
FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH

• Pojem dožívání staveb

• Faktory dožívání : působení škodlivých látek v ovzduší, nedostatečná údržba, 
necitlivá přestavba, přetěžování konstrukce, dynamické vlivy

• Degradace je proces složený z erozních kroků čistě fyzikální podstaty 
(mechanické zatěžování, dilatační expanzní pochody, krystalizace solí v pórech) 
a korozních pochodů (přeměny chemické povahy vedoucí ke vzniku nových 
látek rozdílného mineralogického složení) 

• Přenesení kamene z přírodního do průmyslového prostředí



FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH

• Porušování nesprávně uložené opuky

• Závislost pevnosti opuky 
na nasákavosti (sv.Tomáš)
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FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH

• Voda obsažená v pórech se postupně stává roztokem solí (žula)

• Je zřejmé, že vedle daných mineralogicko‐petrografických charakteristik je i 
pórová struktura, která rozhoduje o trvanlivosti kamenů

• Korozní činnost SO2  ‐ přeměna přeměna karbonátu na sádru

• Proces degradace pískovce od povrchu



KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ

• Konzervace ‐ úkolem je zachovat nebo i zlepšit stav kamene v konstrukci, 
odstranit faktory vedoucí k degradačním změnám (odstřikování vody) ‐ příklad 
zámek Stekník

• Konsolidace ‐ proces zahrnující zpevňování a doplňování

• Diagnostika ‐ průzkum a zkoušky (petrografické určení, statigrafie trhlin, 
chemické složení, pórovitost, nasákavost)

• Způsob konzervace ‐ prvým krokem je průzkum povrchové zóny (krusty)

• Čištění kamenných fasád ‐ tlaková voda, dnes voda + krystalické látky 
umožňující rozpouštění sádrovce 

CaSO4.2H2O + (NH4)2CO3  = (NH4)2SO4  +  CaCO3 + 2H2O
sádrovec ‐ 2,23 g v 1 litru vody, uhličitan amonný 730 g v 1 litru vody



KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ

Presbyteriánský kostel v Pittburghu (USA)



ČISTĚNÍ KAMENE LASEREM

Základní problém : čistit kamenné zdivo nebo nečistit
čistit – uchování památky z pohledu fyzikálního, ale i , estetického
nečistit – otevírá se vnitřní struktura kamene

‐ velmi složitý a náročný proces
‐ odstraňování původní povrchové vrstvy (patina, krusta)

‐ nehistorická úprava upírající památce historickou
věrohodnost
‐ obnažování kamene původně omítnutého

Princip čištění laserem:
laserové světlo je světlo zesílené vynucenou emisí zářen. Ve
hře je ovlivňování vlnové délky, doba trvání pulzu a jeho
frekvence. Jednotlivé faktory lze nastavit tak, aby působily
na vrstvu s konkrétními fyzikálními vlastnostmi do
stanovené hloubky (operátor hlídá hloubku zásahu).



KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ

• Technika konzervace : penetrační schopnost konzervačního prostředku

• Ideální konzervační prostředek : dlouhodobý účinek, zachování vzhledu, 
limitované zpevnění (příklad), nezamezit dýchání, nízká viskozita, teplota při 
vytvrzování, odstranitelnost

• Konsolidační prostředky ‐ anorganické 
(vápenná voda ‐ příklad Pernštejn) a 
organické ( epoxid)

• pevnost umělého pískovce

• Hydrofobizace



MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 
4. MALTY A OMÍTKY

Historie výroby malt
Historicky prokázána je výroba malty z páleného sádrovce a nánosů písku z Nilu. Římané
vyráběli již maltu z hydraulických surovin – z hornin sopečného původu ( mosty,
aquadukty). Mechanická výroba suchých maltových směsí potlačila nutnost perfektně
ovládat technologické zásady výroby malt. Při rekonstrukci staveb se projevuje nutnost
znát technologické zásady výroby –proto je maltám věnována zvláštní pozornost.
Rozdělení malt podle účelu použití
Malty pro zdění. Při posuzování konstrukce z materiálu nižších kvalit než má použitá malta
je třeba brát hodnotu materiálu konstrukce.
Malty pro omítání. Všechny druhy, které mají dostatečnou přilnavost k podkladu. Dělíme
je podle druhu pojiva a plniva.
Podle druhu pojiva:
Hliněné
Vápenné a vápenohořečnaté
Nastavované – vápenohliněné, vápenosádrové, vápenocementové
Hydraulické – cementové
Polymerní – polymercementové



