s. l. (obr. 17 až obr. 19). 

(Cameca, foto R. Čopjaková)



120 mg/g pískovce. Takovéto hodnoty většinou výrazně
překračují údaje směrnice WTA 4-5-99 [26], která pro
vysoké zasolení sírany uvádí hodnotu 2,5 mg/g staviva.
Zatímco v polovině roku 2004 byly hodnoty SO4 nižší než
2,5 mg/g pískovce nalezeny na III. oblouku v pěti případech,
na IV. oblouku v sedmi případech a na VI. oblouku v jed-
nom místě, na podzim v roce 2004 stoupla již salinita na
všech sledovaných místech nad tuto hodnotu.

� Velmi výraznou změnou prošly koncentrace solí
dusíku. Výrazný pokles maxim byl zaznamenán u dusič-
nanů, kde se průměrné hodnoty v roce 2004 ustálily na
dvoutřetinových až polovičních hodnotách proti roku 2003.
Tento jev je možné s velkou pravděpodobností připsat akti-
vitě denitrifikačních bakterií, které byly na povrchu pískov-
ců opakovaně prokázány. 

� Vrty provedené na III. a IV. oblouku prokázaly, že
v hloubce 210 mm se vyskytují sekundární maxima SO4 a
NO3, která překračují koncentrace tolerované podle WTA
4-5-99 [26]. Je zřejmé, že i v hlubších vrstvách pískovco-
vého obložení Karlova mostu může docházet k porušení ho-
mogenity pískovcového kamene s následným odpadnutím
povrchových vrstev o tlouš�ce minimálně 100 mm. To je
také dobře patrné na oblouku nad Čertovkou.

� Úroveň pH pat oblouků, která proti roku 2003 klesla
v roce 2004 místy až o 4,5 stupně (z 9,5 na 4), se vrátila k
vyšším hodnotám a v letních měsících a na podzim roku
2004 dosáhla na všech sledovaných místech hodnoty mi-
nimálně 5,5 až 6. 

� Vzestup koncentrace iontů vápníku, a to jak ve vodě,
která vytéká z odvodňovací trubky na VI. oblouku, tak na
povrchu pískovcových kamenů Karlova mostu, zřejmě sou-
visí jak s vysokou koncentrací dusičnanů ve vytékající vodě
(pravděpodobně Ca(NO3)2), tak síranů na povrchu kamene
Karlova mostu (tvorba CaSO4). Přítomnost iontů Ca2+ zřej-
mě souvisí s pokračující degradací betonových vysprávek.

� Hydratační a krystalizační tlaky sekundárních solí
již vytvořily trhlinový systém, který ohrožuje stabilitu povr-
chových vrstev pískovcového kamene. Za blíže neurčené
časové období může dojít lokálně až ke kritickému stavu,
kdy z vnitřního líce oblouků začnou odpadat větší kamenné
části. Takovéto lokality byly již dříve nalezeny [13].

� Cyklické změny objemu sekundárních minerálů, a
tím vyvolané krystalizační tlaky, vedou k rupturnímu
porušení struktury stavebního kamene.

� Vlivem degradace pojiva, kde se vytváří asociace
sekundárních minerálů (sádrovec, ettringit, thaumasit aj.), a
vlivem zvýšené vlhkosti pískovců, ale i ostatních staviv,
dochází ke změně fyzikálně mechanických vlastností –
především ke snižování pevnosti v tlaku, a následně i ke sni-
žování koeficientu změknutí. 

� Prognóza průběhu chemických a biologických zne-
hodnocení vychází ze získaných poznatků. Vzhledem
k trvalému zvlhčení mostních oblouků Karlova mostu
deš�ovou vodou předpokládáme trvale vysokou hladinu
síranů, které budou vznikat s biotickou i abiotickou stimu-
lací a v čase proměnlivou, ale stále vysokou koncentraci
dusičnanů. Pokud bude opravena pouze svrchní konstrukční
vrstva mostovky, dojde k postupnému a dlouhodobému
snižování vlhkosti v celém objemu tělesa opukové rov-
naniny. Touto metodou se vyloučí vliv gravitační vody,
avšak účinky vody vázané v pórovém systému budou trvat i
nadále. Bude dlouhodobě docházet k migraci solí z míst
jejich vyšší koncentrace do míst s nižší koncentrací a k perio-
dické rekrystalizaci solí v pórovém systému. K a N
kamence, sádrovec, jarosit, thaumasit a další druhotné mine-
rály, které působí korozivně na povrchové vrstvy pískov-
cového kamene, budou velmi dlouho ohrožovat povrchové
vrstvy pískovcového kamene Karlova mostu.

� Výsledky dlouhodobého sledování a výsledky labora-
torních rozborů prokazují, že vnitřní vrstvy tělesa mostu
působí jako kolektor infiltrované srážkové vody a současně
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jednotlivá průměrná jednotlivá průměrná

B 1  Božanov 47,4

B 3  Božanov 33,9 40,8

N 1  Nučice 52,8 58,2

N 3  Nučice 31,9 70,3

N 5  Nučice 50,5 52,4

V1  Vyšehořovice 20,0 25,0 27,6 27,6 26,3 26,3 1,05

Z 1  K. Žehrovice 41,6 58

Z 3  K. Žehrovice 51,9 61,2

Z 5  K. Žehrovice 43,2 56,4

Zkušební 
těleso

Lokalita

Výchozí surovina Stavební kámen Karlova mostu

pevnost v tlaku [MPa] ukazatel 

změknutí* 

KZ c

nasyceném 
R c,n

vysušeném 
R c

nasyceném R c,n vysušeném R c

44,1 0,77

45,1  60,3 0,75

0,78

35,0

58,5

51,7 57,0

49,0

 45,6

33,9

55,4 70,2

Tab. 8. Pevnost v tlaku pískovce ve stavu nasyceném a vysušeném na tělesech o průměru 50 mm a ukazatel změknutí [Cikrle]

* Klesající hodnoty ukazatele změknutí dokumentují snižování pevnosti v tlaku (kvality) stavebního kamene při zvýšení vlhkosti.

min. max. SO4 min. SO4 max. NO3 min. NO3 max.

12 1,2   9,9 34,3 91,6   4,9     9,8
13 3,6 41,5 23,7 38,7 22,5 120,4

Pilíř
Vlhkost [%] Koncentrace solí [% hm.]

Tab. 9. Kolísání vlhkosti a salinity ve spárách na pilířích č. 12 a 13 (leden až duben 2004)



jako donátor minerálních fází, které sekundárně ovlivňují
strukturu a minerální složení nosných částí Karlova mostu.

� Vzhledem k materiálové heterogenitě a různému
stupni degradace jednotlivých kamenných kvádrů nelze
stanovit celkovou křivku degradace stavebních kamenů
Karlova mostu. Z dosažených výsledků analýz je však zřej-
mé, že míra degradace včetně dokumentovaného mechanic-
kého porušení povrchových částí kvádrů a dokumento-
vaného snížení hodnot pevností v tlaku vnitřních partií
směřuje k názoru, že dílčí stavební prvky konstrukce
Karlova mostu jsou významně poškozené. 

4. Výzkum vlhkosti kamenné konstrukce 
a výplňových vrstev 

V období od roku 1983 byla provedena řada měření
vlhkosti stavebních materiálů Karlova mostu. V roce 1969
prof. Bechyně [22] na základě provedených průzkumů
uvádí:

„Plněním průzkumu s dlouhodobým, soustavným pozoro-
váním stavby až do r. 1967, totiž prohlídkami v sondách,
měřením deformací vyvozovaných atmosférickými změnami,
sledováním změn šířek trhlin a prosakováním vody z kleneb,
bylo přesvědčivě zjištěno, že hlavní příčinou poruch pískov-
cového zdiva mostu bylo a je pouze vnikání srážkové vody
do mostu do vrstvy nad klenbami a zdiva kleneb. Tato voda
promáčí a nasycuje zdivo, zvláště pak hlinité vrstvy nad
klenbami, hromadí se v dutinách a odtud vniká do kleneb
způsobujíc urychlené zvětrávání kamenů méně odolných.“

Vlhkost výplňových vrstev tělesa mostu byla zjiš�ována
odběrem vzorků z kopaných nebo vrtaných sond (obr. 20).
Celkem bylo v období od roku 1983 do roku 2004 provede-
no 9 kopaných sond a 12 vrtaných sond. Výsledky labora-
torního měření hmotnostní vlhkosti jednotlivých materiálů
jsou graficky zpracovány na obr. 21 a v tab. 10.
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Obr. 20. Schéma kopaných a vrtaných sond do tělesa 
Karlova mostu v letech 1983–2004

Obr 21. Vlhkost výplňových materiálů tělesa mostu 
a) průběh vlhkosti z kopaných sond – 1983, 2002, 2004, b) průběh vlhkosti z jádrových vrtů

a) b)

84 % 96 %
pískovec nasycený solemi 3,9 5,6
soli sejmuté s povrchu mostu 5,3–7,7 7,3–14,5

Materiál
Relativní vlhkost vzduchu 

Tab. 10. Hmotnostní vlhkost pískovce a směsi solí sejmutých
s povrchu Karlova mostu v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu
[Wasserbauer]

Ze znázorněných průběhů vlhkosti (obr. 21) je patrná
vysoká až velmi vysoká vlhkost tělesa mostu, zvýšená
nasákavost (pórozita) jednotlivých materiálů a rozdílná
intenzita zatékání a množství sekundárních solí v jed-
notlivých obloucích mostu.

Kopané sondy umožnily podrobnější průzkum složení
výplňových vrstev tělesa mostu, jejich provedení odkrylo
některé konstrukční detaily. Extrémní hodnoty vlhkosti ve
výplňových materiálech mostního tělesa, stanovené z ode-
braných vzorků (gravimetrickou metodou) 6. 9. 2002
v sondě nad VIII. obloukem, činí:

– keramzitbeton 28,52 % hm.,
– opuka 9,32–19,38 %,
– pískovec 5,64–12,27 %,
– malta v opukové rovnanině 9,76–24,79 %.



V roce 2000 bylo z mostovky provedeno 12 jádrových
vrtů do tělesa mostu v obloucích III., VI., IX. a XIV.
(obr. 21). Materiálové vzorky se odebíraly rotačním jádro-
vým vrtáním ∅ 137 mm bez výplachu, aby mohla být
stanovena vlhkost a obsah vodorozpustných solí.

Hodnoty vlhkosti v jednotlivých vrstvách mostu byly
vysoké až velmi vysoké, místy byl vynesen materiál až
kašovité konzistence. V jednotlivých vrtech byla zjištěna
tato vlhkostní maxima:

– III. oblouk: v hloubce 2,5 až 2,7 m a 4 až 4,2 m jílovito-
písčité frakce dosahují vlhkosti 27 %, v hloub-
ce 5 m malta s úlomky opuky a vápence 35 %;

– VI. oblouk: vlhkost vrstev se pohybuje mezi 8 až 15 %;
– IX. oblouk: v hloubce 0,5 m má keramzitbeton vlhkost

31 %;

v hloubce 2,3 m a 6 m opuková rovnanina
s horizontálními vrstvami malty 24 %;

– XIV. oblouk: v hloubce 0,3 m dosahuje keramzitbeton
vlhkosti 32 %; v hloubce vrtu 2,5 m a 4 m
opuková rovnanina měla vlhkost 14 % hm.

