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„Za architekta prohlásím toho, kdo dovede stejně tak 
věc v mysli a v duchu podle spolehlivých a obdivuhod-
ných pravidel a postupů vymeziti jako provésti technicky 
všechno to, co pohybem břemen a sloučením různých 
těles dá se co nejlépe uzpůsobiti pro nejvážnější lidskou 
potřebu.“

Leon Batt ista Albert i
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Poděkování

Chtěl bych předem vyjádřit své poděkování všem, kteří mě provázeli během shromažďování materi-
álu pro tuto publikaci. Můj dík patří prof. Emilu Kovaříkovi, který mě na Fakultě architektury v roce 
1978 pověřil vybudováním předmětu Typologie inženýrských staveb a jeho výukou. Velký dík patří 
prof. Waltru Hennovi z TU Braunschweig, který mě prostřednictvím organizace Deutscher Akade-
mischer Austausch Dienst (DAAD) umožnil studovat průmyslové a inženýrské stavby v Německu. 
Děkuji i Dr. Jiřímu Vančurovi, na jehož vysokoškolské skriptum Architektura inženýrských staveb 
jsem svým změněným pojetím navázal. Děkuji mnohým studentům Fakulty architektury a Fakulty 
stavební za diskuzi během výuky a některým i za fotografi e a skici, z nichž několik jsem zde s jejich 
předběžným svolením použil. Za podporu děkuji i své manželce Ludmile, která fotografovala, když 
jsem já řídil a ze svých prostředků mimo jiné poskytla 60 DM za náš průjezd po mostě přes Velký 
Belt v Dánsku, i svým synům Václavu a Ondřejovi, kteří mi věnovali několik fotografi í ze svých 
pobytů ve vzdálených končinách zeměkoule. Dík patří i dalším přátelům a známým, kteří mi poskytli 
své fotografi e staveb, které jsem znal z odborné literatury. Rozšířili tak použitou množinu kreseb 
a fotografi í autorských. Kromě toho existuje rozsáhlá množina fotografi í na mnohých stránkách 
internetu, které zde ovšem použity nebyly. Mohou ale čtenářům posloužit pro rozšíření poznatků 
z této publikace a vůbec z celé oblasti architektury inženýrských staveb.

Praha 2009
 Václav Kučera

kontakt na autora: 
vac-kuc@seznam.cz



Za architekturu považujme prostor, vytvořený 
nebo vytvářený prostřednictvím staveb, předmě-
tů, přírodnin a lidí. To není defi nice, jen pracovní 
označení fenoménu, který bude v této publikaci 
předmětem našeho zájmu. O defi nici architek-
tury se pokoušelo mnoho povolanějších kapacit. 
Většina ale dospěla k názoru, že prospěšnější, 
než architekturu defi novat, je architekturu tvo-
řit. A to je možné i významným prostřednictvím 
inženýrských staveb.

Za inženýrské stavby považujme takové stav-
by, které při realizaci vyžadují inženýrské doved-
nosti. Co je to ale za dovednosti? Slovo inženýr 
souvisí s francouzským slovesem ingenier, které 
je překládáno jako usilovně přemýšlet, usilovně 
se snažit, hloubat nebo lámat si hlavu. Podobný 
kořen má i francouzské přídavné jméno ingeni-
eux, které znamená důmyslný, důvtipný, vyna-
lézavý. V angličtině přídavné jméno ingenious 
znamená duchaplný, důmyslný až geniální. Ve 
španělštině se setkáme se slovy ingeniar s význa-
mem vymyslet nebo vynalézt a s podstatnými 
jmény ingeniero, což je inženýr nebo ženista. 
Dalším španělským podstatným jménem je 
ingenio, které znamená důmysl, důvtip, genius. 
Všechny významy slova inženýr a jeho odvoze-
niny jsou natolik pozoruhodné, že stojí za to 
se stavbami, které takový přívlastek obsahují, 
vážně zabývat.

Inženýrské stavby mají svou historii ve stav-
bách opevňovacích a ve vojenství vůbec. Vzpo-
meneme-li nyní zakladatele pražské technické 
školy, která byla předchůdcem dnešního Čes-
kého vysokého učení technického v Praze, zjis-
tíme, že pan Christian Josef Willenberg obhajo-
val svou kvalifi kaci učitele projektem vojenské 
stavby – opevněním Nového Města v Praze. 
Označení inženýrských staveb souvisí i se stře-
dověkými vojenskými zařízeními, které se ve 

Předmluva

Španělsku označovaly slovem ingenio. Byly to 
důmyslné dobývací stroje, určené pro překonání 
jinak důmyslných opevnění měst a hradů.

