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1) Úvod 
Předkládané posouzení architektonické a historické hodnoty mostu bylo objednáno městem 

Český Krumlov,odborem územního rozvoje,investic a památkové péče u naší expertní 

společnosti zejména se zřetelem ke zhodnocení současné skutečné památkové autenticity 

mostu a posouzení kvality mostu z hlediska památkové ochrany. 

Podnětem k zadání posudku naší společnosti bylo Rozhodnutí MK ČR o prohlášení mostu 

přes Polečnici za kulturní památku (čj.11962/2005 ze dne 21.4.2006,nabylo právní moci dne 

27.9.2006). 

Tento fakt zásadním způsobem zkomplikoval úvahy města Český Krumlov o odstranění 

mostu z hlediska jeho negativní funkce při povodních v roce 2002. 

Náš posudek si neklade za cíl kategoricky stanovit jedinou možnou cestu k řešení nastalé 

patové situace,kdy na jedné straně hraje roli určitá památková hodnota objektu a na straně 

druhé jeho výrazně špatné vodohospodářské působení v případě povodně s obrovským 

dopadem škod na široké okolí.  

Posudek je směřován k pochopení skutečného stavu památky a předkládá dle našeho názoru 

schůdný nástin řešení,vedoucí po dalším vyhodnocení k uspokojení všech zainteresovaných 

stran. 

 
Snímek z povodně 13.8.2002 ukazuje vývařiště mezi betonovým novým mostem vlevo a  

zábradlím mostu starého,při kulminaci zmizely obě mostovky pod rozlitou vodou 

 

2) Historie objektu 
Středověká cesta spojující Český Krumlov s významným mariánským poutním místem Kájov 

pokračuje dál do Chvalšin a vede v údolí potoka Polečnice,který na své trase několikrát 

překračuje dosud dochovanými kamennými mostky. 
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Posuzovaný most byl postaven v téže době jako ostatní mosty během modernizace této 

knížecí cesty,což dokládá dochovaný geometrický plán z roku 1762.Na témže plánu je 

vidět,že do této doby byly mosty pouze dřevěné. 

 
Snímek zkoumaného mostu v kontextu českokrumlovského zámku 

 

Jedná se o celokamenný most se dvěma klenebními poli,jehož střední pilíř je proti proudu 

Polečnice dodatečně zpevněn oblým opěrákem z tesaných žulových kvádrů. 

Těsně nad tímto mostem je vedena nová komunikace I/39 Český Krumlov-Černá v Pošumaví, 

která je převedena přes koryto novým betonovým mostem.  

Silnice velmi často na své trase překonává koryto potoka. Na úseku z Kájova do Krumlova 

silnice kříží koryto potoka sedmkrát. Na území města se tato silnice jmenuje Chvalšinská. 

Souběžně s hlavní silnicí vede dodnes ve směru do Kájova také původní historická 

komunikace. Tato komunikace překonává koryto potoka starým historickým kamenným 

klenbovým mostem se dvěma oblouky. 

Nový betonový most je vzdálen od starého mostu proti vodě o cca 10 m a na svém tělese 

převádí pěší i automobilovou dopravu. 
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Souběžné vedení obou mostů je určitou anomálií,což bylo pociťováno již od doby vzniku 

nového mostu v 80.letech 20.století,kdy byla prováděna nevhodná a ve svém celku 

zanedbatelná údržba mostu starého s příznačným laciným a ještě nefunkčním detailem. 

Při katastrofálních povodních v jihočeském regionu v roce 2002 došlo k velkým povodňovým 

škodám také v Českém Krumlově.  

Jednou z příčin bylo i rozvodnění potoka Polečnice, který se v Českém Krumlově nedaleko 

zámku vlévá do koryta Vltavy.  

Průtočná kapacita starého kamenného mostu je nedostatečná, což způsobuje silné vzedmutí 

hladiny  vody v potoce a tím dochází k zatápění rozsáhlého území (sportovní areál) a ke 

vzniku velkých materiálních škod (v roce 2002 cca 200 mil.Kč). 

