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V  maltě mostovky byly na-
lezeny spíše náhodné frag-
menty dřevěného uhlí (viz 
např. velký úlomek zachyce-
ný na řezu malty na obr. 4), 
jiné technogenní materiály 
jako drcená cihla nebo ke-
ramika v maltách zachyceny 
nebyly. nejhrubší frakce ka-
meniva v případě výplňové-
ho zdiva jádra mostu i v pří-
padě zdiva mostovky tvoří 
úlomky hornin velikosti od 
několika centimetrů až po 
jednotlivé lomové kameny. 
V  případě velikostí ještě za-
chycených v  rámci odebra-
ných vzorků malt se jedná 
se především o ostrohranné 
úlomky šedých až šedomod-
rých prvohorních vápenců, 
drobnější úlomky druhohor-
ních, pravděpodobně bělo-
horských opuk a vzácněji re-
zavě zbarvených železitých 
pískovců.

Z hlediska poznání historic-
kých technologií i z hledis-
ka  funkčního představuje 
nejdůležitější složku histo-
rických malt jejich pojivo. Již 
uvedený fakt, že malty vo-
zovky a mostovky dosa-
hují při současném zjištění 
poměrně nízkého obsahu 
uhličitanu až výborných 
mechanických vlastností, 
nasvědčuje použití velmi 
kvalitního vápenného pojiva 
s hydraulickými vlastnostmi. 
Přímé analytické potvrzení 
přítomnosti hydraulických 
fází v pojivu malty a tedy dů-
kaz hydraulických vlastností 
historických malt je obvykle 
nesnadné. to souvisí zejmé-
na s převážně amorfní struk-
turou hydratovaných křemi-
čitanů vápenatých, tzv. csh 
fází, hlavní složkou odpo-
vědnou za dosaženou pev-
nost a  také odolnost malt 
vodě. tyto omezeně krys-
talické fáze lze rentgenovou 

difrakční analýzou ve směsi identifikovat jen velmi obtížně a na jejich existenci se tak obvykle usu-
zuje nepřímo. ani v daném případě nebyly rentgenovou difrakční analýzou vzorků matrice ani vzor-
ků hrudek vápna ze zkoumaných malt csh fáze ani jiné hydraulické fáze prokázány. opakovaná 
bodová prvková analýza úlomků přepálených vápenců provedená na výbrusech malt však ukazuje 

Obr. 9, 10 a 11. Praha 1-staré měs-
to, Křížovnické náměstí ppč. 72. 
Výbrus malty ze zdiva mostovky, 
procházející polarizované světlo,  
× nikoly (nahoře), || nikoly (upro-
střed) a odražené šikmé světlo 
(dole). Úlomek přepáleného vápen-
ce s rozpraskaným lemem přemě-
něným v mikrit. měřítko odpovídá 
500 μm (foto autor, 2012).
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poměrně vysoký obsah křemíku. Z naměřených obsahů rozhodných prvků (ca, mg, si, al a fe) 
byl vypočten průměrný teoretický hydraulický modul vápna. ten vystihuje míru hydraulicity vápna 
na škále od vápen v podstatě vzdušných (hm > 10) až po vápna silně hydraulická (hm = 1,7–3)  
(rovnaníková 2002, Škvára 2003). Zjištěný nízký hydraulický modul v rozmezí 2–8 dokládá, že 
pálením použitého vápence bylo možné dosáhnout i značně hydraulických vápen. uvedená 
měření byla na utam doplněna o termogravimetrickou analýzu tří větších hrudek vápna, které 
bylo možné separovat z malty mostovky. Jejich složení bylo hodnoceno na základě poměru 

Obr. 13. Praha 1-staré město,  
Křížovnické náměstí ppč. 72. 
Výbrus malty ze zdiva mostovky, 
sekundární (vlevo) a zpětně odra-
žené elektrony s vyznačením míst 
bodové prvkové analýzy (vpravo), 
uprostřed snímků částice opuky. 
V místech kontaktu opuky s vápnem 
je dobře patrný reakční lem obo-
hacený o vápník. Výsledky prvkové 
analýzy uvádí tabulka 1 (mikrosko-
povala a. michalcová, 2012).

Obr. 12. Praha 1-staré město,  
Křížovnické náměstí ppč. 72. 
Výsledky termické analýzy hrudky 
vápna odebrané z malty mostovky, 
poměr co2/h2o 6,1 a obsah caco3 
63 % odpovídá hydraulickému 
vápnu (měření a vyhodnocení 
D. frankeová, 2012).

Tab. 1. Praha 1-staré město,  
Křížovnické náměstí ppč. 72. 
Výsledky bodové prvkové analýzy 
provedené na výbrusu malty ze zdi-
va mostovky (viz obr. 13, zpracoval 
autor, 2012).

místo
mg

[mol %]

al

[mol %]

si

[mol %]

s

[mol %]

K

[mol %]

ca

[mol %]

fe

[mol %]

1 2,7 8,4 52,8 0,9 2,1 32,8 0,4

2 1,5 1,5 7,3 0,4 0,4 88,8 0,2

3 1,4 3,0 11,7 0,1 0,5 82,9 0,5

4 0,4 1,1 3,7 0,1 0,1 94,5 0,2