Existují názory, které odmítají inženýrské stav-
by do spojitosti s oborem architektura vůbec 
zařadit. Podle nich jsou to jen stavby technické, 
které plní pouze svou utilitární funkci a v pro-
středí prakticky výtvarně ruší. Ponechme tako-
véto názory jejich autorům a pokusme se objevit 
výtvarné a všeobecně architektonické hodnoty 
i ve stavbách cest, silnic a dálnic, stavbách cest 
vodních a podzemních, v jezech, stavbách hrází 
a přehrad a mostů všeho druhu. Nebude to jistě 
nic obtížného, pokud si uvědomíme, že mno-
ho architektů i tvůrčích inženýrů dříve uvedené 
názory nesdílí.

Inženýrské stavby vždy byly, jsou a jistě ještě 
dlouho budou studnicí, z níž čerpá každý, kdo 
chce vůbec něco stavět. Nejen proto, že každá 
stavba, i sebeobjevnější a uznávaná architektura, 
musí být spolehlivě založena, musí být stabilní 
a musí obsahovat vhodný a vhodně zpracovaný 
stavební materiál.

Architektura může a musí mít i významný 
prospěch z inspirace inženýrskými stavbami. 
Existuje celá řada příkladů, kdy se stavební 
prvek známý ze staveb inženýrských objevuje ve 
výtvarném slovníku architekta. V inženýrských 
stavbách jsou koncentrovány základy stavitelství 
vůbec. Považuje se například za prokázané, že 
umění člověka hospodařit s vodou a schopnost 
stavět zavodňovací kanály, například v Mezopo-
támii, položilo základy civilizace v široké oblasti 
Středomoří. Na této civilizaci staví celá dnešní 
evropská kultura.

Konstrukční systémy inženýrských staveb 
nalézají uplatnění v celém systému architektury. 
Fenomén konstrukce často proniká do vysloveně 
výtvarné složky uznávaného architektonického 

Předmluva   /   11
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díla. Inženýrské stavby zde nabízejí i zajímavou 
tvarovou rozmanitost.

Obsah publikace respektuje i faktor času. 
Zajímavým materiálem je nepochybně historický 
vývoj jednotlivých typů staveb. Uvedené příklady 
mohou poskytnout tvarovou inspiraci pro design 
dnešního díla. Jistě není nutná žádná nostalgie, 
konstrukční systémy dneška jsou jiné, výtvarné 
názory se také vyvíjely. Připomeňme jen zajíma-
vá a lety prověřená řešení staveb, které bychom 
dnes označili jako inženýrské.

Druhým časovým horizontem této publikace 
je současnost. Většina komentovaných příkla-
dů pochází z dnes realizovaných a fungujících 
inženýrských děl. Inženýrské stavby dneška 
umožňují řešit problémy současnosti. Jimi je 
možné zajistit pitnou vodu, jejich prostřednic-
tvím lze dopravovat naftu a zemní plyn do našich 
příbytků, jejich prostřednictvím se dostaneme 
k cíli svých cest, jejich prostřednictvím můžeme 
obdivovat krásy blízkého i vzdálenějšího světa, 
jejich zásluhou se můžeme rekreovat na březích 
přehradních nádrží, jen jejich existencí můžeme 
obdivovat i je samé.

Inženýrskými metodami je možné přesouvat 
architektonická díla, jejichž umístění koliduje 
s novými urbanistickými záměry. Za zmínku sto-
jí například transfer kaple sv. Marie Magdaleny 
v Praze, kostel v Červené nad Vltavou nebo kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který byl 
přesunut dokonce o 841 metrů.

Inženýrské stavby dneška umožní řešit pro-
blémy současnosti. Nedostatek místa na pevné 
zemi při pobřeží zajistí budování umělých ostro-
vů nebo rozšíření pevniny v nejrůznějších konči-

Umělé ostrovy v japonské Jokohamě

nách světa, někdy i s výrazným výtvarným pod-
textem. Takové ostrovy dostávají tvar palmového 
listu nebo pevnin a ostrovů zeměkoule. I bez 
výtvarných atributů jsou budované inženýrskými 
metodami například rozšiřované plochy pevniny 
v Jokohamě v Japonsku, nová letiště v Kobe a na 
Madeiře a mnohde jinde.