 

3) Současný stav objektu 
Historický most má dvě klenby o světlosti cca 5 m a světlé výšce cca 2,5 m.  

Šířka středního pilíře je cca 2 m.  

Šířka mostu je cca 4,5 m.  

Most je postaven z místního kamene. Jedná se o nepravidelné zdivo vyzděné na vápennou 

maltu. Most byl původně omítnut,což dokládá dosud dochovaná malta v podhledech obou 

kleneb. Návodní hrana pilíře byla dodatečně opatřena polokruhovým zhlavím, které je 

z kamenného kvádrového žulového zdiva. 

 

 
Současný stav mostu z návodní strany 

 

Most je opatřen betonovými římsami či betonovou mostovkou s ocelovou výztuží,která je na 

okrajích destrukcí hran odkrytá.Na okraji říms či mostovky je osazeno částečně nefunkční 

destruované ocelové zábradlí se svislou výplní,pocházející minimálně ze dvou časových 

období a dodatečně amatérsky vyspravované.  

Původní je lomové zdivo obou kleneb,střední pilíř (i s dodatečným návodním zhlavím) a 

destrukcí poškozená partie obou křídel z lomového kamene,zpevňující nábřežní zeď po 

proudu.Nábřežní zdi-křídla proti proudu k novému mostu jsou v celé partii nahrazeny 

železobetonovou opěrnou zdí,která zcela popírá charakter historického mostu a tvoří nejen 

oporu,ale i solidní průtočný profil mostu nového. 

Kamenné lomové zdivo nad oběma klenbami mostu je rozvolněné,mnohokrát v minulosti 

opravované a předělávané,což dokládají různé druhy malty ve sparách a druhotně použitý 

zdící materiál-fragmenty cihel a kámen se zbytky cizorodé malty. Snahu stabilizovat 

rozvolněnou nespolehlivou konstrukci dokládá nakonec ve 20.století použitá železobetonová 
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mostovka či alespoň oboustranná římsa,zpevňující vodorovnou plochu stavby a nesoucí 

asfaltový povrch současné pěší komunikace. 

Původně byly na mostě kamenné sloupky s dřevěnými madly,což dokládají dosud dochované 

2 sloupky.Nelze ani vyloučit možnost,že zábradlí bylo původně vyzděné do parapetních zídek 

a později z havarijních důvodů odstraněné a nahrazené kamennými sloupky s madly.Tento 

archaický způsob mostního zábradlí mohl být použit před svým nahrazením ocelovými 

svodidly i na výše po proudu (cca 3 km) působivě dochovaným a relativně dobře opraveným 

dalším chráněným mostem (Dobrkovice). 

 

 
Dochovaný kamenný most na staré poutní a knížecí cestě do Kájova 

 

4) Zhodnocení památkové autenticity objektu a posouzení 

kvality objektu z hlediska památkové ochrany 
Jak bylo již popsáno v předchozí kapitole,z autenticky dochované památky z 2.poloviny 

18.století se dochovala tak polovina. 

Původní klenuté oblouky do středního kamenné pilíře vykazují působivou monumentalitu 

jednoduchého technického díla našich předků a jsou nesporně hodnotným dokladem 

konstrukční vyspělosti neznámého barokního stavitele. 

I přidaný zpevňující návodní kvádrový obloukový pilíř-berma-je esteticky vysoce působivý a 

jako takový ve svém zapojení do konstrukce obou kleneb vypovídá o technické kultuře 

19.století,kdy oproti výše uvedenému mostu v Dobrkovicích (kde jsou v 18.století realizovány 

kamenné vystupující pilíře s ostrým úhlem proti vodě) je použito oblého proudnicového tvaru 

v přiznaném kvádrovém žulovém zdivu. 

