
MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ – II
KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO

Kamenné zdivo má hodnotu
• Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene,
je svědkem podoby historické architektury.
• Estetickou, což se týká krycích povrchových úprav (omítek, nátěrů), ale i
patiny (umocňuje dojem díla)
• Autorského díla v souvislosti s architektonickým celkem (ohradní zdi
zámeckých areálů)

Povrchová úprava kamene
• Kamenné zdivo bylo zpravidla omítáno, kámen byl používán ke zhotovení
namáhaných konstrukčních prvků nikoli pro pohledovou prezentaci, tedy
pro své technické nikoli estetické vlastnosti (žebra, svorníky kleneb, portály,
ostění, nároží)
• Teze „kámen má být viděn“ je nesmysl
• Krycí vrstva kamene degraduje a periodicky se obnovuje, kámen zůstává
bez poškození
• Vyspárování kamenné zdi je nehistorická úprava (výjimka: katedra sv. Víta,
Karlštejn), dekorativní spárování je katastrofa



Obnova historického stavu zdiva

• Konzervace
• Rekonstrukce stavu včetně barevnosti (dostavba propadlých zdí)
• Obnovení krycí úpravy
• Obnažení konstrukčních prvků znehodnocuje architektonický výraz stavby
• Sanace přichází v úvahu teprve potom, když rozhodneme, že není možno
provést povrchovou úpravu omítkou nebo nátěrem vápnem
• Není vhodné experimentovat, především za použití plastů – je třeba
preferovat postupy, které byly ověřené dlouhodobou zkušeností

Degradační procesy

• Příčiny degradačních procesů je možno rozdělit do tří skupin
• Fyzikální degradace – kámen je vystaven procesům, které poškozují
fyzikální makrostrukturu (vymývání složek vodou, mrznutí vody ve struktuře
kamene)
• Chemická degradace (koroze) – mění se chemické složení (povrchová
krusta, výkvěty, výměna strukturotvorného Ca++ za Na+ při injektáži)
• Biologická degradace – působení živých organismů (vrůstání kořenů,
houby)



STAVEBNÍ KÁMEN



STAVEBNÍ KÁMEN

• Význam stavebního kamene z pohledu historie stavitelství a 
současných možností uplatnění

• Vztah mezi strukturou kamenů a jejich fyzikálními 
vlastnostmi

• Faktory degradace stavebních kamenů

• Konzervace a konsolidace stavebních kamenů



ÚVOD

– kámen je prvou stavební hmotou

– byl výhradním konstrukčním materiálem

– užíval se pro své technické a nikoli estetické hodnoty

– byl zpravidla omítán

– je klíčovým svědkem podoby historické architektury

– znalost vlastností a chování je nezbytná pro rekonstrukce

– stoupá obliba jeho užívání při projektování významných 
objektů

Nejdůležitější kameny uplatňované u nás : 
opuka, pískovec, žula a travertin



VÝZNAM STAVEBNÍHO KAMENE Z POHLEDU 
HISTORIE

OPUKA - české specifikum, název, snadná opracovatelnost

• písčitý slínovec - obsahuje křemitá zrna, jílové minerály,slída

• sediment, pojivou složkou je karbonát vápenatý

• lomy severozápad od Prahy, zlatá opuka

• výhradní materiál pražských románských domů

• Rotunda sv.Martina, reliéf sv. Jiří na Hradě, klášter sv.Anežky

• citlivost na nasáknutí (sv. Tomáš, Žlutice kostel Petra a Pavla)



Rotunda  z opukového zdiva v Holubicích







Rotunda sv. Martina z opukového zdiva na Vyšehradě







Místa, kde se opuka ještě těží
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Přední Kopanina
min 2,05 24,5 8,61 27
max 2,13 31,2 10,45 51