Význam inženýrských staveb podtrhuje i sku-
tečnost, že právě jimi je možné řešit problémy, 
které si člověk svou neprozíravou činností při-
pravil.

Nebude zde věnována zvláštní pozornost 
stavbám projektovaným nebo soutěžním návr-
hům. Je známo, že u každé architektonické 
soutěže se vždy objeví několik desítek, stovek 
až tisíců návrhů, které řeší jediný zadaný úkol. 
Publikace vychází z názoru, že za skutečnou 
architekturu je možné považovat jen ty stavby, 
které byly realizovány. Dovolte na tomto místě 
dobovou karikaturu, která snad vyjadřuje i před-
stavy, které byly vkládány do inženýrských staveb 
na počátku 20. století. Takto pohodlně měla být 
zpřístupněna Sněžka v roce 2000.

U publikací, které pojednávají o architektuře, 
bývá zvykem uvádět jako autory především 
architekty. U inženýrských staveb ale podíl archi-
tektů nemusí být rozhodující. Každé takové dílo 
vzniká spoluprací mnoha odborníků a specialis-
tů, z nichž jedním je architekt. Ten svým dílem 
samozřejmě velmi přispěje k výtvarné hodnotě 
díla, ale je mnohem více svázán požadavky sta-
vebních inženýrů nebo technologů než napří-
klad u staveb občanských. Často samo tech-

Pohlednice z roku 1900 znázorňující utopii 
zpřístupnění Sněžky moderní technikou 

a inženýrskými stavbami v roce 2000



nické řešení tvoří architekturu. U staveb zde 
předkládaných jsou proto architekti uváděni 
jen výjimečně, zejména ti, kteří už nežijí. Jejich 
dílo je uzavřené, neměnné. Ti se také nemohou 
bránit. Dovolte krátkou paralelu. Když se jakýsi 
novinář ptal herce Jana Třísky, jak hodnotí fi lmy, 

které natočil, odpověděl, že se na své fi lmy nikdy 
nedívá, a dodal: „Je to má práce.“

Stavby, které se dnes označují jako inženýr-
ské, slouží člověku od nepaměti. Některé z nich 
uvádí v krátkém historickém přehledu následu-
jící kapitola.

Předmluva  /   13
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Tato kapitola nemá být historickým pojednáním. 
Má pouze ukázat, jak stavby, které jsme zařadili 
do pojmu staveb inženýrských, ovlivňovaly ději-
ny lidstva a vývoj evropské kultury. Jako jeden 
z informačních zdrojů je zde několikrát citová-
no dílo, připisované „otci dějepisu“ Herodotovi 
Halikarnasskému. Není jisté, zda on sám Dějiny 
aneb devět knih nazvaných Músy skutečně na-
psal, nebo zda jen jeho příběhy někdo převyprá-
věl. Spolehlivost tohoto podání historie byla už 
ve starověku zpochybňována. Například jeden 
jeho následovník, spisovatel Plutarchos, Hero-
dota nazval přímo lhářem. Mohl si to dovolit, 
žil asi 400 let po něm. Přesto má Herodotovo 
dílo svou cenu, protože autor byl pojednávaným 
událostem časově nejblíže. Žil snad v letech 484 
až 425 př. n. l. Však i sám své informace zpo-
chybňuje: 

„Mým úkolem je povědět, co se vypráví, ale 
věřit tomu přece nemusím. A to se týká každého 
mého vyprávění.“

Přesto jsou zde vybrané úryvky jako nepo-
chybně zajímavá ilustrace uváděny. Vždyť přece, 
řečeno s básníkem Jiřím Suchým: „…myslel jsem 
totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho 
nezabije.“

Inženýrské stavby tedy provázejí člověka již od 
nepaměti. Nebyly to pochopitelně stavby podle 
dnešních představ. Z dochovaných archeologic-
kých a později literárních zlomků můžeme usu-
zovat, že lidská sídliště již v nejstarších dobách 
doplňovaly stavby opevnění a stavby umožňující 
zavlažování zemědělsky využívaných ploch.