Vysoký stupeň poškození památky s nevratným dopadem však představují obě strany 

kamenných křídel,zpevňujících nábřeží.Na straně proti vodě se jedná o úplnou absenci 

historické konstrukce,nevratně zaniklé při výstavbě nového betonového mostu,na straně po 

vodě jde o zcela zřícené či značně poškozené nábřežní zdivo ( ke Krumlovu ještě dodatečně 

nastavěné hrázděnou přízemní stavbou). 

Zde je autenticita památky značně mizivá,což lze konstatovat i o vrchních partiích mostu nad 

oběma klenbami. 
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Vybetonované nábřežní zdi nevratně zničily původní kamenné zdivo 

 

 
Střední pilíř,podhled klenebního oblouku se zbytky původní omítky,rozvolněný stav mostovky 

 

Výše popsané rozvolnění zdiva,nastalé zřejmě po demolici obou parapetních zábradlí v dávné 

minulosti vedlo k řadě utilitárních a ve svém důsledku znehodnocujících kroků,které zcela 

setřely autenticitu památkové podstaty těchto částí zkoumaného objektu. 

Památková hodnota železobetonové destruované mostovky s nerovným asfaltovým 

povrchem,s rozpadávajícími se několika druhy novodobých zábradlí,to vše na rozvolněném a 

v nepůvodním místě uloženém kamenném zdivu s četnými vysprávkami je zcela evidentně 

mizivá,ne-li nulová. 

Prohlášení kulturní památkou celého objektu je tedy z našeho pohledu motivováno zejména 

snahou za každou cenu zabránit demolici mostu bez náhrady a to i přes to málo,co vlastně 

z materiálu konkrétní památky zbylo. 

Málokterý návštěvník této kulturní památky při zběžném pohledu chápe,proč je vlastně 

chráněna.Nesejde dolů do Polečnice a nepodívá se na klenuté oblouky a působivý střední 

pilíř,vidí pouze devastovaný povrch mostovky se zbytky ošklivého zábradlí. 

Jedná se však i přes to málo,co tvoří podstatu kulturního dědictví,o cennou historickou 

památku a z tohoto důvodu je žádoucí mostní objekt zachovat a pouze jej přemístit na místo, 

kde by již nebránil průtoku vody v potoce. 
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Ruiny nábřežní zdi se zbytkem mostní opory,v pozadí se rozkládá plocha současného 

parkoviště-budoucí rozšíření rekreačně- sportovního areálu města 

 

5)Navrhované možnosti řešení s odhadem nákladů 
Z vodohospodářského hlediska (a je nezbytné se tímto zásadním faktem zabývat ! ) je nutno 

tento kamenný most odstranit, čímž bude dosaženo plynulého odtoku vody a snížení úrovně 

maximální hladiny vody v potoce při povodních,čímž se minimalizují škody v záplavovém 

území.  

Po zvážení všech možností včetně možnosti nejjednodušší,ale též nejsmutnější-demolice,jsme 

dospěli k nástinu řešení,které představuje dle našeho názoru smysluplný kompromis,který by 

mohl být životaschopný. 

V místě bezprostředně přiléhajícím k lokalitě zkoumaného mostu se nalézá velký rekreačně-

sportovní areál,který bude dále rozšířen za koryto Polečnice a který vlastní město. 

Navrhujeme most přemístit na úroveň terénu tak,že bude tvořit viditelnou dominantu svému 

okolí a integrovat jej na základě dalších architektonických studií do celkové koncepce 

vznikajícího areálu. 

Je nezbytné,aby byl most po svém osazení na novém místě řádně restaurován,po provedeném 

stavebně-technickém průzkumu eventuelně doplněn o chybějící parapetní zábradlí a patřičně 

zvýrazněna jeho technická unikátnost a výtvarně silné,monumentální působení. 

Měl by tvořit „poutač“nejen svému okolí,dominantu budoucího areálu,ale i přitáhnout zájem 

svých návštěvníků o další mosty na celé poutní a knížecí trase a zvát je k jejímu poznání. 

