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Cílem článku je představit informační systém 

ISKarluvMost, který byl vyvinut v  posledních 

třech letech jako podpůrný prostředek pro opra-

vu Karlova mostu. ❚ The purpose of this 

paper is to introduce a new information system 

ISKarluvMost, which was developed during 

the last three years to support rehabilitation of 

Charles Bridge in Prague.

V období od 1. srpna 2007 do 31. října 

2010 proběhla poslední rozsáhlá opra-

va Karlova mostu v  Praze, která za-

hrnovala rekonstrukci zábradlí a  mos-

tovky a  obnovu hydroizolačního systé-

mu. Tato oprava byla podložena dlou-

hodobým výzkumem, zaměřeným jed-

nak na  dokumentaci stavu konstrukce 

a materiálů využitých v   mostu, jednak 

na  počítačové simulace jeho chování 

především pod účinky nesilových zatí-

žení. K přípravným teoretickým a expe-

rimentálním pracím přispěla řada praco-

višť a  získané výsledky byly hojně pre-

zentovány v  tuzemské i  zahraniční lite-

ratuře. Jako vybrané příklady uveďme 

shrnutí komplexního výzkumu v  obdo-

bí 1994 až 2004 [1 až 3], vývoj a ověře-

ní nelineárního výpočetního modelu seg-

mentů mostu [4, 5] nebo nejnovější po-

znatky o materiálech v konstrukci [6, 7]. 

Především při vývoji a  verifikaci počí-

tačových modelů Karlova mostu [4,  5] 

pak bylo opakovaně shledáno, že i přes 

výjimečný charakter této památky a  její 

dlouhodobý monitoring nejsou k dispo-

zici volně přístupné a soustředěné pod-

klady, o něž by se mohla jakákoliv po-

kročilá analýza opřít. 

Obr. 1 Veřejně přístupné rozhraní 

aplikace ❚ Fig. 1 Public access interface

Obr. 2 Příklad modulu souborů 

s výpočty ❚ Fig. 2 Example of files and 

calculation module

Obr. 3 Přidávání souborů s výkresovou 

dokumentací základů ❚ 

Fig. 3 Adding files with drawing 

documentation
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Právě tato skutečnost byla hlavním 

impulsem návrhu a  vývoje aplikace 

ISKarluvMost [8] krátce představe-

né v  tomto článku. Poznamenejme, 

že hlavním cílem tohoto informačního 

systému je soustředit informace nut-

né pro simulace mostu a jeho násled-

né statické posouzení. To jej odlišuje 

od naprosté většiny informačních sys-

témů historických památek, např. [9 

až 11], které jsou primárně zaměřené 

na detailní reprezentaci geometrie ob-

jektu. Proto nejprve krátce popíšeme 

principy návrhu informačního systému 

a funkce dostupné uživatelům. Násled-

ně specifikujeme členění informačního 

systému a  detailněji představíme ná-

vrh modulu pro správu výsledků mě-

ření teploty a vlhkosti v tělese mostu. 

NÁVRH INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU

Při návrhu softwarového řešení byl kla-

den důraz na minimalizaci nákladů při 

zachování nezávislosti na  operačním 

systému uživatele. Proto je informač-

ní systém založen na open-source ná-

strojích a  implementován jako webo-

vá aplikace, která umožňuje manipula-

ci a zobrazení dat soustředěných v da-

tabázi. Webové rozhraní důsledně re-

spektuje aktuální standardy tak, aby se 

stránky korektně zobrazovaly v  široké 

škále prohlížečů. Na  straně serveru je 

využit svobodný operační systém De-

bian Linux a nástroje z jeho repozitářů. 

Aplikace je napsána ve  skriptovacím 

jazyce PHP, využívá frameworku Net-

te [12] a  jeho vybraných doplňků které 

umožnují uživatelsky příjemné vkládá-

ní a editaci dat. Pro komunikaci s data-

bází systém používá knihovnu Dibi [13], 

propojenou s databázovým softwarem 

PostgreSQL [14]. Databáze je navrže-

na podle zásad relačního databázové-

ho modelu. Systém navíc obsahuje au-

tomatickou antivirovou kontrolu všech 

vkládaných souborů pomocí programu 

ClamAV [15]. Vlastní aplikace je členěna 

do sekcí, které obsahují moduly týkají-

cí se jednotlivých logických celků. Tato 

architektura umožňuje snadné rozšiřo-

vání aplikace dle případných požadav-

ků spolupracujících subjektů. 

FUNKCE DOSTUPNÉ 

UŽIVATELŮM

Informační systém primárně umožňuje 

vkládání informací do příslušných sekcí. 

Při udělení oprávnění přístupu do uživa-

telského rozhraní umožňuje administrá-

torovi systém definovat typy přístupo-

vých práv (např. vkládání, zobrazová-

ní, editace) pro jednotlivé moduly. Uži-

vatel se přes veřejně přístupné rozhraní 

(obr. 1) přihlásí do uživatelské části sys-

tému, vybere si příslušnou sekci a má-li 

oprávnění vykonávat akce v daném mo-

dulu, může data vkládat, zobrazovat či 

jinak upravovat (obr. 2 a 3).