Snad nejstarší známí rolníci se kolem roku 
9000 př. n. l. usadili u pramenů pitné vody na 
levém břehu Jordánu. Stavěli si zde okrouhlé 
domy z nepálených cihel a později založili údaj-
ně nejstarší město na světě, Jericho. Proti útoč-
níkům, ale i proti hrozícím záplavám obehnali 
své sídliště mohutnými hradbami, stavěnými 
z kamene. Geografi cky nedaleko, ve východ-
ní části dnešního Turecka, na náhorní plošině 
kolem slaného jezera Van, se už v 9. tisíciletí 
př. n. l. začalo pěstovat obilí, dále sezam, len 
a také vinná réva. Vznikl zde postupně stát Urar-
tu s hlavním městem Tušpa, na jehož místě se 
rozprostírá dnešní město Van.

Na sklonku 9. tisíciletí se panovníkem Urartu 
stal král Menua. Ten věnoval velikou pozornost 
výstavbě zavodňovacích kanálů. Když byl v ros-
toucím hlavním městě pociťován nedostatek 
vody, nechal vybudovat vodní kanál, dlouhý 
70 kilometrů. Jeho stěny byly vyzděny neopra-
covanými balvany tak spolehlivě, že svému 
účelu, jistě při potřebné údržbě, slouží dodnes. 
Zprávy o osídlení v této části Malé Asie podáva-
jí i vykopávky poblíž dnešní Konye, na planině 
Çatal Hüyük, které svědčí o existenci lidských 
sídel z doby kolem 7200 až 7100 let př. n. l.

Někdy na počátku 7. tisíciletí př. n. l. vznikala 
v Malé Asii další sídliště, z nichž nejvýznamnější 
památky vykazuje lokalita Haçilar. Dochovaly se 
zde obranné zdi o výšce 3,5 až 4 m.

Na iránské plošině vznikaly v té době i další 
osady. Je uváděna například osada Tepe Sabzu. 
Místní obyvatelé postupně měnili svůj původně 
pastevecký způsob života na zemědělský. Bylo 
prokázáno, že pěstovali len, a z toho lze odvo-
dit, že museli svá pole zavlažovat. V těchto kon-
činách je kritický nedostatek dešťových srážek. 
Osady tedy mohly vznikat až poté, kdy si jejich 
obyvatelé osvojili znalosti umělého zavlažování. 
Ovšem budování zavlažovacích systémů vyžado-
valo spolupráci většího množství lidí, a tedy 
i pevnější organizaci společnosti. Ze zeměděl-
ských osad tak postupně vznikala první města.

Na sklonku 5. tisíciletí př. n. l. byly postave-
ny i široké kanály, jejichž zbytky byly objeveny 
v Eridu, na území dnešního Iráku. Tuto stavební 
činnost potvrzují také písemné doklady, ovšem 
mladšího data. Zachovaly se například zápisy 
o kopání zavlažovacích kanálů v Lagaši, sumer-
ském městě na dolním Tigridu. Je doloženo, že 
už v 25. století př. n. l. vybudovali Summerové 
kanál, který propojil obě velké řeky Mezopo-
támie, Eufrat a Tigris.

Herodotos: „Celá babylónská země je stejně 
jako Egypt protkána kanály; největší z kanálů je 
splavný, směřuje na sever a dosahuje z Eufra-
tu do druhé řeky, do Tigridu, na které stávalo 
město Ninive.“

V povodí řek Eufratu a Tigridu vzkvétaly již 
kolem roku 3000 př. n. l. městské státy. Jedním 
z nich bylo město Ur. Bylo chráněno obrovskými 
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hradbami z nepálených cihel. Hradby doplňoval 
také umělý kanál, napojený na hlavní tok řeky 
Eufrat. Sloužil i pro vodní dopravu a jen ve městě 
na něm byly dva přístavy.

O inženýrské činnosti v dnešním slova smyslu 
svědčí i další památky. Ochránci města, uctíva-
nému bohu Měsíce Nannovi, byla zasvěcena 
stupňovitá, 17 m vysoká pyramida, zikkurat. Její 
základ měřil cca 60 × 45 metrů. Vnější stěny 
byly z pálených cihel, spojovaných živicí. Vnitřní 
stěny z nepálených cihel vyztužovaly dřevěné 
trámy a rákos, který byl vkládán do ložných spár 
mezi vrstvami cihel. Zikkurat znamenal pro věřící 
spojení mezi nebem a zemí. Vznik zikkuratu je 
datován rokem 2100 př. n. l. Dnes je to snad 
nejlépe zachovaný zikkurat v celé Mezopotámii. 
Pietně byl ale rekonstruován jen jeho spodní 
stupeň. 

