
10. Stav před zah�jen�m rekonstrukce parapetn�ho zdiva (sn�mek nahoře) a po 
rekonstrukci (sn�mek dole). Maltov� v�tok je po zatvrdnut� sp�ry vždy očištěn. 
Poškozen� naředěnou v�pennou maltou je vyloučen�. Někter� v�toky na boc�ch 

mostu jsou starš�ho data s prov�děnou obnovou nesouvis�.
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11. Stav pole před zah�jen�m rekonstrukce, detail po osazen� nov�ho kamene a 
detail po dokončen�. Ručn� opracov�n� kamenů po osazen� na m�sto je nutn� 

s ohledem na původn� tloušťku kamenn�ho zdiva. Fotografie uprostřed zobrazuje 
nedokončenou kamenickou pr�ci, jelikož byla poř�zena v době těsně po odstraněn� 

lešen� z důvodu obnoven� průchodu. Podobn� situace zobrazena na dalš� straně.
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12. Sp�rořez je během opravy důsledně dodržov�n. K odchylk�m doch�z� pouze při z�chraně 
č�sti původn�ho kamene, nebo v př�padě, že nesouhlas� l�c zdi s rubem v důsledku dř�vějš�ho 

použit� obkladov�ch p�skovcov�ch desek či nevhodn�ch „filuňků“. Během opravy je 
vyměňov�no nejnižš� možn� množstv� kamenů. Likvidaci v drtičce podstoupily jen 

degradovan� slepence z předchoz�ch oprav a štěrkovit� drť. Ž�dn� z vz�cn�ch kamenů, byť 
v sebehorš�m stavu nebyl rozdrcen, ale zůstal uložen k dalš�mu posouzen�. N�sleduj�c� 

fotografie ukazuj� stav před a po opravě.
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13. Jin� druh materi�lu je použit pouze na sp�rov�n� vybran�ch sp�r, kter� slouž� pro tepelnou 
dilataci mostu. Při zaveden� měkk�ch sp�r jsou eliminov�ny praskliny ve sp�r�ch z�bradl� a 

podstatně se zv�š� životnost prov�z�n� parapetu a pil�řů pod sochami a t�m i životnost 
souvisej�c�ch č�st� mostu. Podobn� detaily jsou použ�v�ny při obnově i jin�ch v�znamn�ch 

kulturn�ch pam�tek. Stav před a po rekonstrukci dole na sn�mc�ch.
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14. Při opravě z�bradl� byly zpět osazeny všechny kameny, jejichž stav to umožňoval. Již 
v průběhu prac� se často uk�zalo, že stav kamenů je na skryt�ch m�stech velmi špatn� a bylo 

nutn� přistoupit k dalš�m �prav�m. Na sn�mc�ch dole znovu osazen� k�men dodatečně 
opravovan� plombou z masivn�ho kamene tzv. „filuňkem“. Oprava plombou je 

nejspolehlivějš� způsob vyspraven� vadn�ch m�st kamenn�ch prvků, použ�v� se hojně i při 
restaurov�n� uměleck�ch děl.
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15. P�skovec použit� pro opravu byl vybr�n na z�kladě požadavku na vysokou odolnost 
vůči zvětr�vac�m vlivů v prostřed� nad Vltavskou hladinou. Světlejš�  barva nov�ho 

kamene po osazen� je v kontrastu se zčernal�mi povrchy starš�ch kv�drů. I tyto kameny 
měly původně světlou b�žovou barevnost. S ohledem na př�zniv� estetick� působen� 

cel�ho pl�ště mostu se všechny nov� kameny  průběžně patinuj� s použit�m miner�ln�ch 
pigmentů, rozpuštěn�ch v lihu. Uměl� patina se postupně „vymyje“ a nahrad� j� patinace 

přirozen�. Tak tomu bylo i při předchoz�ch oprav�ch.
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