Na obrázku 22 je znázorněn průběh vlhkosti v závislosti
na hloubce vrtu VJ2 a vizuálně pozorovatelné změny na
povrchu pískovcových bloků poprsní zdi v souladu se zjiště-
nou vlhkostí (III. oblouk). Na obrázku 23 je znázorněna
rozdílnost tlouš�ky a nepravidelnosti složení výplně tělesa
mostu.

Vlhkost kamenné mostní konstrukce byla zjiš�ována labo-
ratorně (gravimetrickou metodou) částečně ze vzorků z ode-
braných vývrtů, a převážně ze vzorků odebraných z povr-
chové vrstvy. Celkem bylo v roce 1994 provedeno 25
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a)

b)

Obr. 22. Závislost vlhkosti na hloubce
jádrového vrtu (VJ 2) v III. oblouku 

a) vlhkost stavebních materiálů stanovená
pomocí jádrových vrtů, 

b) vizuálně pozorovatelné projevy zvýšené
vlhkosti na povrchu poprsní zdi
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jádrových vrtů, které umožnily stanovit vlhkost do hloubky
100 mm, a v roce 2003 odběr ze 3 vrtů v VI. oblouku do
hloubky 400 mm a ze 3 vrtů v mostním XI. oblouku v roce
2004. Výsledky těchto měření jsou graficky zpracovány na
obr. 24. 

Z průběhu gradientu vlhkosti do hloubky pískovcových
kvádrů je patrný nárůst vlhkosti směrem do tělesa mostu,
který je způsobený převažující dotací vlhkosti, jejíž příčinou
je zatékání srážkové vody do tělesa mostu, ve srovnání
s ostatními zdroji vlhkosti pískovcových kvádrů. Intenzita

zatékání (dotace) srážkové vody do tělesa mostu je po délce
mostu (~500 m) rozdílná v závislosti na funkčnosti hydro-
izolačního systému.

Z důvodu minimálního narušení historické kamenné
mostní konstrukce se hlavní pozornost v rámci systema-
tického monitorování Karlova mostu soustředila na vyhod-
nocování vlhkosti povrchových vrstev v 25 průsečících
virtuální sítě položené na III., IV., X. (původní historické

klenby) a VI. (opravený
v r. 1891) líc mostní
klenby (obr. 5). Odběry
vzorků povrchových
vrstev se uskutečnily
v několika ročních ob-
dobích – 7/2003, 6/2004,
2/2004 a 11/2004. Tím
byly získány hodnoty
povrchové vlhkosti
umožňující částečně po-
soudit vliv ročního ob-
dobí na vlhkost pískov-
cových bloků (obr. 25).

Při analýze zjiště-
ných hodnot laborator-
ně stanovených hmot-
nostních vlhkostí je
nutné vzít v úvahu vý-
znamný vliv druhu a
stáří kamenných bloků,
hygroskopických vlast-
ností přítomných solí a
povrchovou sorpci. 

Nasákavost jednotlivých druhů pískovcových bloků
Karlova mostu se pohybuje v poměrně širokém rozmezí
3,4 až 11,85 % [Hošek, 1994], popř. 5,49 až 10,86 %
[Bouška, 2003], zjištěná z odebraných vývrtů. Nasákavost
nepoužitého božanovského pískovce odebraného z lomu
[21] byla stanovena v rozmezí 5,5 až 6,1 % hm. (tab. 6),
zatímco nasákavost u stejného druhu pískovce odebraného
ze VI. oblouku Karlova mostu byla stanovena v rozmezí
6,37 až 12,95 % hm. Nasákavost opuky je 13,1 % hm.
[Kotlík].
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Obr. 23. Tlouš�ka a skladba výplňových vrstev tělesa Karlova mostu

Obr. 24. Průběh
vlhkosti v pískov-
covém kvádru
v hloubkových
sondách 
(jádrové vývrty,
popř. odběr
vzorků z vývrtů)



Vzorky pískovce, popř. malty, byly odebírány z povrchu
spodního líce kamenných kleneb (III., IV., VI. a X. oblouk).
Měření povrchové vlhkosti pískovcových bloků a malty
bylo prováděno podle ČSN 72 2448 [27] gravimetrickou
metodou.

Oblouk III.
Povrchová vlhkost tohoto oblouku je nejvyšší ze všech 4 sle-

dovaných. Ve vrcholu klenebného oblouku dosahovala v roce 2003
ve spárách hodnot 13,5–15,1 %, v kameni 8,4–12,5 %, v roce 2004
ve spárách 12–20,6 % a v kameni 9,8–17,9 %. Průsak vody se míst-
ně projevuje výrony vody ze spár a trhlin (obr. 26). Při zimních
měřeních došlo k poklesu hodnot vlhkosti proti letním měřením.
Setrvalý stav velmi vysoké vlhkosti zůstává ve vrcholu oblouku
v rozsahu 11–15 %. Erozním působením deště na kamenné bloky na
krajích klenby je poznamenána velmi vysoká hodnota povrchové
vlhkosti v patě klenby (15 % v pozici 5A).

Oblouk IV.
Nejvyšší obsah povrchové vlhkosti v konstrukci byl zjištěn ve

vrcholu klenby na severní straně mostu, kde se hodnoty stanovené
při letním měření v roce 2003 a 2004 pohybují mezi 10,2–24,1 %.
Při zimním měření byly zjištěny hodnoty povrchové vlhkosti ve
vrcholu 10–13 % s maximem 15 %.

Oblouk VI.
Oblouk byl znovu postaven po povodni v roce 1890. Jeho vlhkost

je ze všech 4 sledovaných oblouků relativně nejnižší, hodnoty vlh-
kosti v celém oblouku jsou v rozsahu 1,1–10,4 %. Ve vrcholu oblou-
ku však byla zjištěna v létě 2003 lokální maxima povrchové vlhkosti
24 %, při zimním měření v horní části klenby 4 hodnoty povrchové
vlhkosti v rozsahu 11–12 %. V klenbě jsou proraženy dva otvory,
v nichž jsou osazeny trubky pro odvod vody z vnitřních vrstev mostu.

Oblouk X.
Ve vrcholu oblouku byly zjištěny velmi vysoké hodnoty povrchové

vlhkosti 10,8–14,8 %. V obou prostředních profilech 12,6–14,2 % a

15,6–22,9 %, hodnoty povrchových vlhkostí v zimním období klesly
na 11–14 %.

Oblouk XI.–XV.
Na těchto obloucích nad Kampou byla zjiš�ována povrchová

vlhkost kamene a spár odběry v pravidelných týdenních intervalech
v období leden a duben 2004. Extrémní hodnoty vlhkosti v rozsahu
25–42 % byly naměřeny na XIII. oblouku ve spáře zdiva s lokálním
výronem vody. 

Poznámka:
Vysoká vlhkost ve vrcholech klenby může být ovlivněna průsakem
vody do konstrukce v místě nevhodných detailů u vpustí a jejich
návaznosti na chrliče. Odvodnění povrchu mostu je situováno
v příčné ose kleneb – tedy v místech s vysokým obsahem vlhkosti na
spodním líci klenebních oblouků.

Na obrázku 27 a 28 je znázorněna povrchová vlhkost na
líci III. a X. klenbového oblouku a na obr. 29 na líci XI. až
XV. oblouku 

Vysoké hodnoty vlhkosti materiálů tělesa mostu, popř.
pískovcových bloků, ve srovnání s nasákavostí jsou způ-
sobeny změnou pórového systému v důsledku vymývání
rozpustných složek pojiva. Rozdíl pórových systémů jed-
notlivých druhů pískovce je značný. Minimální pórovitost
změřená na odebraných vzorcích byla 11,8 mm3·g –1, maxi-
mální 80,8 mm3·g–1. Laboratorní měření pevnostních
charakteristik, nasákavosti a porozity prokázalo, že čím
vyšší je pórozita, tím nižší je modul pružnosti a vyšší
nasákavost daného druhu pískovce. Rozdíl mezi pórozitou
vzorků z vnitřní strany od vrtu a z povrchové zóny prokázal,
že u většiny vzorků je degradace pískovce dosti značná
(obr. 11 a obr. 12) [Gregerová].

Specifickou příčinou závažných poruch pískovce je bobt-
nání jílových minerálů, které díky svému chemickému
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Obr. 25. a) Porovnání povrchové vlhkosti ve vrcholu III. mostního pole a intenzity měsíčního úhrnu srážek, 
b) porovnání množství průsaku vody mostním tělesem XI. oblouku a denního úhrnu srážek
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místa měření ve vrcholu III. oblouku

roční úhrn srážek v roce 2004 (ČHMÚ)

vlhkost zdiva ve vrcholu III. oblouku

měření průsaku vody mostním tělesem v XI. oblouku

denní úhrn srážek (ČHMÚ)



složení a prostorovému uspořádání molekul jsou schopny
vázat do mřížky vodu, a tak zvětšovat svůj objem za vzniku
destrukčních dilatačních trhlin. Podíl jílů u některých
pískovců je 10–15 %, arkózy mají obsah jílů podstatně vyšší
[Hošek].

Vliv sorpce (desorpce) popisuje rovnovážná vlhkost
materiálů v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu. Podle
[15] relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí od 35 do 100 %
odpovídá rovnovážná vlhkost pískovce v rozmezí 0,5 až
6 % hm., popř. vápenné malty v rozmezí 0,5 až 4 % hm.
Z tohoto hlediska může mít významný vliv na vlhkost povr-
chových vrstev při relativně rychlém vzrůstu (nebo poklesu)
vlhkosti (teploty) povrchová kondenzace. Teplota povrchů
masivních kamenných bloků (výšky 700 až 1 100 mm) není
schopná tento vzestup (pokles) sledovat dostatečně rychle, a
tím se může dostat pod (nebo nad) teplotu rosného bodu
okolního vzduchu. Výsledkem je kondenzace vodní páry
(nebo naopak difúze – desorpce) obsažené v okolním
vzduchu (v konstrukci). Důsledkem je zvýšení nebo snížení
vlhkosti povrchových vrstev. Vzhledem k výše uvedeným
hodnotám závislosti rovnovážné vlhkosti materiálů na rela-
tivní vlhkosti vzduchu lze předpokládat, že zejména nízké
hodnoty povrchové vlhkosti stanovené ze vzorků ode-
braných z povrchu pískovcových bloků, popř. spojovací
malty, mohou být ovlivněny v rozsahu až několika procent
(2 až 4 % hm.) v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
v období odběru a několika dnů před odběrem vzorků. 