Džbán Ø 1,04 25,4 37,1 8,5

Břvany
min 1,61 31,2 12,4 20
max 1,86 40,1 19,1 45

Zeměchy
min 1,75 24,8 11,1 34
max 1,98 29,2 16,7 82

Přibylov
min 2,10

14,9
6,35 94

max 2,24 9,17 155



PÍSKOVEC

• od 14.stol. na hranách opěrných pilířů

• z petrografického hlediska je struktura tvořena zrny různých 
velikostí , zásadní důležitost má tmel (křemičitý, jílovitý, vápnitý)

• různorodost je znát na Karlově 
mostě (žehrovák)

• nejdůležitější uplatnění je na 
jižní Moravě

• citlivost na NaCl i přes velmi 
nízkou nasákavost



• Od 14. století byla opuka postupně nahrazována p í s k o v c e m
nejprve v konstrukčně náročnějších místech např. na hranách opěrných
pilířů, jak je třeba vidět na Týnském chrámu v Praze (obr. 5.2). Při stavbě
katedrály sv. Víta a dalších církevních staveb se již téměř výhradně
uplatňoval pískovec.

• Souhrnné označení stavební pískovce zahrnuje řadu typů hornin
z petrografického hlediska nestejného chemického složení, jejichž
struktura je tvořena zrny různých velikostí, tvarů, stupně opracování a
uvést je třeba i přítomnost organogenních složek (např. kalů).

• Vzhledem k nesourodosti složek je nesnadné shrnout všechny odlišné
pískovce do jednotného klasifikačního schéma. Můžeme je však rozdělit
nejlépe podle kvalitativních znaků složek a jejich vzájemného uspořádání.
Zásadní důležitost z pohledu vlastností pískovců má tmel spojující
jednotlivá písková zrna. Rozeznáváme tmel křemičitý, jílovitý, vápnitý,
slínitý, železitý apod. Především druh tmelu rozhoduje o mechanicko
fyzikálních vlastnostech pískovce. Kvalitní křemenné pískovce mají
převážně tmel tvořený oxidem křemíku ve své prvotní formě jako opál.
Méně trvanlivé pískovce mají především tmel kalciový nebo tmely z různě
hydratovaných oxidů železa.



• Jako reprezentativní uveďme tři druhy pískovců z lokalit, kde se
v současné době tento kámen láme. Dnes nejvýznamnější jsou pískovce
souhrnně uváděné jako hořické pískovce. Těží se v oblasti Podhorního
Újezdu v Podkrkonoší. Jedná se o křemenný (až 90 % křemene)
jemnozrnný pískovec s průměrnou velikostí zrna 0,1 - 0,2 mm se
zvýšeným obsahem kaolinitového tmelu s limonitickým pigmentem a
božanovský pískovec považovaný za nejkvalitnější z dostupných
pískovců. Je středně až hrubě zrnitý, okrového zabarvení a těží se
v nejjižnější části Broumovských stěn na hranici s Polskem. Tento druh
pískovce je vzhledem k tvrdosti obtížně zpracovatelný a hodí se většinou
pouze k výrobě obkladových desek a pro restaurátorské účely (Národní
divadlo, Smíchovské nádraží). Křídový glaukonitický, jemnozrnný,
žlutohnědý pískovec se láme v oblasti lázní Mšené. Srovnání vlastností
ukazuje tabulka na následujícím snímku.

• Nejznámější žehrovický pískovec (žehrovák), ze kterého je postavena
většina historických staveb v Praze, lámaný u obce Kamenné Žebrovice
v kladenské oblasti, se žel již netěží.

• Rozdílná textura, barva, zrnitost a v neposlední řadě i trvanlivost
pískovců, uplatňovaných v současné době při rekonstrukčních pracích,
nedávají často uspokojivé výsledky především z architektonického
pohledu. Jako příklad je možno uvést různorodost pískovcových kvádrů
při náhradě původních na Karlově mostu.



