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Petr Kuneš

Článek stručně shrnuje výsledky laboratorního průzkumu malt Juditina mostu, které byly odebrány v  roce 2011 při záchranném  
archeologickém výzkumu jeho torza na Křížovnickém náměstí v  Praze 1. Vzhledem k  nedostatku referenčních průzkumů malt ranně 
středověkých staveb na území Prahy se provedený výzkum soustředil zejména na charakterizaci a dokumentaci odebraných vzorků a na 
jejich vzájemné srovnání v rámci jednotlivých stavebních částí mostu, tj. jeho litého jádra, zdiva mostovky a zadláždění vozovky. Diskuto-
vána je kompozice malt, jejich makroskopická a mikroskopická struktura, mechanické vlastnosti a další základní charakteristiky. Zvláštní 
pozornost je věnována pojivu malt, které zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti malt a jehož poznání má důležitý stavebně-historický 
a materiálově-technologický význam. Získané výsledky jsou v základním rozsahu konfrontovány s dříve publikovanými závěry výzkumu 
malt z jádra Karlova mostu.

research on mortars from JuDith briDge in Prague

this article briefly summarises the results of laboratory research on mortars samples from Judith bridge, which were taken from its  
remains at Křižovnické square, Prague 1 during rescue excavations in 2011. considering the lack of comparative research on mortars from 
early medieval buildings in Prague, this research aimed to characterise and document the samples and their mutual comparison within 
different constructional elements of the bridge, i.e. the rubble masonry core, the bridge deck and the paving. composition of the mortars 
is discussed; their macro and microscopic structure; mechanic characteristics and other basic properties. specific attention is paid to the 
mortar binder as the most important factor of its quality. the results are compared with the published results of the mortar analysis from 
the core of charles bridge.
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Úvod
rozsahem nevelký archeologický výzkum prostoru křížovnického dvorku (Podliska/semerád 
2012), jehož základ tvoří románské konstrukce oblouku a nástupu na Juditin most, nabídl 
mimo jiné také vzácnou příležitost odběru autentických materiálů z  odhalených konstrukcí 
nejstaršího zděného mostu na našem území. Podobně jako v případě výzkumu konstrukce 
a technologie výstavby Juditina mostu, představuje studium malt důležitou součást prohlubo-
vání znalostí o raně středověkých stavebních dovednostech. Výroba a zpracování malt před-
stavovaly z materiálového hlediska nepochybně nejsložitější technologie, které byly pro nároč-
nou mostní stavbu v extrémních podmínkách říčního koryta užity. V oblasti materiálů Juditina 
mostu byla v minulosti věnována poměrně velká pozornost stavebnímu kameni (Zavřel 2000, 
valečka 2005), systematičtější výzkum malt však dosud proveden nebyl. bližší charakterizace 
a laboratorní analýza malt představuje základní východisko pro jejich další možné srovnání 
s materiály příbuzných staveb. mimo jiné se tím otevírá jedinečná možnost přímého porovná-
ní malt Juditina mostu s maltami příbuzného, nepochybně však technologicky vyspělejšího, 
o  dvě století mladšího mostu Karlova.

Při záchranném výzkumu v roce 2011 bylo archeology národního památkového ústavu, územ-
ního odborného pracoviště v hlavním městě Praze z tělesa Juditina mostu a souvisejících kon-
strukcí odebráno celkem 12 vzorků malt. Vzorky lze dle místa odběru rozdělit do následujících 
čtyř skupin: 1) malta, do které byla kladena dlažba vozovky (3 vzorky), 2) malty zdiva proka-
zatelně samostatného stavebního celku mostovky (4 vzorky), 3) malty výplňového zdiva jádra 
mostu (1 vzorek) a 4) ostatní malty s nejasným vztahem k etapám výstavby jednotlivých částí 
konstrukce mostu případně pozdějších staveb, zejména objektu generalátu Křížovníků s červe-
nou hvězdou. tento příspěvek se zabývá pouze maltami s  jednoznačným kontextem v  rámci 
archeologicky odhalených konstrukcí, tedy maltami konstrukcí pracovně označených jako jádro, 
mostovka a vozovka. tyto části mostu jsou vyznačeny na obr. 1 a 2, které zachycují sondu s ty-
pickou nálezovou situací.