Chemické analýzy vzorků odebraných z povrchu pískov-
cových kamenů dokládají přítomnost vodorozpustných
hygroskopických solí. Jde zejména o dusičnan amonný
(NH4NO3), dusičnan vápenatý Ca(NO3)2, chlorid vápenatý
CaCl2. Podle [16] se např. rovnovážná vlhkost cihel v závis-
losti na obsahu solí (2,9 až 10,7 % hm.) a relativní vlhkosti

vzduchu (65 až 97 %) pohybuje od 1 do 12,1 % hm.,
přičemž v případě nulového obsahu solí se v uvedeném
rozsahu relativní vlhkosti vzduchu pohybuje vlhkost cihly
od 0,1 do 0,3 % hm. (experimentálně ověřené hodnoty). Lze
tedy předpokládat, že obsah solí v pórovém systému a na
povrchu pískovcových bloků má významný vliv na obsah
vlhkosti a celoročně na vlhkostní režim v řádu několika pro-
cent hmotnostní vlhkosti. Při vysoké koncentraci solí nad
10 % hm. může zvýšení vlhkosti zasoleného pískovce dosa-
hovat více než 14 % hm. (tab. 10).

Shrnutí
� Monitorování kamenné konstrukce a výplňových

vrstev Karlova mostu prokázalo trvale zvýšenou až velmi
vysokou vlhkost těchto materiálů, která se pohybuje
v širokém rozmezí.

� Porovnání nasákavosti původních pískovců a nasáka-
vosti vzorků pískovců odebraných z Karlova mostu proka-
zuje (spolu s dalšími výzkumy – viz např. obr. 11 a obr. 12)
změnu pórového systému pískovcových bloků Karlova
mostu způsobenou postupným vyplavováním vodorozpust-
ných složek pojiva. Tento postupný ireverzibilní proces má
za následek zvýšení nasákavosti a postupné zhoršování vý-
znamných fyzikálně mechanických vlastností pískovcových
bloků až do jejich narušení.

� K hlavním zdrojům zvýšené až velmi vysoké vlhkosti
pískovcových bloků patří zatékání srážkové vody, ne-
funkční systém hydroizolace a odvodnění mostu a obsah hy-
groskopických solí v pórovém systému výplňových mate-
riálů mostního tělesa a kamenné konstrukce Karlova mostu,
a zejména v povrchových krustách. Vlhkostní režim povr-
chových vrstev pískovcových bloků může být v menším
rozsahu celoročně ovlivňován také sorpcí (desorpcí).

Části konstrukce a materiály zasažené průsakem vody
vykazují velmi vysokou vlhkost v rozmezí 15 až 25 %
s extrémy 30 až 40 % a hodnoty vlhkosti dosahují maxima
v závislosti na srážkovém úhrnu. V částech mostní kon-
strukce, kde nedochází k průsakům srážkové vody, vykazu-
jí materiály nízkou, popř. zvýšenou vlhkost v rozmezí 2 až
8 % s malými amplitudami. Obsah hmotnostní vlhkosti je
v těchto případech ovlivňován zejména salinitou, relativní
vlhkostí vzduchu, sorpcí (desorpcí) a povrchovou kondenzací.

� Zvýšená vlhkost pískovcových bloků je významný
faktor z hlediska biochemických, chemických a fyzikál-
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Obr. 30. Vliv usazování solí v pórovém systému na vznik 
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ních degradačních procesů historické kamenné mostní
konstrukce.

� Usazování solí v povrchových vrstvách a na povr-
chu pískovcových bloků (vytváření krust) má progresivní
vliv na narušování pískovcových bloků, k němuž přispívají
napětí způsobená hromaděním difundující vodní páry na
rozhraní vrstvy s vyšším difúzním odporem, napětí způ-
sobená změnou vlastností (modulu pružnosti, součinitelů
tepelné a vlhkostní roztažnosti v důsledku změny pórového
systému vyplněného usazenými solemi) povrchových vrstev
proti vnitřním vrstvám (obr. 30) a napětí vznikajícího při
hydrataci usazovaných solí. Konečným produktem těchto
procesů je narušení koheze na rozhraní této „fázové“ změny
a postupné odpadávání a rozpad povrchovým vrstev.

Příspěvek byl vypracován za podpory 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“.
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Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. – Gregerová,
M. – Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R. – Burgetová, E.:
Overall Assessment of Theoretical and Experimental
Investigation of Charles Bridge in 1994-2004, Part I

The theoretical and experimental investigation of
Charles Bridge, focused mainly on the impact of non-
force effects on the bridge stone structure, was
conducted from 1994 to 2004. The theoretical and
experimental research was concentrated on the explo-
ration of the historical stone structure with regard to
mineralogical and petrographic aspects, chemical and
biochemical degradation processes, as well as their
influence on physical and mechanical properties of the
building materials used in the bridge construction. The
described investigation was also aimed to monitor the
moisture of sandstone and arkosic stone blocks in a long
run, and to study deformations and strain of the stone
structure of the bridge. Special attention was paid to
numerical analysis of the temperature change effect on
the stress and deformation of the stone bridge structure,
and its interaction with the filling layers of the bridge
body, or the impact of some bridge modifications
performed in the reconstruction of 1967 – 1975. The
numerical analyses comprised an assessment of forced
strain caused by the drop, shift, or turning of the footing
bottom of the bridge piers as a result of a flood wave.
Based on the research outcomes, as well as the
monitoring of the influence of the external environment
on Charles Bridge, the concept of  the repair of the
damaged stone bridge structure and the methodology of
its long-term monitoring were designed. This paper
seeks to summarize and assess the main findings of
theoretical and experimental works completed in the
given period. 
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Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. – Gregerová,
M. – Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R. – Burgetová, E.:
Zusammenfassende Bewertung der theoretischen und
experimentellen Untersuchung der Karlsbrücke in den
Jahren 1994 bis 2004 – 1. Teil

In den Jahren 1994 bis 2004 wurde eine insbesondere
auf die Problematik des Einflusses lastfreier Ein-
wirkungen auf die steinerne Konstruktion gerichtete
theoretische und experimentelle Untersuchung der
Karlsbrücke durchgeführt. Die theoretische und experi-
mentelle Untersuchung behandelte die Problematik der
historischen Steinkonstruktion vom mineralogischen
und petrografischen Gesichtspunkt, die Problematik der
chemischen und biochemischen Zersetzungsprozesse
und den Einfluss dieser Prozesse auf die physikalisch-
mechanischen Eigenschaften der Baumaterialien der
Karlsbrücke. Bestandteil dieser Untersuchung war die
langzeitige Beobachtung der Feuchtigkeit der Sandstein-
und Arkose-Steinblöcke und die Beobachtung der Ver-
formungen der steinernen Brückenkonstruktion. Beson-

dere Aufmerksamkeit wurde einer numerischen Analyse
des Einflusses der Temperaturänderung auf die Bean-
spruchung und Verformung der steinernen Brücken-
konstruktion und ihre Interaktion mit den Füllschichten
des Brückenkörpers, bzw. dem Einfluss einiger kon-
struktiver Veränderungen im Rahmen der Reparatur in
den  Jahren 1967 bis 1975 gewidmet. Im Rahmen
numerischer Analysen wurden die Wirkungen der
durch das Absinken, die Verschiebung bzw. Verdrehung
der Fundamentsohle der Brückenpfeiler infolge der
Hochwasserwelle verursachten Zwangsverformungen
beurteilt. Auf Grund der Ergebnisse der Untersuchung
und Aufzeichnung des Einflusses der äußeren Umge-
bung auf die Karlsbrücke wurde eine Konzeption zur
Reparatur der beschädigten Brückenkonstruktion und
eine Methodik für die langfristige Beobachtung
entworfen. Im Artikel werden die hauptsächlichen
Ergebnisse der theoretischen und Untersuchungsarbei-
ten im genannten Zeitraum zusammengefasst und be-
wertet.
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�soutěž
Hala roku 2005

Letošní, již čtvrtý ročník soutěže, určené studentům
vysokých škol stavebního zaměření, proběhl v reprezenta-
tivních prostorách atria Fakulty stavební ČVUT v Praze
počátkem ledna. Studentskou soutěž pod záštitou děkana
fakulty a České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě vyhlašuje tradičně Katedra konstrukcí
pozemních staveb. 

Cílem je rozvíjet kreativní schopnosti a cit pro navrhování
nosných konstrukcí budov, předmětem je návrh a realizace
modelu nosné konstrukce halového objektu. Hodnotícím
kritériem je množství materiálu potřebné pro realizaci mo-
delu vyhovujícího daným geometrickým a statickým poža-
davkům.  

V letošním ročníku se soutěžilo ve dvou kategoriích,
lišících se typem použitého materiálu (dřevo, papír).
V každé kategorii byly vyhodnoceny i nejúspornější a
nejúnosnější modely. Novinkou byla divácká soutěž o nej-
lepší odhad únosnosti jednotlivých modelů. 

VÍTĚZOVÉ

� soutěž o nejlehčí konstrukci ze dřeva
Petr Koupený, Vladimír Špicar, František Tauchman

� soutěž o nejúspornější konstrukci ze dřeva
Tomáš Kadeřábek, Josef Havel, Petr Koupený

� soutěž o nejlehčí konstrukci z papíru
Milan Mlada, Jiří Bičiště, Milan Mlada

� soutěž o nejúspornější konstrukci z papíru
Milan Mlada, Jiří Bičiště, Miroslav Straka

Soutěž, o kterou je mezi studenty velký zájem, je nejen
společenskou událostí, příležitostí pro vzájemnou komu-
nikaci studentů a zástupců významných firem zabývajících
se projekcí, výrobou či realizací halových objektů, je přede-
vším příležitostí k ohodnocení úrovně znalostí studentů a
jejich schopnosti kreativně řešit zadaný úkol. 

Tisková informace
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Dostavba centrálního dvorce 
Národního tenisového centra Morava 

Ing. Daniel LEMÁK, PhD.
Ing. Roman KOIŠ

STATIKA Olomouc, s. r. o.

Ing. Jiří KOLBA 
STAVTES, Prostějov

Článek popisuje postupné zastřešování tribun centrál-
ního dvorce Národního tenisového centra Morava
v Prostějově, řešení nové tribuny a dodatečné posuvné
zastřešení samotného centrálního dvorce. Problematika
popisovaných konstrukcí je dána jednak hledáním
vhodné koncepce nově navrhovaných nosných kon-
strukcí v návaznosti na související objekty, jednak po-
stupným upřesňováním (rozšiřováním) požadavků in-
vestora na rozsah díla.

Úvod
V roce 2002 byla zpracována studie zastřešení dvou tri-

bun centrálního dvorce Národního tenisového centra Mora-
va v Prostějově podél delších stran kurtu a doplnění tribuny
nové. V jeho okolí jsou další objekty dispozičně omezující,
a tedy i vymezující, nově navrhované konstrukce. O zastře-
šení centrálního dvorce se v té době neuvažovalo. V letech
2002 a 2003 však vznesl investor požadavek na zastřešení
kurtu, které by umožnilo sportovní činnost i za nevhodných
klimatických podmínek. Problematika nebyla dána pouze
návrhem požadovaných konstrukcí, ale i řešením úprav a
zesílení hotových konstrukcí na jejich účinky. Součástí
konečného návrhu bylo vymezení podmínek pro používání
celého systému.