Srovnání vlastností různých druhů pískovců
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Podhorní Újezd
min 1,89

29,5
5,45 17

max 2,13 10,45 45

Božanov
min 2,21

15,5
5,5 58

max 1,86 19,1 72

Mšené
min 1,85 26,2 10,8 23
max 1,93 29,7 13,3 33



Hlavního rozmachu dosáhlo používání pískovce
od poloviny 14. století v gotickém období. Bylo to
zásluhou stavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě
(obr. 5.3), kde se používal prakticky jen pískovec. Po
určité stagnaci v období renesance nalezl pískovec
opět oblibu v baroku. Především baroko dokumentuje,
že pískovec byl výhradním kamenem stavebním i
sochařským. Uplatňoval se jako konstrukční hmota
staveb ale i v detailech např. portálech, schodištích a
ostění. Velký rozmach spadá do poslední třetiny 19.
století, do období tzv. historizujících slohů. Jmenujme
stavbu novorenesanční budovy Národního divadla,
Národního muzea a obnovu chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře s náročnými stavebními detaily .

Obr. 5.3. Chrám sv. Víta v Praze vystavěný
z pravidelných pískovcových čtyřstěnů jemně
kamenicky opracovaných.



Foto: Románská basilika z 12. stol.
v Tismicích u Českého Brodu



Foto:  Sázavský klášter – destrukce pískovcového zdiva



Foto:  Karlův most









Srovnání vlastností různých druhů pískovců
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TRAVERTIN (mušlák)

• hrubě pórovitý kavernózní biodetrický vápenec

• hlavní oblast užívání je Morava

• znehodnocování městským spadem

Detail poškození travertinu se silně zanesenou povrchovou zónou na římse 
Petschkova paláce Praze



MRAMORY

• Interiér

• zásadním důvodem používání je barevnost

• příklad použití osmi druhů mramorů tuzemského původu je Ústřední 
síň národního památníku na Žižkově



VZTAH MEZI STRUKTUROU KAMENŮ A JEJICH 
FYZIKÁLNÍMI VLASTNOSTMI

• Základním faktorem určujícím vlastnosti kamenů je jejich struktura

• Nelze však zanedbávat způsob těžby , způsob opracování a také 
určenou funkci v konstrukci, kterou mají plnit

• Způsob těžby : dřevěné klíny, trhaviny, řezání lanem, krystalizační 
tlaky

• Postup opracování kamene : zásadní vliv na životnost povrchové 
zóny

• Funkce v konstrukci : kámen je součástí stavební konstrukce, 
architektonicky dotváří stavbu 



Porušení opukového kamene nesprávně uloženého ve směru působení 
zatížení na sedimentární vrstvy



Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení

• Opuky : látkově homogenní, sediment, deskovitá odlučnost

• Složení zlaté opuky 

normativní minerál         hmot. %
modif. oxid křemičitý         58,2
kalcit uhličitan vápenatý    21,7
živce                                 12,9
jílové minerály 5,9
ostatní složky 1,1

---------------------------------------------------
celkem 99,8



Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení

• Pískovce : pevné úlomkovité (klastické) sedimenty tvořené 
pískovými zrny a základní hmotou, kterou je jíl, prachová zrna a 
úlomky slíd

• Rozlišujeme : křemenné pískovce až 90 % křemene + SiO2 tmel, 
arkósy mají vedle křemence úlomky živců obsahují oxidy železa

Složka
Obsah v % hmotnosti

min.                            max.

SiO2 93,48
98,22

Fe2O3 +Al2O3 0,36
2,20

CaO+MgO 0,62
2,44

SO4
2-

0,00 1,29

ztráta žíháním 0,66
4,49



Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení

• Žuly - vyvřeliny, krystalické, struktura všesměrně zrnitá

• Travertiny (vápenné tufy) - póry, tvarované dutinky 

• Petschkův palác

• Mramory - karbonátové horniny sedimentárního původu

• náchylnost rozpouštění působením vody s obsahem CO2



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