 
Současný stav interiéru mostu 
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Současný stav mostu z návodní strany 

 
Další z mostů na poutní trase do Kájova 

 
Mostek pod Kájovem,opravený po povodni 2002 
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Přemístění historické konstrukce mostu: 

Pro přemístění historicky a stavebně cenných objektů je možno zvolit několik možných 

postupů. Tyto postupy jsou u nás i v cizině běžně používány. Jedná se o následující možnosti: 

 

1. Rozebrání staré konstrukce na jednotlivé stavební prvky (zde kameny). Po přemístění 

je konstrukce na novém místě znovu postavena z těchto původních prvků. 

2. Rozdělení konstrukce na větší celky, které by byly na nové místo přemístěny těžší 

technikou a zde by na pomocných skružích byly opět sestaveny do jednoho celku. 

3. Technikou, která umožňuje nejvíce zachovat integritu a charakter konstrukce je 

přesunutí konstrukce jako celku.  

 

Popis jednotlivých postupů: 

 

Postup č.1 

Při postupu č.1 je nutno provést dokonalé zaměření a označení všech kamenných prvků 

konstrukce (návodní pilíř) a následně na pomocném lešení konstrukci opatrně rozebrat na 

jednotlivé kameny. Z kamenů bude konstrukce na novém místě znovu vybudována. Pozornost 

bude věnována vnějšímu plášti konstrukce. Vnitřní výplňové zdivo bude provedeno nově 

rovněž z materiálu původního mostu. 

 

Postup č.2 

Při tomto postupu se konstrukce nejprve musí zpevnit injektáží, aby byla zajištěna dokonalá 

celistvost zdiva. Původní kamenné zdivo má dle zkušenosti značné procento vnitřních dutin, 

které snižují soudržnost. Po dokončení této operace se na pomocné skruži konstrukce opatrně 

mechanicky rozdělí na jednotlivé části, které se v ocelových klecích přemístí na nové místo, 

kde jsou na pomocné skruži opět sestaveny do jediného celku. U tohoto typu konstrukce 

(nepravidelné zdivo) není vhodné provést dělení konstrukce na jednotlivé části např. řezáním 

diamantovým lanem nebo kotoučem, ale vybouráním úzké spáry, která se dozdí na místě. 

Hladké spáry při řezaní diamantovou technikou by u nepravidelného zdiva byly zřetelné a 

bránily by správné statické funkci objektu (zdivo musí být ve spárách převázané). 

 

Postup č.3 

Tento postup spočívá v podchycení celého objektu na nosnou železobetonovou desku. 

Následně musí být objekt oddělen od navazujících konstrukcí. Šikmé síly z kleneb musí být 

zachyceny pomocí ocelových táhel, aby nedošlo k roztržení konstrukce a k její destrukci. Pak 

je konstrukce vyzvednuta a následně na kolejové dráze převezena na nové místo, kde je 

spuštěna na nové základy a podezděna.  

 

Výhody a nevýhody řešení: 

 

Postup č.1 

Vzhledem k tomu, že konstrukce je vyzděna z nepravidelného kamenného zdiva z místních 

zdrojů je tento postup problematický. Jednotlivé kameny jsou nepravidelné a poměrně malé. 

Počet prvků je značný a tomu odpovídá i pracnost. Je otázka, zda by nebylo možné na novém 

místě vybudovat repliku z kamenů získaných opatrným rozebíráním konstrukce ovšem bez 

označení polohy v konstrukci. 

Náklady cca 2-3 mil Kč. 
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Postup č.2 

Postup č.2 vyžaduje nejprve provést zpevnění zdiva, aby nedošlo k rozpadu jednotlivých částí 

při jejich transportu a opětovném sestavování. Je nutno přesunovat poměrně rozměrné části 

konstrukce. Pro každou část konstrukce musí být již dopředu na pomocnou skruž připravena 

ocelová klec, která bude sloužit pro manipulaci. Při skládání konstrukce je nutno počítat 

s potřebou rektifikace polohy jednotlivých částí pomocí hydraulické techniky. V tomto 

případě je nutné spáry mezi jednotlivými částmi nově dozdít z vybouraného materiálu. 