Konstrukce zastřešení tribun
Zastřešení tribun centrálního dvorce bylo vyřešeno jed-

notně pomocí hlavního ocelového trojbokého příhradového
vazníku umístněného přibližně nad podélnou osou střešní
plochy tribun. Výška vazníku byla zvolena 2,5 m, šířka 2 m.
Vazník probíhá okolo celého dvorce, půdorysně tedy tvoří
obdélník, jehož kratší strana má délku 27,3 m a delší 42,4 m.
Vazníky jsou v rozích uloženy na pylony tvořené ocelovou
prostorovou příhradovou konstrukcí čtvercového půdorysu

o délce strany 2 m. Všechny prvky vazníků a pylonů jsou
z kruhových trubek. Na vazníky jsou zavěšeny příčné nos-
níky kolmé na osu vazníku v rastru maximálně 3 m. Tvar
konstrukce zastřešení tribun je zřejmý z obr. 2.

Vnitřní síly, stabilita a vlastní tvary kmitání konstrukcí
tvořící zastřešení tribun byly analyzovány na prutových
modelech v programu NEXIS 32-50. Na střešní konstrukci
bylo uvažováno zatížení stálé krytinou, která je tvořena
trapézovým plechem, deskami z minerální vlny a střešními
hydroizolačními fóliemi. Nahodilé užitné zatížení o inten-
zitě 0,75 kN/m2 bylo uvažováno pro návrh podvěšených
nosníků. Zatížení sněhem bylo uvažováno pro I. sněhovou
oblast 0,5 kN/m2. Zatížení větrem bylo uvažováno pro 
III. větrnou oblast a terén typu B [4]. Maximální vertikální
deformace spodního pásu hlavního vazníku z numerického
modelu byla 68,7 mm, maximální horizontální deformace
vazníku 26,7 mm. Pro chování konstrukce bylo rozhodující
i torzní stočení vazníků dané zejména rozdílem mezi defor-
macemi obou spodních pásů, které sekundárně zvyšovalo
deformaci podvěšeného nosníku zastřešení tribuny.

Obr. 1. Konstrukce zastřešení tribun a dvorce

Obr. 2 Prostorový model
konstrukce zastřešení tribun

Obr. 3. Uložení vazníku na pylon před přivařením příruby
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Celá konstrukce byla navržena z oceli S235 JR. Spodní
pás hlavních vazníků byl vytvořen z trubek ∅ 178/5,6 až
298/11 podle namáhání příslušného vazníku, resp. pří-
slušného místa. Spodní pás vazníků byl po délce odstupňo-
ván v rámci montážních dílů. Horní pás je z trubek ∅ 140/5
až 273/8, výplet z trubek ∅ 140/5 až 159/6,3. Hlavní stojky
pylonů jsou z trubek ∅ 324/16. Každý ze sloupů pylonu je
k základové konstrukci kotven třemi lepenými kotvami
M24 z oceli 8.8 tmelem HIT-RE 500, hloubka osazení kotvy
450 mm. Tahová únosnost kotvy byla ověřena zkouškou. 

Příčné nosníky podvěšené pod hlavní vazníky jsou tvoře-
ny profilem IPE 220 u zastřešení nad tribunami T1 a T2 (při
označení tribun podle schématu na obr. 5) a nad tribunou T3
je tento prvek vytvořen ze 2 × U260 vzhledem k většímu
vyložení. Zavětrování ve střešní rovině je vytvořeno pomocí
úhelníků. 

Každý pylon je založen na základové patce o rozměrech
3,5 × 3,5 × 1,0 m, která je podporována 16 mikropilotami
délky 7 m s injektovaným kořenem délky 3 m. Mikropiloty
jsou se základovou patkou spřaženy tlakově tahovou hla-
vicí. Rozhodující pro návrh délky mikropilot byla tahová
únosnost celé skupiny.

Konstrukce nové tribuny
Ocelová a ocelobetonová konstrukce nové tribuny,

provázaná s konstrukcí zastřešení tribun, je částečně zavěše-
na do hlavního vazníku střechy. Připojení závěsu je rekti-
fikovatelné, takže po osazení stálých zatížení byla kon-
strukce rektifikována do roviny (obr. 4).

V hlavních prostorách byly navrženy železobetonové fili-
gránové stropní desky tlouš�ky 50 mm, celkové tlouš�ky
včetně monolitické nadbetonávky 120 mm, spřažené s oce-
lovou konstrukcí perforovanými lištami [5] (stropní desky
ochozů a stropní deska prostoru pro návštěvníky VIP).
V místech spojovacího krčku mezi původními tribunami a
novou tribunou byla vytvořena stropní ocelobetonová kon-
strukce z trapézových plechů jako ztraceného bednění
s přistřelenými spřahovacími kotvami HVB 95 (technologie
HILTI). Všechny spřažené ocelobetonové konstrukce byly
v montážním stavu podepírány. Stupně tribuny jsou železo-
betonové prefabrikované. Nová tribuna byla založena ploš-
ně na základových patkách a pásech na hutněném štěrkopís-
kovém polštáři.

Obr. 4. Konstrukce tribuny v době montáže

Obr. 5. Schéma 
zastřešení dvorce a tribun
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Zastřešení centrálního dvorce
Na začátku roku 2004 projevil investor přání vytvořit

posuvné zastřešení centrálního dvorce, které by umožnilo
při deštivém počasí zakrýt hrací plochu. Protože v době pro-
jektování a výstavby zastřešení tribun nebylo s tímto
přitížením uvažováno, byl nejprve podán předběžný návrh
konstrukce posuvné střechy. Po analýze účinků na již zho-
tovenou konstrukci byla stanovena důležitá podmínka
možného využití nově navrhované konstrukce posuvné
střechy pouze v době, kdy nehrozí její zatížení sněhem.

Zastřešení centrálního dvorce byla navrženo z devíti
obloukových segmentů, jejichž dispoziční rozmístnění je
vidět na obr. 5. Bylo samozřejmě důležité zajistit dostateč-
nou spolehlivost prvků existující konstrukce zastřešení, ale
neméně důležité bylo stanovení horizontální tuhosti celé
konstrukce a návrh prvků na její zvýšení. Horizontální
tuhost byla důležitá pro stabilitu navržených obloukových
segmentů posuvného zastřešení. Výsledkem analýzy byl
soubor požadavků na zesílení a úpravu dílčích prvků a styků
méně než rok staré konstrukce. Šlo zejména o zesílení ně-
kterých hlavních nosníků zastřešení tribuny, úpravu a
zesílení zavěšení hlavních nosníků na příhradové vazníky a
úpravy styků vybraných prvků zavětrování a vazniček.

Po návrhu zesílení konstrukce, kterým byla zajištěna její
dostatečná spolehlivost i vertikální tuhost, následoval návrh
nových konstrukcí posuvného zastřešení. Šlo mj. o návrh
vodítek pro segmenty střechy a návrh předepnutých lan v ro-
vině zastřešení. Pro každý segment bylo na existující kon-
strukci střechy osazeno jedno vodítko, tvořené čtvercovou
ocelovou trubkou 160 × 160 × 6 z oceli S355 J0. Vodítka jsou
na hlavní nosníky osazena přes plechy tlouš�ky 15 mm vy-
ztužené úhelníky. Plechy vynášející vodítka byly k hlavním
nosníkům po rektifikaci přivařeny. Podpůrné konstrukce
vodítek jsou z oceli S235 JR. Detaily uložení segmentů na
vodítka a na nosníky zastřešení jsou zřejmé z obr. 7.

Pro eliminaci horizontální deformace, a tím i celkového
namáhání existující konstrukce střechy od nově osazo-
vaných segmentů, byly osazeny předpínací prvky v liniích
mezi osami 4 a 5 a mezi osami 7 a 8 (linie jsou osově
vzdálené 18 m). V uvedené linii jsou vždy osazena dvě lana
Lp 15,5, předepnutá vždy na 75 kN.

Po návrhu nových konstrukcí pro zastřešení centrálního
dvorce byla z upřesněného numerického modelu stanovena
minimální horizontální tuhost střechy, která ovlivňuje sta-
bilitní analýzu segmentů střechy.

Konstrukce zastřešení centrálního dvorce je rozčleněna na
devět segmentů šířky 4,22 m s rozpětím od 18,9 do 21,3 m.
Světlost mezi nimi je 150 mm, vzepětí oblouku od 2,2 do
2,8 m, poloměr zakřivení oblouku cca 21 m. Krajní segmen-

ty jsou navíc opatřeny čely. Na každé vodítko jsou uloženy
přes dva vozíky, přičemž každý vozík má dvě hlavní koleč-
ka, namáhaná tlakem, a dvě kolečka vedlejší, navržená
zejména pro potlačení účinků podfouknutí konstrukce (a tím
vypadnutí segmentu z vodítek). Každé hlavní kolečko vozí-
ku je dimenzováno na extrémní sílu 55 kN. 

Ocelové konstrukce segmentů střechy byly navrženy
z oceli S235 JR a S355 J0 ze čtvercových trubek 100 × 4 a
100 × 6. S ocelí S355 J0 bylo uvažováno na podélných
prvcích segmentů střechy a na krajních příčných prvcích. Při
návrhu a posuzování byla uvažována vždy zatížení stálá a
zatížení sněhem a větrem. Zatížení sněhem bylo na segmen-
ty uvažováno i přesto, že teoreticky budou sněhem zatíženy
pouze dva segmenty. Byly ověřeny vždy dva numerické
modely, jeden s tuhým a druhý s pružným podepřením
v horizontálním směru, které odpovídá horizontální tuhosti
konstrukce střechy tribun centrálního dvorce. Analýza kon-
strukce objektu byla provedena v programu NEXIS 32-3.50
firmy SCIA včetně posouzení únosnosti a použitelnosti jed-
notlivých prvků. Pro řešení konstrukce byla použita jak
lineární analýza (LA), tak geometricky nelineární analýza
(GNA) – přírůstková metoda Newtonova–Raphsonova. Při
použití GNA byly deformace o cca 10 % vyšší než z LA.
Celková vertikální deformace segmentu u numerického
modelu s pevnými podporami byla 5,3 mm, u modelu s pruž-
ným podepřením deformace 116,1 mm. Vzpěrné délky
prvků konstrukce byly stanoveny rovněž v programu
NEXIS 32-50 ze stabilitního výpočtu kritického násobku
zatížení, který způsobí ztrátu stability konstrukce, metodou
iterace podprostoru. Tvary vybočení a kritického násobku
zatížení byly převedeny na součinitele vzpěrných délek. 

Obr. 6. Pohled na segmenty zastřešení centrálního dvorce

Obr. 7. Detail uložení segmentů zastřešení dvorce 
na vodítka a na nosníky zastřešení tribuny

Obr. 8. Montáž segmentů zastřešení centrálního dvorce



STAVEBNÍ OBZOR 3/2005 87

V průběhu prací na zastřešení centrálního dvorce se po-
stupné zatěžování konstrukce zastřešení tribun monitorova-
lo. Na začátku, v průběhu jednotlivých etap a při ukončení
prací, se sledovaly celkové a dílčí deformace vybraných
bodů a porovnávaly se s chováním numerického modelu.
Tímto opatřením byla vyloučena možnost nesprávného před-
pokladu při numerickém modelování konstrukce. Monitoro-
vání bude probíhat i v průběhu užívání, při každoroční revizi.