Podle druhu plniva
S říčním pískem
S kopaným pískem
Se smíšeným plnivem – směs kopaného a drceného
S druhotnými odpadními plnivy – cihelná drť, sláma, plevy



HLAVNÍ SLOŽKY MALT
Technologické vlastnosti určuje poměr pojiva a plniva. Zásadní důležitost má typ pojiv.
Rozeznáváme dva základní typy:
Vzdušná – odolávají povětrnosti, nikoli vodě – vápno, sádra, jíl, hlína
Hydraulická – tvrdnou pod vodou, hydraulické vápno, cementy
Vápno – u nás od 9. Stol. , první vápenku měl břevnovský klášter. „Měkce pálené, ostře
pálené. Staroměstské vápno (podolské a branické vápence ), karbidové vápno odpad
z výroby acetylenu a karbidu vápníku.
Sádra – problém využití sádry na venkovní omítky. Pariánská sádra, Schottova sádra, de
Waldeho sádra (anhydrit + vodní sklo)
Cement – při utváření fasád secesní architektury, bílý cement
Hliněná malta
Roztírané výplně spár z jílové mazaniny. Jíl – vaznost, nízký obsah humusovitých součástí.
Pevnost v tlaku 0,4 MPa.
Vápenná malta
ČSN 72 2440, 72 2441
Malty nastavované
Malty hlinitovápenné, sádrovápenné (baroko, klasicismus, reprezentační prostory). Malty
vápenocementové



Přísady do malty
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arabská guma ♦ ♦ ♦

cukr ♦ ♦

kasein ♦

krev ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

kvas ♦ ♦

lepek ♦ ♦

melasa ♦

mléko ♦ ♦ ♦

moč ♦

ovocné šťávy ♦ ♦ ♦

pivo ♦ ♦

podmáslí ♦

rostlinné pryskyřice ♦

saze, dřevěné uhlí ♦ ♦

tvaroh ♦ ♦ ♦

Vaječné bílky ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

vejce ♦ ♦ ♦ ♦

víno ♦

vlákna rostlinná ♦

vlasy, chlupy ♦ ♦

živočišné tuky ♦ ♦ ♦

Tabulka Přísady do malty používané v průběhu historických období (L.B. Sickels)



OMÍTKY
Úvod

•Omítka je jednou ze složek vrstvené konstrukce stavby
•Dva úkoly omítky : dekorační a ochranný

Vývoj omítkových malt
•Počátkem byly roztírané spáry
•Typ omítek podle způsobu nanášení a zpracování
•Rozdělení podle hlavního pojiva (jílové, vápenné, cementové)
•Suché maltové směsi

Zásady provádění omítek
•Dosažení komptability hmot ve vrstvené konstrukci
•Dokonalá soudržnost omítky s podkladem
•Nízká absorpce vody vnější vrstvou
•Odolnost finální úpravy vůči povětrnosti

Analýza vad povrchových úprav vznikajících při provádění
•Podklad je nadměrně vlhký nebo je přesušen
•Zdivo je nedostatečně pevné, je prostoupeno trhlinami
•Podhoz je nanesen v příliš tlusté vrstvě
•Omítka je nanášena v rozdílných tloušťkách
•Povrchová finální vrstva má příliš vysoký difúzní odpor
•Na upevnění elektroinstalace je použita sádra
Podle způsobu nanášení



Typ omítek podle způsobů nanášení a zpracování
A. Roztíratelná ložná malta
B. Nahazované omítky

1. hrubě nahozené, ostré
2. stažené - dřevěným hladítkem

-lžící kovovou
3. stržené
4. zatřené - dřevem

- plstěným hladítkem
5. hlazené - dřevěným hladítkem

- kovovými hladítky nebo špachtlemi
- plstěnými hladítky

6. utažené neboli kletované
7. smítané, bičované
8. vytlačované – prsty apod.
9. vypichované – hřeby