Nepravidelné záplavy způsobované oběma 
řekami v Mezopotámii se podařilo krotit výstav-
bou dalších kanálů, hrází a vodních nádrží. Ty 
musely být ale čištěny a udržovány. V klidných 
dobách byla údržbou a obsluhováním stavidel 
zaměstnána většina obyvatel v okolí. Prosperita 
městského státu byla velmi úzce spjata s řekou. 
Když kolem roku 316 př. n. l. změnil Eufrat svůj 
tok a posunul se asi o 14 km na východ, vybu-
dované vodní cesty už nebylo možné použí-
vat. Zavlažovací kanály vyschly, pole nedostala 
životodárnou vodu, a to znamenalo pro městský 
stát Ur zánik.

Všeobecně známější je inženýrská činnost 
obyvatel Egypta. Nil odedávna každoročně 
zaplavoval svou nivu a ukládal na ni černozem, 
splavenou z afrického vnitrozemí. Cílevědomé 
využití těchto záplav bylo náročným technickým 
a organizačním úkolem. Pro promyšlené využi-
tí důsledků živelných záplav byly vybudovány 
i umělé kanály.

Stará říše v Egyptě trvala asi 500 let, zhruba 
mezi lety 2700 až 2200 př. n. l. Památky na ni 
se zachovaly i v Sakkaře, městě položeném jižně 
od mnohem známější Gízy. Podle návrhu farao-
na Džosera zde postavil jeho ministr, architekt, 
stavitel, lékař a autor mravoučných traktátů jmé-
nem Imhotep jednu z prvních kamenných pyra-
mid. Nejprve to byla jen nízká mastaba, vyzděná 

nad podzemními prostorami královské hrobky. 
Ty tvořila ústřední kaverna a šachtou přístup-
né důmyslně propojené štoly. Později, zřejmě 
jako výraz rostoucí moci faraona, byly nad první 
mastabou postaveny mastaby další, až nakonec 
vznikla pyramida šestistupňová. V duchovním 
smyslu měla představovat jednotlivé stupně na 
cestě zemřelého k nebesům.

V zemi kolem řeky Nilu není dodnes možné 
přehlédnout ani další pyramidy. I to byly inženýr-
ské stavby. Stavby, které vyžadovaly soustředění 
ohromného množství stavebních dělníků a tech-
niků, v dnešním pojetí vlastně inženýrů, kteří 
byli schopni tak nepředstavitelná díla promyslit 
a práce na nich zorganizovat. Připomeňme si, 
že jen pro Cheopsovu pyramidu bylo potřeba 
vytěžit, opracovat, dopravit a na ploše přes 
pět hektarů smysluplně soustředit více než dva 
miliony kamenných kvádrů do stavby vysoké 
146,5 m. Do dneška ji eroze snížila na necelých 
137 m.

Pro stavbu pyramid byl používán kvalitní 
vápenec a žula. Vápenec těžili v Tuře nedaleko 
Sakkary, žulu v lomech u Asuánu nebo ve vzdá-
lenějším vnitrozemí. Rozměrné kamenné bloky 
dopravovali po Nilu na lodích a na souši potom 
pravděpodobně na dřevěných saních. Obrovské 
inženýrské úkoly vyvolaly zcela přirozeně roz-
voj dalších průvodních věd jako je matematika, 
geometrie a také astronomie. Mnoho poznat-
ků tehdejších egyptských kněží, z nichž někteří 
působili jako inženýři, bylo prověřeno staletími 
a využíváme je dodnes. Egyptský trojúhelník 
o stranách 3, 4 a 5 dílů slouží dodnes pro vyty-
čení pravého úhlu.

Na dalších místech svého díla Herodotos při-
bližuje metodu výstavby paramidy: „Pyramida 
sama byla stavěna stupňovitě, někteří tomu říkají 
výstupky, jiní schody. Když postavili první stupeň, 
zdvíhali ostatní kameny zařízením, sestaveným 
z krátkých dřevěných tyčí, na první schod. Jak-
mile se kámen na něj dostal, byl vložen na další 
zařízení, postavené na prvním stupni; odtud byl 
vytažen na druhý schod k dalšímu stroji. Kolik 
bylo stupňů, tolik bylo strojů.”

Při stavbě Cheopsovy pyramidy musela být 
zbudována i únosná silnice. Při jejím budování 
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bylo pamatováno i na duši člověka, a tedy i na 
architektonickou stránku, v níž nesmí chybět 
výtvarná složka stavebního díla.