Pro investora byla vypracována Provozní kniha s pod-
mínkami správného využívání a údržby předané konstrukce.
Je v ní uvedeno, mimo jiné, že segmenty je možno použít
pro zastřešení kurtu pouze v případě deště. Zastřešení cen-
trálního dvorce nesmí být použito v době možného zatížení
konstrukce sněhem. Jednotlivé segmenty jsou sice schopny
toto zatížení přenést, ale konstrukce zastřešení tribun (tedy
hlavní vazníky a příčné nosníky) účinky od segmentů
zatížených sněhem (v poloze zakrývající plochu kurtu) není
schopna spolehlivě přenést. V parkovací, tedy základní po-
loze, tj. v poloze, kdy segmenty nebudou zakrývat dvorec,
bude pět segmentů umístěno u vazníku nad novou tribunou
a čtyři segmenty u vazníku protilehlého. 

Základní údaje o stavbě 

Charakteristiky ocelové konstrukce zastřešení jsou zřejmé
z tab. 1, kde je uvedena hmotnost dílčích částí konstrukce
zastřešení. Lze z ní vyčíst i poměr mezi tíhou výchozí kon-
strukce zastřešení tribun a konstrukcí zastřešení dvorce
(danou jak tíhou jednotlivých segmentů, tak tíhou vodítek),
která přitížila výchozí konstrukci. Při zkušebním rozta-
hování (resp. zatahování) posuvné střechy nebyly sledovány
žádné dynamické rázy od pojezdu segmentů. Roztažení
(resp. zatažení) trvá 4 minuty a 50 sekund.

Investorem akce byl Tenisový klub – Občanské sdružení
Prostějov. V roce 2002 zpracoval Ateliér R ve spolupráci
s firmou STATIKA Olomouc studii, která kromě návrhu
nové tribuny centrálního dvorce a zastřešení tribun řešila
nové atrium před dvorcem, tiskové středisko a rozšíření
hotelové restaurace. Následovalo zpracování realizační
dokumentace nové tribuny a zastřešení tribun. Stavba byla
provedena v letech 2002 a 2003, generálním dodavatelem
byla Stavební společnost Navrátil, s. r. o., dodavatelem oce-
lové konstrukce firma DT výhybkárna a mostárna, a. s.
V roce 2004 zpracovala firma STATIKA Olomouc, s. r. o.,
a projekční kancelář STAVTES Prostějov projektovou
dokumentaci na posuvné zastřešení centrálního dvorce. Ve
stejném roce stavbu předal stejný generální dodavatel,
ocelovou konstrukci dodala firma Moravské montáže
Ostrava, podvozky a pohony segmentů střechy firma
TEVCO, s. r. o.
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Obr. 9. Numerický model
segmentu zastřešení dvorce

Prvek zastřešení [t]

pylony   32,7

vazníky   41,9

ostatní konstrukce zastřešení tribun   44,4

konstrukce zastřešení dvorce   31,8

celkem 153,8

Tab. 1. Tíha dílčích částí ocelové konstrukce zastřešení

Lemák, D. – Koiš, R. – Kolba, J.: Completion of the
Central Court of the National Tennis Centre Morava in
Prostějov

This article describes the roofing process of the stands,

the design of the new stand, and the additional sliding

roofing of the central court. The questions connected

with the described structures result from the search for

a suitable concept of the newly designed bearing

structures in relation to the neighbouring constructions,

and gradual detailing of the investor's demands on the

project scope. 

Lemák, D. – Koiš, R. – Kolba, J.: Fertigstellung des
Zentralplatzes des Nationalen Tenniszentrums Morava
in Prostějov

Der Artikel beschreibt die schrittweise Überdachung der
Tribünen, die Lösung der neuen Tribüne und die
nachträgliche aufschiebbare Überdachung des Zentral-
platzes selbst. Die Problematik der beschriebenen
Konstruktionen ist einerseits durch die Suche einer
geeigneten Konzeption der neu zu entwerfenden
Tragkonstruktionen in Anknüpfung an die anschließen-
den Objekte und des Weiteren durch die schrittweise
Präzisierung (Erweiterung) der Anforderungen des
Bauherrn an das Ausmaß des Werks gegeben.
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Porovnání kapacitní metody a mikrovlnné impulsní
metody při určení součinitele vlhkostní vodivosti 

Ing. Pavel TESÁREK
Ing. Jaroslav PAVLÍK

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

V článku jsou porovnány mikrovlnná impulsní metoda a
kapacitní metoda pro určení vlhkostních profilů a
součinitele vlhkostní vodivosti pro tři typické stavební
materiály – cementovou pastu, cihlu a pórobeton. Jsou
zde představeny i základní principy obou metod včetně
způsobu kalibrace. 

Úvod
Většina stavebních materiálů při kontaktu s vodou ztrácí

příznivé vlastnosti. Klasickým příkladem je ztráta pevnosti,
kdy mokrý materiál dosahuje až několikrát nižších charak-
teristik než materiál suchý. Voda obsažená v pórech může
v zimě zmrznout a v důsledku expanze způsobit trhliny
v materiálu, což se samozřejmě projeví i snížením pevnosti.
U tepelných vlastností je tomu obdobně. Šířící se vlhkost
negativně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti materiálů.
S rostoucí vlhkostí roste součinitel tepelné vodivosti, což
můžeme hodnotit jako negativní vliv. Nejviditelnějším
problémem spojeným s transportem kapalné vlhkosti jsou
skvrny na omítkách, které jsou většinou předzvěstí většího
problému uvnitř konstrukce. 

Vlhkost se šíří nejen vodorovně a svisle směrem dolů, ale
i vzhůru, a to díky kapilárním silám. Ve většině případů se
šíří ve více směrech, i když jeden může převládat. Obecně se
tedy pak hovoří o  šíření ve vodorovném směru, bez vlivu
gravitace, nebo ve svislém směru, kde již gravitace vliv má.
Rychlost šíření přímo závisí na vlastním materiálu a samot-
né konstrukci, ale i na okolních podmínkách – teplotě, rela-
tivní vlhkosti vzduchu atd. (obr. 1).

Jednou z možností, jak porovnat šíření vlhkosti, je

stanovení součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s–1]. Tento
součinitel se udává v závislosti na vlhkosti, a to bu
 hmot-

nostní [kgkg–1], nebo objemové [m3m–3]. S rostoucí vlhkostí
roste i jeho hodnota. V našich normách není stanoven a jeho
měření také není příliš časté na rozdíl od průměrné nebo 
orientační hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti udávané
ve stejných jednotkách. Jak již vyplývá z názvu, jde však
o jednu hodnotu, která by měla orientačně  stanovit chování
materiálu [1], [2]. Pro orientační porovnání tato jedna hod-
nota stačí, ale jestliže chceme vědět více o chování mate-
riálu, je výhodné znát celý průběh součinitele vlhkostní vo-
divosti v materiálu v závislosti na vlhkosti.

Součinitel vlhkostní vodivosti se většinou počítá na zákla-
dě vlhkostních profilů, které charakterizují v jednotlivých
časech rozložení vlhkosti v materiálu, resp. vzorku.
Vlhkostní profily jsou stanoveny při simulování jednoroz-
měrného transportu vlhkosti ve svislém nebo vodorovném
směru. Čelo jinak izolovaného vzorku je umístěno tak, aby
bylo v kontaktu s vodou. Během zvolených intervalů je pak
stanovena hodnota relativní vlhkosti v jednotlivých částech
vzorku v závislosti na čase. Ze získaných profilů je násled-
ně pomocí inverzní úlohy stanoven součinitel vlhkostní
vodivosti [3], [4].

Existuje mnoho metod pro určení obsahu vlhkosti. Ve
stavební fyzice se často používá metoda absorpce záření γ
[5], metoda NMR [6], kapacitní metoda [7], pozitronová
emisní tomografie [8], neutronová radiografie [9], mikro-
vlnná impulsní metoda [10] a také metoda TDR [11] původ-
ně používaná v půdních vědách.  

Materiály a vzorky
Pro měření součinitele vlhkostní vodivosti byly vybrány

typické porézní stavební materiály:
– cementová pasta vyrobená z cementu CEM I 32.5 R

(ENV 197-1, Horní Srní) a vody, vodní součinitel
w = 0,3, objemová hmotnost 1 910 kgm–3;

– cihla plná pálená klasického rozměru 290×140×65 mm
(cihelna Nebužely) s objemovou hmotností 1 720 kgm–3;

– pórobeton (Ytong – Laussig) s objemovou hmotností
650 kgm–3. 

Z každého materiálu bylo zhotoveno šest vzorků o rozmě-
rech 20 × 40 × 280–300 mm a až do začátku experimentu
volně uloženo v laboratorním prostředí (teplota 25 ˚C, prů-
měrná relativní vlhkost 50 %) do ustálení hmotnosti.

Experimentální uspořádání
Bylo vytvořeno tak, aby bylo simulováno jednorozměrné

vedení vlhkosti v horizontální poloze (obr. 2). Horizontální
poloha byla zvolena proto, abychom omezili vliv gravitace
při transportu vlhkosti. Sestava se skládá z komůrky s vis-
kózní houbou, která je přes nádobku s plovákem propojena
s válcem naplněným vodou. Plovák udržuje konstantní hla-

Obr. 1. Typický příklad šíření vlhkosti
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dinu vody níže, než je spodní hrana vzorku, a zajiš�uje kon-
tinuální tok. 

Stěny pláště vzorku rozměrů 20 × 40 × 280–300 mm byly
termofólií izolovány proti vodě a vlhkosti tak, aby zůstala
volná pouze jeho čela. Teplem z horkovzdušné pistole se
fólie postupně smrš�ovala až do stadia, kdy jej pevně obepí-
nala. Tím byl simulován jednorozměrný transport vody.
Takto upravený vzorek byl následně umístěn do komůrky
s viskózní houbou.

Experimentální metody
Prvním úkolem bylo pomocí kapacitní a mikrovlnné

impulsní metody stanovit vlhkostní profily pro jednotlivé
vzorky, tedy závislost hmotnostní vlhkosti u [kgkg–1] na
poloze [m] v příslušných časových úsecích. Hmotnostní
vlhkost byla určena pomocí standardní gravimetrické (váž-
kové) metody, obsah vlhkosti byl vypočten pomocí vztahu 

kde mv je hmotnost vlhkého vzorku, ms hmotnost suchého
vzorku. Pro větší názornost a přípravu dat pro další výpočty
byla získaná data upravena pomocí Boltzmannovy transfor-
mace λ podle vztahu 

kde x je poloha [m], t čas [s]. Podle tohoto vztahu jsme
transformovali získaná data vlhkosti pro všechny naměřené
časy.

Z takto upravených vlhkostních profilů byl posléze pomo-
cí Matanovy metody [3] vypočten řešením inverzní úlohy
vedení vlhkosti součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1]

v závislosti na hmotnostní vlhkosti vzorku u [kgkg–1]. Pro
ověření správnosti vypočítaných průběhů κ(u) byl využit
simulační program DELPHIN 4.4 [12], zpětně byly vypočí-
tány vlhkostní profily a porovnány s profily naměřenými
jednotlivými metodami.