Náklady cca 5-6 mil Kč. 

 

Postup č.3  

Tento postup je vzhledem k umístění konstrukce mostu do potoka jednoznačně techniky 

nejnáročnější. Vyžaduje převedení toku, aby bylo možno v korytě potoka vybudovat nosnou 

železobetonovou desku, která bude konstrukci podporovat při dalších manipulacích. Dále je 

třeba konstrukci oddělit od navazujících konstrukcí a sepnout ji pro zachycení sil plynoucích 

z klenbového působení konstrukce. Následně se konstrukce vyzvedne do potřebné výšky a 

přesune se na nové stanoviště po kolejové dráze. Zde je spuštěna na nové základy. 

Náklady by bylo nutno stanovit přesně na základě projektu,rámcově desetinásobek postupu 

č.1. 

 

Zhodnocení: 

Každá z uvedených metod má své výhody a nevýhody. Obecně lze říci, že postup č.3 vede 

k úplnému zachování historické hodnoty ale je finančně jednoznačně nejnákladnější. Finančně 

nejúspornější je stávající mostní konstrukci opatrně rozebrat bez detailního značení a z takto 

získaného materiálu vybudovat repliku konstrukce na novém místě. V případě jakéhokoli 

přesunu konstrukce je však nutno počítat se značnými stavebními náklady. 

 

Příklady přesunu historicky cenných objektů: 

V České republice bylo uskutečněno mnoho přesunů historických památek, což samozřejmě 

svědčí o vysoké kulturní úrovni a snaze zachovat tato díla i pro budoucnost. Z realizovaných 

přesunů lze zmínit zejména přesun gotického kostela v Mostě v 70.letech minulého století. 

Tento přesun byl uskutečněn dle výše uvedeného postupu č.3. 

V 60.letech 20. století v souvislosti s budováním Orlické přehrady byl na nové místo 

přemístěn historický řetězový most v Podolsku. Most byl postaven v letech 1847 – 1848 

podle plánů ing. Gassnera a ing. B. Schnircha českobudějovickým stavitelem Josefem 

Lannou. V 50. letech se také začalo uvažovat o napuštění Orlické přehrady. Ta by však celý 

most zaplavila, proto bylo roku 1960 rozhodnuto o snesení mostu. Pro nové vybudování bylo 

vybráno údolí řeky Lužnice nedaleko obce Stádlec, kde byl v letech 1970 – 1974 most znovu 

sestaven. 

V tomto případě se jednalo o rozebrání konstrukce na jednotlivé základní prvky. Kameny i 

ostatní části konstrukce byly označeny čísly. Konstrukce byla 14 let po demontáži a po   

doplnění chybějících nebo poškozených částí znovu vybudována. 

V cizině jsou poměrně běžné přesuny kaplí a kostelů, zejména se jedná o Německo a 

Rakousko, Francii. 

 

 

 

Ing.arch.Petr Malinský,ředitel ARPEMA sro,předseda Sboru expertů Odboru památkové péče   

                                     Magistrátu hl.m.Prahy 

Ing.Pavel Němec,PONTEX sro 
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Přesun kostela v Mostě, hmotnost 12 000 t, vzdálenost přesunu 850 m 
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Kostel v Thurnbachu – Rakousko, zdvih 1,7 m, hmotnost  2300 t 
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Kostel v  Pillu – Rakousko,  posun o 6,5 m, hmotnost 1300 t, vyzdvižení o 1,2 m 

                                     
 

Řetězový most přes Lužnici v Stádleci, rozebrán na jednotlivé části a znovu sestaven. 
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Řetězový most přes Lužnici v Stádleci, rozebrán na jednotlivé části a znovu sestaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