C. Stříkané omítky

1. lžící - hrubé, ostré
- krůpějové

2. koštětem



D. Natahované omítky

1. vápenným štukem
2. sádrou nebo sádrovým štukem

E. Nátěrové omítky

1. prosté bílení vápennou kaší
2. nátěry řídkou vápennou maltou
3. šlikrové – vápenný šlem plněný jemným pískem

- z mastného jílového likru a vápenného kalu

F. Omítky dostatečně povrchově upravované

1. řezáním linek nebo reliéfů do lícní vrstvy omítky
2. škrabáním do zavlhlé omítky s kontrastním vybarvením vrstev (sgrafito)
3. bosáží a spárováním

G. Zvláštní omítky

1. stucco-lustro
2. umělý kámen



PRŮZKUMY OMÍTEK PRO STAVEBNĚ HISTORICKÉ HODNOCENÍ

Do této činnosti zahrnujeme jednak plošné odkryvy a hloubkovou sondáž omítek,
sledující jejich původní povrchovou úpravu a stratigrafii vrstev, důležitou zejména při
vícenásobných pozdějších překrytech; jednak technologické rozbory ložných a omítkových
malt. Ty nám mohou pomoci získat poznatky o původní technologii, ale také jsou
významným pomocníkem při stavebně historickém průzkumu objektu.
Souborné zpracování průzkumu musí tedy vycházet z jednotného schématu postupu a
dokumentace základních údajů o objektu a získaných výsledcích všech pozorování a
analýz.

A/ Stručná umělecko‐historická charakteristika objektu
B/ Obecný popis stavby a konstrukcí

1.Označení polohy sond, míst odebraných vzorků, počet resp. velikost vzorků a
jejich popis

2. Technický popis zdiva
3. Makroskopický popis malty nebo omítky, u malty velikost a charakter spár, u

omítky počet zjištěných vrstev a povrchová úprava



Obnova omítek vnějšího pláště budov

Obnova vnějšího pláště rekonstruované stavby je závěrečnou fází oprav. Průzkumné práce
charakterizují stav vnějšího pláště před rekonstrukcí. Musí být však vždy součástí průzkumu
od samého počátku.

Odběr vzorků zdiva

- rozsah, druh a množství musí odpovídat cíli průzkumu
- odběr vzorků zdiva včetně ložné malty, nikoli pouze odběr omítky
- počet vzorků k analýze musí dostatečně reprezentovat druhy stavebních materiálů a poruch včetně
části bez viditelného poškození

č
Laboratorní rozbor vzorků zdiva

- určení vlhkosti odebraného vzorku
- určení nasákavosti odebraného vzorku
- určení obsahu solí – síranů, chloridů a nitrátů

Vyhodnocení vzorků
- návrh rozsahu a skladby sanačních omítek



C/ Technologický rozbor vzorků

1. Výsledky chemického rozboru (včetně zjištěných organických přísad)
2. Výsledek zrnitostního rozboru
3. Petrografický popis použitých písků
4.Celkové technologické zhodnocení vzorků s přihlédnutím k rozlišení
stavebních fází

Postup vyhodnocování vzorkůmůže být následující:

1. Hrubé roztřídění vzorků podle makroskopického charakteru
2. Jemné roztřídění podle zjištěných hlavních složek
3. Upřesnění na základě výsledků rozboru zrnitosti
4. Komparace výsledků event. širší zhodnocení



















NANO-OMÍTKY

SANACE OMÍTEK S VYUŽITÍM NANO-TECHNOLOGIE

Finální povrchová úprava staveb musí splňovat dva základní požadavky: esteticky
dotvářet objekt a chránit konstrukci před nepříznivým působením vnějších škodlivých vlivů.

Historicky byl prvotní výtvarný aspekt a tak se finální povrchová úprava vnějších
omítek i vnitřních specificky pojednaných omítkových úprav měnila a upravovala při každé
vývojové proměně stavby. Technická úroveň prací odpovídala tehdejším znalostem a možnostem
výroby. Z technologického hlediska je dnes obvykle největším problémem materiálová a
technická různorodost daná dobovými přestavbami, dispozičními a funkčními proměnami
daných objektů.