�� Kapacitní metoda 
Metoda je založena na principu měření změny kapacity kon-
denzátoru, jehož dielektrikem je zkoumaný materiál. Měřicí
frekvence byla v rozsahu 250 až 350 KHz. K relativnímu
určení obsahu vlhkosti po délce vzorku byl použit kapacitní
senzor. Tato plošná sonda má tvar deskového kondenzátoru
rozměrů 20 × 40 mm [7]. Ve zvolených intervalech se při-
kládala na vzorek umístěný ve zvoleném uspořádání.

Měření se provádělo po délce vzorku od čela, které bylo
v kontaktu s vodou, každých 5 mm. Ve chvíli, kdy fronta
vlhkosti dosáhla přibližně poloviny délky vzorku, bylo
provedeno poslední čtení. Vzorek byl rozřezán na dílky po

10 mm a jejich skutečná vlhkost byla určena gravimetrickou
metodou. Kalibrační křivka byla vytvořena z výsledků
získaných gravimetrickou metodou a z posledního čtení
sondy. 

Kalibrační křivka pro jednotlivé materiály byla určena
z hodnot měření na třech vzorcích. Nejvhodnějším typem
funkce se ukázala logaritmická křivka. Vlhkostní profily
byly poté zpětně určeny pro předcházející časy pomocí této
kalibrační křivky. Součinitel vlhkostní vodivosti byl vypočí-
tán z vlhkostních profilů Matanovou metodou [3].

�� Mikrovlnná impulsní metoda 
Relativně kompaktní měřicí systém [13] se skládá ze tří částí
(obr. 3):

– generátor GPSI-1a (Radan) produkuje trojúhelníkové
impulsy šířky 250 ps a amplitudy 2 V. Zahrnuje samotný
přístroj, napájecí obvody, ovládací a kontrolní zařízení,
pomocné a ochranné obvody. Výstup energie zajiš�ují tři
koaxiální konektory SMA. Signály umožňují určit měřenou
pozici impulsu a synchronizaci vzorkovacího osciloskopu;

– aplikátor spojený s výstupy generátoru zajiš�uje nezbyt-
nou orientaci měřených a referenčních vzorků. Zahrnuje dva

Obr. 2. Experimentální uspořádání
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Obr. 3. Schéma zařízení pro měření vlhkosti mikrovlnnou impulsní metodou

obraz

anténa 1

anténa 2

anténa 4

anténa 3

PC

generátor
impulsů
GPS - 1A

Tektronix
7603

měřený
materiál

referenční
signál

útlum 
1:10

časová
základna
7T11A

vzorkovací
jednotka
7S11S-4

vzorkovací
jednotka
7S11S-4



90 STAVEBNÍ OBZOR 3/2005

páry vysílacích a přijímacích antén tvořených přechodem
koaxiál/vlnovod a trychtýřem. Dvojice antén jsou upevněny
paralelně v oddělených držácích zajiš�ujících definovanou
pozici a také stabilitu a reprodukovatelnost měření. Vzorky
materiálů jsou vloženy do aplikátoru mezi antény. Tlouš�ka
vzorků je mechanicky limitována do cca 100 mm, z elek-
trického hlediska jsou omezeny útlumem v měřeném mate-
riálu a citlivostí osciloskopu. Dynamika signálu je přes 20 dB;

– vzorkovací osciloskop Tektronix 7603 analyzuje impuls-
ní signály. Kromě jiného obsahuje časovou základnu 7T11A
a dvě jednotky se vzorkovacími hlavami S-4. Časové
rozlišení osciloskopu je okolo 10 ps a citlivost 2 mV.
Frekvenční pásmo je do 14 GHz. Signál se z displeje oscilo-
skopu snímá digitálním fotoaparátem a zpracovává na počí-
tači.

Měřicí postup je podobný jako u kapacitní metody (obr. 4).
Snímání mikrovlnným impulsním vlhkoměrem po délce
vzorku se provádělo po 10 mm. Kalibrační křivka byla zís-
kána podobně jako u kapacitní metody z výsledků posled-
ního snímání a dat získaných standardní gravimetrickou
metodou po rozřezání vzorku na části o šířce 10 mm. Křivka
byla konstruována jako závislost obsahu vlhkosti na permi-
tivitě měřeného materiálu vypočtené na základě měření
časového rozdílu ∆t21 = ∆t2 – ∆t1, kde ∆t2 je čas prostupu
impulsu tlouš�kou měřeného vzorku, ∆t1 odpovídající čas
prostupu ve vzduchu [13]. Obdobně jako u kapacitní metody
byla i zde logaritmická funkce shledána jako nejlepší apro-
ximace naměřených dat. 

Výsledky a diskuze 
Výsledky porovnání vlhkostních profilů, naměřených

oběma metodami a gravimetrickou metodou, a poté uprave-
ných Boltzmannovou transformací pro ztvrdlou cementovou
pastu, jsou patrné z obr. 5. Především pro nižší obsah
vlhkosti vykazuje mikrovlnná metoda větší hodnoty rozpty-
lu v porovnání s kapacitní metodou. Analogické typy
vlhkostních profilů a stejné závěry ohledně přesnosti
v oblasti nižších vlhkostí byly získány i pro cihlu a pórobe-
ton. Jsou zde také uvedeny příklady vlhkostních profilů po
Boltzmannově transformaci, vypočtených programem
Delphin 4.4 na základě součinitelů vlhkostní vodivosti
získaných inverzní analýzou profilů naměřených kapacitní a
mikrovlnnou metodou. Shoda vypočítaných a původních
vlhkostních profilů je poměrně dobrá, což svědčí o dobré
numerické stabilitě použité inverzní metody. Analogické
výsledky byly získány i pro cihlu a pórobeton.

Průběh součinitelů vlhkostní vodivosti, určených z vlh-
kostních profilů jednotlivých vzorků ztvrdlé cementové
pasty, naměřených oběma metodami je porovnán na obr. 6 a
obr. 7. U obou metod byla použita kalibrace pro daný mate-
riál, zahrnující výsledky pro všechny použité vzorky, která
se jeví jako přesnější, protože vychází z většího množství
bodů. Výsledky ukazují, že u obou metod je rozptyl mi-
nimální v celém rozsahu vlhkostí, zejména vezmeme-li
v úvahu přesnost použitých metod.

Průběh součinitele vlhkostní vodivosti určený kapacitní
metodou a mikrovlnnou impulsní metodou v závislosti na
hmotnostní vlhkosti pro všechny tři zkoumané materiály je
zřejmý z obr. 8 až obr. 10. Byly uvažovány průměrné hod-
noty součinitele vlhkostní vodivosti pro všechny použité
vzorky a výsledky získané oběma metodami byly porov-
nány. Z obrázků je zřejmé, že u všech tří materiálů bylo
dosaženo velmi dobré shody mezi metodami, a to především

Obr. 4. Zařízení pro měření vlhkosti 
mikrovlnnou impulsní metodou

Obr. 5. Porovnání vlhkostních profilů pro cementovou pastu

Obr. 6. Porovnání součinitelů vlhkostní vodivosti, 
určených z profilů vzorků ztvrdlé cementové pasty, 

naměřených kapacitní metodou

Obr. 7. Porovnání součinitelů vlhkostní vodivosti, určených 
z profilů vzorků ztvrdlé cementové pasty 

naměřených mikrovlnnou metodou



v oblasti nízké až střední vlhkosti. V oblasti vyšší vlhkosti
byly již rozdíly větší, především u ztvrdlé cementové pasty
a pórobetonu. Hlavním důvodem je zřejmě menší přesnost
Matanovy metody, která je způsobena jednak nízkým gra
dientem v oblasti vyšší vlhkosti, který vyplývá z uspořádání
experimentu, jednak menší přesností aproximace naměře-
ných dat v oblasti blízké hraničním bodům intervalu řešení,
jež je ovlivněna zejména nutností použití extrapolace [14].

Závěr 
Z výsledků zde uvedených je patrné, že jak kapacitní, tak

mikrovlnná impulsní metoda je pro stanovení součinitele
vlhkostní vodivosti běžných porézních stavebních materiálů
v závislosti na vlhkosti použitelná. Obě mají pochopitelně
své výhody a nevýhody. Kapacitní senzor je citlivější při
určování profilů v nižších rozsazích vlhkosti, naopak
mikrovlnný senzor se jeví jako přesnější při vyšší vlhkosti.
Kapacitní metodu v rozsahu frekvence 250–350 kHz je
možno používat bez většího omezení pouze v případě, že se

v materiálu nevyskytuje větší množství solí. U mikrovlnné
impulsní metody by naopak při výskytu solí v měřeném
materiálu nedošlo k významným chybám. Kapacitní metoda
je však značně jednodušší a méně náročná na vyhodnoco-
vání experimentálních dat než metoda mikrovlnná. Konkrét-
ní volbu je tedy třeba určovat případ od případu. 

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/05/2376
GA ČR.
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Engineering (J. A. Desidéri, P. Le Tallec, E. Onate, J. Périaux,
E. Stein, eds.). Chichester, John Wiley and Sons 1996,
pp. 664–670.
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Obr. 8. Porovnání součinitelů vlhkostní vodivosti určených
pomocí kapacitní metody a mikrovlnné impulsní metody 

pro ztvrdlou cementovou pastu

Obr. 9. Porovnání součinitelů vlhkostní vodivosti určených
pomocí kapacitní metody a mikrovlnné impulsní metody pro cihlu

Obr. 10. Porovnání součinitelů vlhkostní vodivosti určených
pomocí kapacitní metody a mikrovlnné impulsní metody 

pro pórobeton
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�veletrhy
Aqua-therm Praha 2004

Mezinárodní veletrh AQUA-THERM Praha, jehož
jedenáctý ročník proběhl na pražském holešovickém
Výstavišti koncem loňského listopadu, naplnil své poslání
být veletrhem toho nejlepšího z oborů vytápění, ventilace,
klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické tech-
niky. Konal se poprvé v nových podmínkách po vstupu ČR
do EU. Ale i tak do těchto nových podmínek vstupoval jako
renomovaná akce, jejíž pozice v rámci střední a východní
Evropy posílila a návštěvnost každoročně stoupá. V prů-
běhu veletrhu na Výstaviště zavítalo přes 42 tis. návštěvníků
z řad odborné i laické veřejnosti. Na ploše 14 tis. m2 se před-
stavilo 455 vystavovatelů z patnácti evropských zemí.
Tradiční vystavovatelské země, jako Slovensko, Německo,
Rakousko, Itálie, měly na veletrhu své nezastupitelné místo,

za pozornost však stály i
„nově příchozí“. K těm
například patřili vystavo-
vatelé z kolektivní expo-
zice Turecka. 

Z celkového pohledu na veletrh vyplynulo, že se rozšířila
nabídka technologií, a především služeb, a zkvalitnil se
doprovodný program. Exponáty z oblasti topenářské tech-
niky reagovaly na trendy úspor energií a využití alterna-
tivních zdrojů energií. Doprovodný program se věnoval
dvěma strategickým tématům, a to využívání sluneční
energie a nízkoenergetické výstavbě. Tradičně byly oceněny
progresivní výrobky z oboru technických zařízení budov.