„Deset let trvalo utlačovanému lidu, než 
postavil cestu, po které se kameny tahaly. Posta-
vili tuším dílo téměř tak veliké, jako je pyrami-
da... Cesta je dlouhá pět stadií, široká deset 
sáhů a v místech, kde dosahuje největší výšky, 
je vysoká osm sáhů. Je z hlazeného kamene 
a jsou na ní vytesány obrazy. Deset let trvala 
stavba cesty, práce na pahorku, na němž stojí 
pyramidy, a stavba podzemních síní, které si dal 
vybudovat jako místo svého pohřbu na ostrově, 
kolem něhož dal zavést kanál z Nilu.“

(Sáh je setina stádia, dělí se na čtyři lokte 
nebo šest stop, 180 cm.)

V dnešním Turecku se dochovaly památky 
na pozoruhodný národ Chetitů. V otevřených 
chrámech skalní svatyně Yazilikaya, asi dva 
kilometry severovýchodně od dnešního města 
Bogazköy, se nacházejí skalní reliéfy desítek 
chetitských bohů. Ale i zachované primitivní 
inženýrské stavby, především silnice a městské 
opevnění v jejich hlavním sídle Chttušaš, podá-
vají svědectví o vyspělé kultuře tohoto dávného 
a zmizelého národa. 

Významným mezníkem pro výstavbu inženýr-
ských děl byla technologie zpracování železné 
rudy, která se rozšířila na přelomu 2. a 1. tisíciletí 
př. n. l. Dokonalejšími železnými nástroji bylo 
možné hloubit zavlažovací stavby i v kamenitém 
terénu.

Asyrský vojevůdce a král Sinacherib (705 až 681) 
si kolem roku 700 př. n. l. zvolil za své nové 
sídlo starobylé město Ninive, které od základu 

přestavěl. Město nechal obehnat 11 km dlou-
hými hradbami s 15 branami. Ty střežily sochy 
okřídlených býků s lidskými hlavami, které měly 
případné dobyvatele odstrašovat. Před hradba-
mi byl navíc široký příkop. Jelikož se v té době 
již rozšířily nejen železné nástroje, ale i želez-
né zbraně, musela být i opevnění mohutnější. 
Ostatně i obléhací technika při dobývání prvních 
měst obsahovala prvky inženýrských staveb. 
Doboví inženýři ve službách útočníků například 
neváhali vyvinout značné pracovní úsilí otroků 
k navršení šikmé zemní rampy až do výše hradeb 
dobývaného města, které tak mohli dobyvatelé 
pohodlně překonat.

V první fázi budování nového města Nini-
ve byly ale sledovány i mírové záměry. V okolí 
hradeb byly zakládány zahrady, sady a vini-
ce. Proto musel být vybudován i zavodňovací 
systém z přehrad, nádrží a kanálů a zejména 
také akvadukt, přivádějící do města pitnou 
vodu. Lokalita města Ninive asi nebyla zvolena 
nejšťastněji, neboť městem protékal jen malý 
potok, který pro zásobování obyvatelstva vodou 
a současně pro zavlažování okolních polností 
brzy nestačil. Sinacherib proto nařídil postavit 
akvadukt, který měl přivádět vodu z 50 km vzdá-
lené říčky Khoser a současně zásobovat vodou 
i 18 dalších měst v okolí. Vodovod byl vybudo-
ván, zčásti vytesán ve skále, ale na trase byla 
i široká rokle, kterou bylo potřeba překlenout 
rozsáhlým mostem s pěti kamennými oblou-
ky o světlostech 22 m. Počet a světlosti jeho 
kleneb jsou srovnatelné s mnohem známějším 
mostem přes řeku Gard ve Francii. Důmyslné 
inženýrské metody výstavby tohoto akvaduk-
tu, který v historii získal jméno krále Sinacheri-
ba, byly vyobrazeny na reliéfech, zdobících zdi 
v královském paláci v Ninive. To svědčí o tra-
dičně úzké vazbě mezi inženýrskými stavbami 
a výtvarným uměním.

V roce 625 př. n. l. vyhlásil správce Babylonu 
Nabopolassar nezávislost města a založil králov-
ství. Při té příležitosti se sám prohlásil za krále, 
což byl asi jeho největší počin. Jiné významné 
zprávy se o něm nedochovaly. Po něm, v roce 
605 př. n. l., usedl na trůn jeho syn, historicky 
známější Nabukadnesar II. (605 až 562). S jeho 

Městské hradby v hlavním městě Chetitů v Bogazköy