Současný stav finálních povrchových úprav historických staveb, ať již jde o omítkou
upravený vnější plášť budov, či vnitřní specificky pojednané omítky interiérů, úzce souvisí
s úrovní údržby po dobu jejich existence. Nelze však opominout ani fakt celkového dožívání
omítek, který se odráží v nedostatečném plnění jejich ochranné funkce a ztráty původních
estetických hodnot staveb.



Stupeň destrukce omítek je výchozím bodem při jednáních rozhodujících o rozsahu 
sanačních zásahů a finálních úprav. Jejich realizace musí přísně vycházet z podrobného ohledání 
fyzického stavu omítek a výsledků analýz reprezentativních vzorků odebraných při prohlídce.

Uvedený krátký rozbor problematiky sanace omítek prokazuje, že prvým krokem 
k úspěšné a trvalé obnově finálních omítkových úprav rekonstruovaných historických objektů 
musí být poznání, objasnění a určení charakteru a stupně destrukce hmot vytvářejících finální 
úpravu vnějšího pláště budov i omítek v jejich interiéru.

Destrukce historických omítek

Hlavními destrukčními faktory, které se podílejí na narušování struktury omítek jsou 
v exteriéru dešťová voda a v interiéru trvalé působení vlhkosti spojené s biologickou korozí 
(plísně, bakterie, řasy…). Původní historická malta byla bohatě dotována vápenným pojivem. 
Důvodem byly zřejmě nároky na technologii nanášení na podkladní zdivo umožňující provádění 
složitých útvarů a vhodnou povrchovou úpravu finální vrstvy omítky. Vzhledem k velkému 
smršťování čerstvé omítky v průběhu tvrdnutí je struktura historických malt narušena velmi 
jemnými trhlinkami.  To s sebou přináší podstatné snížení pevnostních parametrů a 
v restaurátorské praxi nutnost citlivého zpevňování především omítek výtvarně pojednaných. 
Průkazní zkoušky provedené na řadě historických objektů to plně potvrzují.



Sanace omítek, u kterých byla překročena doba životnosti nebo byly narušeny 
působením negativních vnějších vlivů (agresivní plyny v ovzduší, funkční zatížení stavby) je 
založena na co nejdokonalejším vyplněním pórů, trhlinek a defektů vzniklých přeměnou pojivých 
složek hmoty. Rozsah poškození případně již stav, který lze považovat za destrukci, rozhoduje o 
výběru postupů a uplatnění nových poznatků, jež přináší současná věda. 

Tradiční sanační metody založené na náročných  impregnačních postupech vedou vždy 
k znepropustnění povrchové vrstvy, které je ovšem nepřípustné u vnějších omítek historických 
staveb. V současnosti se nejčastěji  jako restaurátorské konsolidanty používají estery kyseliny 
křemičité, epoxidové pryskyřice, případně různé  disperze na bázi vysokomolekulárních 
polymerů,  především akrylátů. Nové možnosti přináší využití nejnovějších poznatků v oblasti 
nanotechnologie.

Využití nanotechnologie při sanaci historických omítek

Nanotechnologii lze definovat jako nový přístup k vysvětlení chování a vlastností hmot 
v měřítku jedné miliardy metru. Bylo prokázáno, že na této úrovni vykazují hmoty dříve neznámé 
a překvapivé vlastnosti. Z toho vyplynula snaha  ovlivnit jejich chování a zlepšit či modifikovat 
jejich vlastnosti. 

Využití nanomateriálů jako přísad do malt a beton je známo od počátku století a 
výsledky prvních průkazných zkoušek publikoval Bjornstrom v roce 2004 ( 2 ). Prokázal, že 
přísadou nano‐částic SiO2  se podstatně zvyšují pevnosti betonu. Řada dalších prací v oblasti 
stavebnictví se zabývala využitím nano‐částic různých kovů pro jejich antibakteriální účinky.



Pro tuto studii bylo zásadním tématem využití nano-textilií jako nosičů nano-
částic udílejících aplikovaným sanačním maltám schopnost lokálně zpevnit poškozené 
historické omítky a zajistit dlouhodobou odolnost vůči účinkům škodlivých plísní ve 
vlhkých historických objektech.