ENBRA, s. r. o. průtokoměr Superstatic 440
PROTHERM, s. r. o. závěsný plynový kotel TIGER 24 KTZ/KOZ s řízeným ohřevem TUV-SPIN
SCHIEDEL, a. s. třísložkový komínový systém KERASTAR  
STIEBEL ELTRON, s. r. o. kombinovaná větrací jednotka LWA 203/303 SOL s rekuperací  
SYSTHERM, s. r. o. ucelený software pro návrh systémů předávání tepla 
TESTO, s. r. o. analyzátor spalin pro servisní a kontrolní měření 

AUDRY CZ, a. s. plynový hořák DUNPHY model PG 03/35 
BELIMO CZ – Ing. Ivar Mentzl FLS 2000 systém okenního větrání 
DANFOSS A/S automatický regulátor průtoku AB-QM 
KONSTA, s. r. o. ohřívač vzduchu XR 30
PROCOM BOHEMIA, s. r. o. plynový kondenzační kotel GEMINOX THRi Duo 120 
TC MACH, s. r. o. tepelné čerpadlo Mach VZS 26 Kompakt 300 
THERMONA, s. r. o. plynový nástěnný kotel THERM TRIO 90 
TOPOLWATER, s. r. o. monitorovací modul TOM 1 a přenos dat systémem GSM 

ATREA, s. r. o. DUPLEX-S-1800 kompaktní jednotka s protiproudým rekuperátorem  

DE DIETRICH
kombinovaný ohřívač s vestavěnou kondenzační jednotkou DIETRISOL 
QUADRODENS DUC  

VERNER, a. s. teplovodní kotel A 25 na dřevní štěpku a pelety z energetických rostlin 

Zlatá medaile

Čestné uznání

Zvláštní ocenění

Tesárek, P. – Pavlík, J. – Černý, R.: Comparison of the
Capacitance Method and the Microwave Impulse
Method in the Determination of Moisture Diffusivity

The microwave impulse method and the capacitance
method for the determination of moisture profiles and
moisture diffusivity are compared for three typical
building materials, cement paste, brick and cellular
concrete, in this paper. Further, the article presents the
basic principles of both methods, including calibration.
The obtained results suggest that the capacitance
method is more suitable for lower moisture ranges, while
the microwave impulse method is more appropriate for
a higher moisture content in materials.

Tesárek, P. – Pavlík, J. – Černý, R.: Vergleich der
kapazitiven Methode und der Mikrowellen-Impuls-
methode bei der Bestimmung des Feuchtigkeitsleit-
koeffizienten  

Im Artikel werden die Mikrowellen-Impulsmethode und

die kapazitive Methode zur Bestimmung von Feuchtig-

keitsprofilen und des Feuchtigkeitsleitkoeffizienten für

drei typische Baumaterialien – Zementpaste, Ziegel und

Porenbeton – verglichen. Es werden hier auch die

Grundprinzipien beider Methoden einschließlich der

Art der Kalibrierung vorgestellt.
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�materiály
Sanační systém pro opravu narušených 
železobetonových staveb a konstrukcí 

Beton stavebních konstrukcí postupně podléhá přírodním
i civilizačním vlivům, které ho nevratně poškozují. Mezi
hlavní vlivy patří především karbonatace krycí vrstvy
betonu, která stejně jako používání posypových solí způ-
sobuje korozi výztužných vložek. Důsledkem těchto pro-
cesů je nejen estetické znehodnocení konstrukce, ale přede-
vším její statické ohrožení. Pokud je železobetonová kon-
strukce namáhána mrazem, vystavována agresivnímu půso-
bení kyselých plynů a dalším vlivům, může být narušení
velmi rychlé a intenzivní.

Je však všeobecně známo, že včasný sanační zásah může
zabránit jak estetickému znehodnocení konstrukce, tak
především pomoci předejít takovému poškození, které by
ohrozilo bezpečnost konstrukce, kdy by byl následný sanač-
ní zásah neúměrně drahý případně i technicky neschůdný.

AUSTIS, a. s., přední výrobce stavební chemie, vyvinul
sanační systém železobetonových konstrukcí, který slouží
k opravě a povrchové úpravě vnějších i vnitřních vodorov-

ných i svislých povrchů staveb ze železobetonu i betonu se
zaměřením na antikorozní ochranu obnažené výztuže žele-
zobetonových konstrukcí, opravu povrchů staveb ze železo-
betonu i betonu, ochranu betonu před působením atmo-
sférických vlivů a CO2. Samozřejmým požadavkem je
dodržení estetického a dekorativního vzhledu ošetřovaných
staveb. Jednotlivé složky systému tvoří:

� FORTE penetral – speciální vodou ředitelný akrylátový
penetrační prostředek na betonové podklady;

� FORTISOL – dvousložková polymercementová hmota
určená k antikorozní ochraně výztuže a jako adhezní
můstek pro zvýšení přilnavosti správkových maltových
hmot. Zabraňuje průniku CO2 a SO2 do betonových
konstrukcí;

� Monocrette PPE – jednosložková suchá maltová směs
určená zejména pro opravy poškozených betonových a
železobetonových horizontálních povrchů a podlah.
Dodává se ve třech zrnitostech;

� Monocrette PPE TH – jednosložková suchá maltová
směs určená zejména pro opravy poškozených
betonových a železobetonových vertikálních povrchů a
podhledů. Rovněž ve třech zrnitostech;

� ETERNAL elast – pružný vodou ředitelný akrylátový
nátěr pro ochranu betonu před karbonatací, působením
SO2, vody a rozmrazovacích roztoků. Dodává se bílý
nebo v odstínech podle vzorkovnic CSA, Eurotrend,
NCS – S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF.

Sanační systém železobetonových konstrukcí AUSTIS je
certifikován v TZÚS Praha – Autorizovaná osoba č. 204.
Technickou podporu při sanaci železobetonových kon-
strukcí poskytují přímo na stavbách odborní technici firmy.

Tisková informace

otryskaná výztuž

ochranný nátěr na 
výztuži FORTISOL

adhezní můstek 
FORTISOL

vyplnění reprofilační
maltou MONOCRETTE

penetrace 
FORTE penetral

sjednocující 
a ochranný nátěr 
ETERNAL elast

SOUTĚŽ
„O nejlepší dům z cihlového systému POROTHERM 2005“

� Sedmý ročník shora uvedené soutěže vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., počátkem února.
Účelem a posláním je podnítit architekty, projektanty a studenty k ideovému řešení projektů pro „Ideální rodinný dům
pro čtyřčlennou rodinu“, jejichž charakteristickým rysem by, vedle vysoké estetické a technické úrovně, cenové výhod-
nosti výstavby, nízkých provozních nákladů a nízké energetické náročnosti, měla být především vysoká úroveň pohody
bydlení odpovídající současnému rodinnému stylu. 

� Zároveň vyhlásila první ročník přehlídkové soutěže „Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM 2005“
bez rozlišení účelu využití. Účelem je prezentace a ocenění nejlepších staveb z cihlového systému POROTHERM. 

Soutěž se koná pod záštitou ministra pro místní rozvoj a ministra průmyslu a obchodu ČR, partnerem je Státní fond
rozvoje bydlení, mediálním partnerem Vydavatelství Springer Media CZ, dalšími partnery Česká komora architektů, 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, 
Fakulta architektury a Fakulta stavební ČVUT a Obec architektů. 

www.wienerberger.cz
www.komunikace-profit.cz
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�výstava
Lo� je jako dům

To, že jakoukoli větší nákladní nebo osobní lo
 lze po
stavební stránce a technickém zařízení přirovnat k běžné
investiční výstavbě budov, předvedou vystavovatelé na
mezinárodní námořní výstavě NOR-SHIPPING v norském
Oslu od 7. do 10. června 2005. Ve svém oboru patří tato
výstava mezi tři největší na světě. Scházejí se na ní odborní-
ci a obchodníci z celého světa.

Okruh výrobků a služeb, které souvisejí s námořní
dopravou a mají své místo na výstavě, je velmi široký. Týká
se nejen stavby lodí, ale také jejich zařízení a vybavení.
V rámci proexportní politiky státu se na této akci představí
oficiální účastí také Česká republika s příspěvkem na vý-
stavní plochu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vy-
stavujícím českým firmám. V expozicích bude možné před-
vést motory, pohony a pomocné stroje, jeřáby, dopravní
prostředky, energetické a elektrotechnické vybavení, navi-
gační a jiné přístroje, námořní elektroniku, zaměřovače,
komunikační techniku a software, osvětlení, alarmové sys-
témy, vybavení palub, přístavní zařízení, služby a mnohé
další. Firmy s více než 250 zaměstnanci obdrží od minister-
stva příspěvek ve výši 50 % na krytí nájmu užitné výstavní
plochy až do 100 000 Kč. Malým a středním podnikům
s méně než 250 zaměstnanci uhradí 100 % nájmu výstavní
plochy, také do 100 000 Kč. 

Na novém, moderním výstavišti má výstava celkovou
rozlohu 32 000 m2 a je pořádána každý druhý rok za účasti
700 vystavovatelů ze 40 zemí. Zajímá se o ni více než
14 000 návštěvníků včetně dvou stovek novinářů. Veletržní
správa má již vyprodáno 80 % výstavní plochy. Národními
expozicemi se letos budou prezentovat např. Čína, Dánsko,
Finsko, Francie, Holandsko, Japonsko, Kanada, Korea,
Německo, Norsko, Polsko, Rusko, Singapur, Španělsko,
Švédsko, USA a Velká Británie. Ve společné expozici na
ploše asi 140 m2 se představí i Česká republika.

www.ppa.cz

Jedním z cílů nadace Holcim Foundation for Sustainable Construction je udělovat ceny za inovační, nadčasové a efektivní
stavební projekty. Výsledkem soutěže Holcim Awards bude postupný vznik celosvětové obce vynikajících odborníků
v oblasti trvalé udržitelnosti ve stavebnictví, přičemž navržené postupy budou použitelné i v jiných oblastech lidské čin-
nosti. Řešení, která se ukáží jako trvale udržitelná v jedné části světa, však nebude možné jednoduše přenést do jiné. Musí
se přizpůsobit, aby zohledňovala příslušná omezení a respektovala podmínky platné v jiných kulturních anebo geografic-
kých regionech. Takováto multiplikace, pro kterou nepředstavují geografické hranice žádnou překážku, je hlavním cílem
nadace Holcim Foundation. Soutěž byla zahájena počátkem listopadu 2004 a návrhy mohou být předkládány do konce
letošního března. Nadále bude vyhlašována v tříletých cyklech. 

www.holcimawards.org

�dizertace
Hodnocení erozních procesů ve velkých
povodích za podpory GIS

Ing. Josef Krása

Práce se zabývá výzkumem procesů vodní eroze a erozního
ohrožení krajiny. Využívá se rovnice USLE a empirický
model Watem/SEDEN, na jehož vývoji se dizertant podílel.
S využitím GIS se dále pokusil stanovit stupně erozního
ohrožení zemědělské půdy v České republice a z toho ply-
noucí ztrátu půdy. Výsledky byly verifikovány porovnáním
s objemy sedimentů v nádržích.