STRUKTURA INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU

Z  následujícího výčtu je patrná struk-

tura informačního systému a  přísluš-

ných dat. Konkrétně se systém sklá-

dá ze sekcí:

• Materiály – moduly Chemické vlast-

nosti a Mechanické vlastnosti shrnují 

vlastnosti materiálů zjištěné ze vzorků 

odebraných přímo na stavbě; přísluš-

né hodnoty jsou uloženy přímo v da-

tabázi systému,

• Základy – informace o založení mos-

tu ve formátech pdf případně dwf,

• Modely a výpočty – vybrané výsled-

ky simulací Karlova mostu; podpo-

rován je libovolný formát dat, v  sou-

časné době jsou výsledky dostupné 

ve formě pdf dokumentů,
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• In-situ měření – výsledky kontinuál-

ního měření teplot a  vlhkostí v  tě-

le mostu dodané firmou E-THERM, 

a. s., (podrobnější popis sekce v ná-

sledující kapitole); data jsou přístup-

ná pouze registrovaným uživatelům,

• Externí software – informace o  vý-

početních nástrojích využitých k po-

čítačovým simulacím Karlova mostu, 

výsledky fotogrammetrického zamě-

ření skupinou prof. Karla Pavelky [9],

• Dokumentace – zadávací a realizač-

ní dokumentaci stavby ve  formě pdf 

a dwf souborů,

• Publikace – shrnující dostupné infor-

mace o Karlově mostu z otevřené li-

teratury; vlastní publikace jsou roz-

členěny do několika kategorií a v pří-

padně dostupnosti doplněny pdf sou-

bory nebo příslušnými odkazy na je-

jich zdroj.

Pokud není uvedeno v  textu výše ji-

nak, všechna data v systému jsou ve-

řejná. Jsou též většinou dostupná jak 

v české, tak i v anglické verzi.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Pro lepší ilustraci funkcí poskytovaných 

jednotlivými moduly nyní krátce popíše-

me implementované řešení pro správu 

o teplotních a vlhkostních polí. Jedná se 

o značné množství údajů (měření je kon-

tinuální s krokem 5 min), které jsou vzta-

žené k senzorům umístněným v jednom 

ze sedmi řezů, ve  kterých se měření 

provádí. Úkolem modulu je nahrát data 

do  databáze z  automaticky generova-

ného vstupního souboru, typicky o ve-

likosti desítek až stovek MB, a  korekt-

ně je přiřadit ke stávajícím údajům v da-

tabázi. V neposlední řadě je třeba zajis-

tit uživatelskou přívětivost a přiměřenou 

dobu zpracování dat.

Po  manuálním vložení údajů o  měři-

cích místech a senzorech do databáze 

probíhá zpracování datového souboru 

v následujících krocích:

• modul soubor syntakticky zkontrolu-

je a  přiřadí k  naměřeným hodnotám 

údaje o měření, senzoru atd.,

• modul vytvoří nový soubor s  kon-

figurací a  daty pro externí program 

pgloa der [16], který slouží k nahrávání 

rozsáhlých datových souborů do da-

tabáze,

• pgloader nahraje data do  databá-

ze (použitím tohoto nástroje se do-

cílilo snížení doby ukládání zhruba 

o dva řády),

• modul vygeneruje soubory, které 

umístí na  server, a  registrovaní uži-

vatelé si je mohou stáhnout. Jed-

ná se o  textové soubory ve  formátu 

csv, které obsahují informace o  pří-

slušném senzoru a  časovém rozsa-

hu měření včetně případných chybě-

jících údajů.

Krom těchto automatických úkonů 

lze pomocí externího odkazu provést 

kontrolu konzistence dat v  databázi 

a výsledek zaslat správci systému. Ad-

ministrátor též může hodnoty zpětně 

vymazat, popřípadě znovu vygenero-

vat textový soubor z hodnot uložených 

v databázi. 

ZÁVĚR

V tomto příspěvku byl krátce předsta-

ven informační systém soustřeďující in-

formace získané při poslední opravě 

Karlova mostu a při teoretických a ex-

perimentálních pracích, které jí před-

cházely. Jsme přesvědčeni o  tom, že 

tento systém může přispět k  zpřes-

nění znalostí o  této historické památ-

ce a k výrazné racionalizaci budoucích 

oprav a  rekonstrukcí, a  to nejen Kar-

lova mostu ale celé řady kamenných 

mostů, kterých je jen v České republi-

ce zhruba třináct tisíc. Informační sys-

tém je podkladem pro certifikovanou 

metodiku oprav těchto mostů. Na zá-

kladě ekonomické rozvahy o  skuteč-

ném provedení oprav Karlova mostu lze 

doložit, že kdyby metodika a informač-

ní systém byly k dispozici před započe-

tím oprav, podařilo by se snížit náklady 

o 8,5 % původně plánované částky, tj. 

cca o 226 x 0,085 = 19 mil. Kč. 

Tento článek vznikl za podpory projektu 

FR-TI1/381. Rádi bychom na tomto místě 

poděkovali Josefu Petrákovi a Prof. Karlu 

Pavelkovi (FSv ČVUT v Praze), Doc. Richardu 

Přikrylovi (PřF UK) a firmě E-THERM, a. s., 

za jejich příspěvky k tvorbě informačního 

systému.
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