Nový způsob sanace rozrušených omítek je založen na zpevňování s využitím 
nanotechnologie navržené a realizované v laboratořích fakulty stavební ČVUT v Praze 
(5,6). Je založen na aplikaci nanotextilie vyrobené technologií NANOSPIDER. Tato 
nanotextilie je tvořena nosnou vrstvou a zvlákněným polymerem – polypropylenem (PP) 
s antistatickou úpravou. Polymer určený ke zvláknění byl vyroben z desetiprocentního 
roztoku polyvinylalkoholu (PVA), do kterého byly aplikovány síťovací přísady : glyoxal, 
kyselina fosforečná a dusičnan stříbrný. Při zvlákňování byla použita rotační válcová 
elektroda šířky 500 mm a jako nosná podklad posloužil textilie z polypropylenu o plošné 
hmotnosti 18 g/m2  s antistatickou úpravou. 

Ověřování vhodnosti nanotextilie proběhlo při restaurování omítkových vrstev a 
iluzivních maleb stropu bankovního sálu na Státním zámku Uherčice .



Restaurování destruovaných omítek na Státním zámku Uherčice

Strop banketního sálu, který byl vybrán k ověření vhodnosti nanotechnologie je 
klasickým tzv. rákosovým stropem, na kterém vápenná omítka je po obvodě dekorována 
ilusivní malbou. V centrální části stropu je pak ilusivní  rozeta. Omítková vrstva je 
narušena rozsáhlou sítí prasklin a na četných místech je již odtržena od podkladu. 
Degradace omítky je v pokročilém stavu. Iluzivní malby z počátku 19. století jsou plošně 
znečištěny a poškozeny vlivem zatékající vody. S ohledem na míru poškození bude 
zřejmě nutno provádět opakovanou konsolidaci především maleb.
Vzhledem k povaze a míře poškození bylo rozhodnuto historicky prioritně po ověření 
v laboratoři uplatnit postupy s využitím nanotechnologie. Po provedení preventivní 
fixace odtržených omítek s použitím reverzibilních materiálů a doplnění chybějících partií 
omítkových vrstev vápennou maltou svým složením a zpracováním shodnou 
s originálem byla vlastní fixace omítek tj. tmelení prasklin, vlasových trhlin provedena 
s využitím tampónů z nano-textilie . 

Vlastní postup záchranných konzervačních prací spočíval v realizaci těchto kroků:

• hloubková plošná konsolidace omítkových vrstev vápennou omítkou
• stabilizace husté sítě prasklin tampony z nanotextilie jako výplni spodních částí trhlin 
se schopností dilatace
• realizace plošných přelepů s využitím nanotextilie.



HYDROFOBIZACE  POVRCHŮ STAVEB

Povrchová  úprava staveb bránící průchodu kapalné vody dovnitř konstrukce
Podstatou hydrofobního efektu je zvětšení dotykového úhlu mezi povrchem upraveného 
materiálu a vodou 

Zásadní význam má hydrofobizace pro historické kamenné stavby a narušené povrchy 
omítek
Na rozdíl od dříve používaných prostředků na bázi olejů, přírodních pryskyřic a vazelín, které 
splňovaly očekávání pouze částečně, jsou novodobé organokřemičité sloučeniny blízko ideálním 
vodoodpudivým látkám
Výhody :   ‐ konsolidují a zpevňují narušené povrchy staveb

‐zamezují vstupu dešťové vody do porézní struktury hmot
‐pouze nepatrně zvyšují difúzní odpor vůči vodní páře a 
umožňují „dýchání“ staveb
‐jsou kapalného skupenství a bezbarvé
‐mají nízkou viskozitu a velmi malé povrchové napětí

Nevýhody: ‐ vysoká rychlost kondenzace organokřemičitých polymerů
vedoucí k vytváření pouze tenkých zón málo odolných
poškozování vlivem účinků povětrnosti
‐pouze krátkodobý účinek vůči účinkům deště (soudí se 5 dnů)
‐omezená trvanlivost úpravy 

Zásadním problémem je možné vytváření podpovrchových výkvětů, které vedou k odpadávání 
povrchové zóny především u kamenů (opuka)
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