Příspěvek k časovému a plošnému
rozložení srážek v urbanizovaných
povodích

Ing. Ghassan Alied

Aktuální téma se věnuje modelování časového a plošného
rozložení srážek v malém urbanizovaném povodí. Dizertant
využil inverzní váhovou metodu a metodu časového posunu
a nově zavedl geometrickou metodu časoprostorového
posunu srážek. Výsledky jsou verifikovány pro město
Prahu. Programové vybavení umožňuje generovat očeká-
vané srážky za rychle se měnící meteorologické situace.

Hydraulické a morfologické účinky
proudění v korytech malých vodních 
toků s revitalizačními objekty

Ing. Petr Sklenář 

Práce studuje účinek příčných prvků vkládaných při revita-
lizaci do koryt malých vodních toků a melioračních kanálů.
Opírá se o terénní výzkum i o laboratorní výzkum na fyzi-
kálních modelech a hodnotí hydromorfologické účinky pou-
žívaných objektů. Zvláštní pozornost věnuje vlivu proměn-
livé drsnosti dna a svahů, účinkům jízků a nesymetrických
výhonů a zkoumá vznik prostorového výmolu.
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�dizertace
Využití důlních děl určených k likvidaci pro
výstavbu zásobníků ropy a ropných produktů

Ing. Karel Kubečka

Práce se zabývá hledáním alternativního způsobu uskladnění
strategických zásob ropy pro potřeby tuzemských rafinérií
po vstupu do Evropské unie. K současnému způsobu
skladování na povrchu poukazuje na možnost uskladnění
ropných zásob v podzemí s alternativním využitím zejména
povrchových dolů a lomů, kdy v rámci jejich plánované
likvidace a rekultivace je možno v geologicky vhodných
podmínkách uskutečnit výstavbu velkokapacitních zásob-
níků této suroviny. Tento způsob se jeví z ekonomického
hlediska jako výhodný, nebo� objem finančních nákladů
potřebných pro provedení výkopů pro realizaci nádrží a
rekultivaci dolů (navážení výsypek) se alespoň částečně zto-
tožní a dojde k překrytí finančních nákladů. Nezanedbatelné
je pak i hledisko snížení nebezpečí likvidace úložiště z titulu
teroristického útoku, válečného konfliktu, pádu letadla nebo
přírodní katastrofy v důsledku povodní či požáru.

�zprávy
Nejrozsáhlejší bytový projekt na území Brna

Přírodní zákoutí severního okraje moravské metropole
dalo prostor novému bytovému projektu s příznačným
názvem Kouzelné Medlánky. Jde o dosud nejrozsáhlejší
bytový projekt na území města od roku 1989, čítající 590
bytů včetně infrastruktury. Navržené domy se začleňují
mezi objekty, které budou tvořit nové centrum Medlánek.
Proto mají dva z nich polyfunkční charakter. V přízemí jsou
umístěny obchody a služby, v patrech bydlení. Komerční
prostory v přízemí jsou navrženy v univerzální dispoziční
skladbě tak, aby zajistily variabilní využití. Skeletová kon-
strukce umožňuje spojení sousedních prostor do větších
prodejních celků. Oba objekty mají shodnou dispozici, jsou
však zrcadlově otočené a respektují výškovou hladinu dříve
realizovaných objektů v okolí.

Dalším počinem realitní a developerské společnosti IPB
Real, člena Orco Property Group, je dokončení výstavby
bytového projektu Lesná se 158 bytovými jednotkami, které
si klienti mohli upravit a vybavit podle svých představ.
Čtrnáct bezbariérových bytů předala společnost Magistrátu
města Brna. Výstavba byla realizována na svažitém neza-
stavěném pozemku orientovaném na jih, v prostoru mezi
nízkopodlažní zástavbou rodinných domků Divišovy čtvrti a
obytným souborem panelového sídliště Lesná na horní pro-
tilehlé straně.

Nízkopodlažní zástavba při úpatí svahu umožňuje opti-
mální výhled na celkové panorama Brna. Obytný celek je
řešen ve dvou skupinách terasovitě se snižujících objektů od
vícepodlažní zástavby na severu směrem k jižní nízkopo-
dlažní zástavbě rodinných domků. Postupné snižování od
středu ke stranám kompozičně vytváří uzavřený celek a
současně přispívá k lepšímu osvětlení a oslunění vnitřních
prostor jednotlivých bytů. Také terasy a navržené dělení na
dva a tři objekty umožňuje optimální prosvětlení a pro-
slunění obytných prostor. Drobnější měřítko více objektů je
ideální z hlediska celkové kompozice v panoramatických
pohledech. Barevnost fasád byla navržena v lomených
pastelových tónech s převažující bílou tak, aby objekty byly
místně rozlišeny, a zároveň v dálkových pohledech působi-
ly jako jednotný celek.

Stavební obzor na CD

Ročníky 

2002, 2003 a 2004
ve formátu pdf si lze objednat u distributora,

popř. v redakci našeho časopisu 

Cena:

1 ročník na CD
včetně krabičky a přebalu . . . . . . . . . . . 400 Kč
poštovné + balné (dobírka) . . . . . . . . . . 100 Kč

Objednávky:

Ing. Milan Gattringer, MG DTP 
Borovanská 3388, 143 00 Praha 4 

tel./fax: 241 770 220 
e-mail: mgdtp@volny.cz

Tisková informace
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�zprávy
Neobvyklé bydlení v neobvyklé lokalitě

Citlivou rekonstrukcí a částečnou dostavbou bývalého
hospodářského dvora Karlštejnské nadační kapituly vzniká
za bedlivého dozoru ústavu památkové péče unikátní pro-
jekt bydlení nejvyššího standardu. Originální prvky a arte-
fakty původní stavby budou citlivě doplněny prvky moderní
architektury. 

V uzavřeném areálu budou umístěny tři objekty, ve
kterých bude 38 samostatných dvoupodlažních a třípo-
dlažních jednotek o velikosti 75 až 150 m2. U části objektů
bude  soukromá zahrada za domem, u všech parkovací stání
pro jedno až dvě vozidla, většina z nich bude krytých.
Z oken každé jednotky bude zaručen výhled na nejslavnější
český hrad, přitom bude zaručen klid a soukromí rezidentů.
K relaxaci a sportovnímu vyžití, kromě nedalekého golfové-
ho klubu, bude sloužit bazén, fitness centrum a sauna,
v areálu bude rovněž restaurace. 

Projekt stavby, která má být zahájena letos v letních mě-
sících a dokončena na přelomu let 2006/2007, zpracovali

MS architekti, developerem je Harmonie Group. K dalším
projektům této společnosti patří bytové a rodinné domy v jižní
a západní předměstské lokalitě Prahy, novinkou jsou typové
funkcionalistické rodinné domy. 

Tisková informace

AMI / AMITEC
2. – 10. dubna 2005

Lipsko

Na podzimním zasedání schválila mezinárodní rada veletrhů AMI a AMITEC novou strategii lipského automobilového
veletrhu. Od roku 2005 se zařadí mezi ostatní mezinárodní veletrhy jako Středoevropský autosalon. Předpokladem nové
koncepce je centrální umístění v nové Evropě, vyšší kvalita produktů v oblasti automobilového průmyslu, a tím rostoucí
přitažlivost pro návštěvníky nejen z Německa, ale i sousedních zemí. Nabídka 420 vystavovatelů na 130 tis. m2 je dopro-
vázena rámcovým programem, který spojuje tematické přehlídky, odborné pořady, přednášky i akce pro speciální skupiny
návštěvníků. Paleta nabídek vystavujících značek sahá od malého osobního automobilu až po luxusní limuzínu, od kabrio-
letu až po osobní rodinný automobil, od terénního vozu až po roadster. Očekává se více než sto premiér modelů,
veletržních novinek a zvláštních modelů. Koncern Volkswagen již ohlásil pro veletrh AMI dvě světové premiéry. Obsáhlá
je rovněž nabídka transportérů/lehkých užitkových vozidel, tuningu, příslušenství, autoservisu a služeb. Růst zaznamenala
též nabídka vybavení autoservisů na veletrhu AMITEC. Odborného návštěvníka očekává úplný přehled od zdvihací tech-
niky přes měřicí, zkušební a diagnostické přístroje až po speciální nástroje. 

Přehlídka užitkových vozidel se soustře
uje na transportéry a lehká vozidla ve skupinách prostých mýtného. Ve
skupinách lehkých vozidel budou zastoupeny renomované značky, které poskytnou odbornému publiku přehled o aktuální
nabídce. Pod titulem „Lehké nákladní automobily“ bude uvedena přehlídka originálních vozidel z padesátých, šedesátých
a sedmdesátých let. 

Americké automobily budou středem zájmu výstavy „Svět plných zážitků s automobily“ ve skleněné hale výstaviště.
Kluby amerických automobilů a soukromí majitelé sestaví v jedinečné přehlídce 35 silničních křižníků padesátých let,
mezi nimi originály značek Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Continental, Dodge, Ford, Imperial, Lincoln, Mercury,
Oldsmobile, Packard, Plymouth, Pontiac, Studebaker. 

www.amitec-lepzig.de
www.leipziger-messe.cz
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Souhrnné hodnocení teoretického 
a experimentálního výzkumu 

Karlova mostu v letech 1994 až 2004
1. část

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., doc. Ing. Vojtěch MENCL, CSc., 
doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc., doc. RNDr. Miroslava GREGEROVÁ, CSc., 

RNDr. Pavel POSPÍŠIL, PhD., Ing. Tomáš ČEJKA, PhD., Ing. Radek ZIGLER, 
Ing. Eva BURGETOVÁ, CSc.

Obr. 11. Pórový systém křemeno-kaolinitového pískovce 
– výchozí suroviny

Obr. 12. Pórový systém křemeno-kaolinitového pískovce 
– stavebního kamene Karlova mostu

Obr. 18. Příklad deskovité exfoliace pískovce [cm]
(foto P. Pospíšil)

Obr. 19. Příklad exfoliace lamin pískovce [mm] 
(foto P. Pospíšil)

Obr. 13. Struktura a minerální složení křemeno-kaolinitového
pískovce – výchozí suroviny

Polarizační mikroskopie, XPL (foto M. Gregerová)

Obr. 14. Struktura a minerální složení křemeno-kaolinitového
pískovce – stavebního kamene Karlova mostu 

z karbonát-sulfátovým tmelem
Polarizační mikroskopie, XPL (foto M. Gregerová)

so3.qxd  15.3.2005  22:09  StrÆnka 103



II STAVEBNÍ OBZOR 3/2005

Obr. 26. Prosakování vody kamennou mostní konstrukcí

Obr. 27. Povrchová vlhkost spodního líce mostních kleneb III., IV., VI. a X. v období 7/2003 a 2/2004

Obr. 28. Povrchová vlhkost spodního líce mostních kleneb III., IV., VI. v období
6/2004 a 11/2004

schéma měřicích míst

so3.qxd  15.3.2005  22:09  StrÆnka 104


	Úvod: 


