Oprava ledolamů
Karlova mostu
Popis stavby
Po velké povodni v roce 2002 byly ledolamy Karlova mostu
vážně poškozeny a byla nutná jejich generální oprava. Ta
spočívala v kompletním odstranění záhozu uvnitř i vně ledolamů, demontáži vrchní stavby starých ledolamů a následném
postupném vytahování starých dřevěných pilot a dalších prvků
(např. ocelových kolejnic), které po předchozích opravách
prováděných v minulosti ve dně zůstaly. Nové dřevěné piloty
z červeného dubu byly následně zaberaněny do říčního dna,
které bylo rozvolněno předvrty průběžným šnekem. Nové piloty
jsou opřeny až o skalní podloží, což se při předcházejících
opravách nikdy nepodařilo. Po jejich instalaci následovalo osazení celé nové vrchní části ledolamů. Pro historickou kontinuitu
byly v koruně ledolamů ponechány některé původní prvky.
Součástí dokončovacích prací bylo obnovení zásypu ledolamů
lomovým kamenem.

Výměry
Celkem: 7 ks ledolamů,
Odtěžení nánosů: 1990 m3,
Tahání pilot: 238 ks,
Beranění pilot (červený dub): 105 ks,
Doplnění kamenného záhozu do ledolamu: 630 m3,
Vrchní stavba: cca 160 m3 kruhových trámů z červeného dubu.

Zákazník
TSK, Štefánikova 23, Praha 5

Investor
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

30,5 mil. Kč

2004–2005

Reconstruction
of ice aprons
of the Charles Bridge
Contract description
After the huge ﬂoods in 2002 the Charles Bridge ice aprons
were severely damaged and required a complex reconstruction.
It consisted in complete removal of the backﬁll both inside and
outside of the ice aprons, dismantling of the upper structure of
all old ice aprons and subsequent incremental extraction of old
wooden piles and other elements (e.g. steel rails) that were left
on the riverbank during previous reconstructions in the past.
New wooden piles from red oak were then driven into the
riverbed that was beforehand eased by pre-drills with
a continuous ﬂight auger. The new piles are propped against
the bedrock. This was not achieved by any of the previous reconstructions. After ﬁtting in the piles the complete new upper
part of ice aprons was installed. Some of the original elements
were left at ice aprons capitals to provide historical continuity
of the structure. The ﬁnishing works included replacement
of ice aprons backﬁll with quarry stone.

Measures
In total: 7 pieces of ice aprons,
Excavation of deposit: 1990 m3,
Extracting of piles: 238 pcs.,
Ramming of piles (red oak): 105 pc,
Reﬁlling of the stone backﬁll to ice aprons: 630 m3,
Upper structure: approx. 160 m3 of circular beams from red oak.
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TSK, Štefánikova 23, Praha 5

Investor
The City of Prague, Mariánské náměstí 2, Praha 1
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1,05 mil. EUR
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